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Deschiderea celui de-al IV-lea Congres 
al cooperației de consum

15 ani de la naționalizarea principalelor mijloace de producție

Un măreț
Se împlinesc astăzi 15 ani de cînd 

clasa muncitoare, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, a în
făptuit naționalizarea principalelor 
mijloace de producție. După cuceri
rea puterii politice de către clasa 
muncitoare, aliată cu țărănimea 
muncitoare, acesta a constituit cel 
mai important act al revoluției so
cialiste. Partidul nostru și statul de
mocrat-popular s-au călăuzit după 
învățătura lui Lenin, care arăta că 
„singurul mijloc de a pune capăt 
sărăciei poporului este acela... de a 
instaura rîndtiielile socialiste, adică: 
de a lua de la marii proprietari fun
ciari moșiile, de la fabricanți fabri
cile și uzinele, de la bancheri capi
talurile bănești, de a desființa pro
prietatea lor particulară și a o trece 
în mîinile poporului muncitor din 
întregul stat. Atunci se vor bucura 
de munca muncitorilor nu oamenii 
bogați, care trăiesc din munca al
tora, ci muncitorii înșiși 
lor. Atunci roadele muncii 
și avantajele de pe urma 
îmbunătățirilor, precum și a intro
ducerii mașinilor vor fi în folosul 
tuturor oamenilor muncii, al tutu
ror muncitorilor“.

Prin naționalizare, fabricile și uzi
nele, bogățiile subsolului, întreprin
derile bancare și de transport, care 
înainte se aflau în mîinile capita
liștilor și moșierilor, ale monopo- 
liștilor străini, au trecut în posesia 
proprietarului lor legitim — oame
nii muncii, făuritorii tuturor bu
nurilor —, au devenit proprietatea 
întregului popor. S-a înfăptuit ast
fel năzuința scumpă, pentru care a 
luptat timp de decenii clasa munci
toare — eliberarea ei de exploatare.

Statornicirea proprietății socia
liste asupra principalelor mijloace 
de producție, în locul celei capita
liste, a determinat adînci schimbări 
structurale în viața economică și so
cială a țării. A fost creat un sector 
socialist în economie, care, cuprin- 
zînd ramurile cheie, a devenit de la 
început sectorul conducător, deter
minant al dezvoltării întregii econo
mii naționale. Pe temelia relațiilor de 
producție socialiste s-a putut trece 
la conducerea planificată a princi
palelor domenii ale vieții economi
ce, asigurîndu-se lichidarea defini
tivă a unor asemenea racile ca a- 
narhia producției, uriașa irosire de 
mijloace de producție și muncă so
cială, proprii capitalismului. Stăpîn 
pe mijloacele de producție, poporul 
muncitor a dobîndit posibilitatea să 
dispună de ele în folosul său, pu- 
nîndu-Ie în slujba construirii socia
lismului.

Ne amintim și azi cum în primele 
luni de la naționalizare, ziarele bur
gheze și posturile de radio din Occi
dent susțineau că fără capitaliști, 
muncitorii din Romînia nu vor pu
tea conduce întreprinderile, că în 
cele din urmă, ei se vor vedea ne- 
voiți să-i implore pe vechii patroni 
să se reîntoarcă. Oamenii muncii 
din țara noastră, conduși de partid, 
au dovedit însă că știu să conducă 
și să dezvolte industria incompa
rabil mai bine decît capitaliștii.

„Clasa muncitoare — arăta tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
a luat puterea pentru a rezolva 
această sarcină istorică : a lichida 
înapoierea economică a țării, a o 
transforma dintr-o țară agrară 
înapoiată într-o țară industrială 
înaintată, cu o agricultură mecani
zată pentru a construi socialismul“.

Calea urmată de partid pentru 
realizarea acestor obiective istorice 
a fost calea leninistă a industriali
zării socialiste — dezvoltarea în 
primul rînd a industriei grele, cu 
pivotul ci, industria constructoare 
de mașini. Poporul nostru, în frun
te cu clasa muncitoare, și-a încor
dat toate forțele și a muncit cu 
abnegație pentru înfăptuirea politi
cii partidului de industrializare so
cialistă a țării, conștient că numai 
în acest fel se pot asigura crearea 
bazei tehnico-materiale a socialis
mului, dezvoltarea proporțională a 
întregii economii, consolidarea

act istoric

și aleșii 
comune 
tuturor

orânduirii democrat-populare și 
creșterea nivelului de trai al mase
lor largi, că numai astfel se poate 
realiza apropierea țării noastre de 
nivelul economic al țărilor socialis
te mai dezvoltate.

în perspectiva celor 15 ani care 
au trecut de la naționalizare, apar 
și mai pregnant profundele schim
bări petrecute în economia țării, ca 
urmare a aplicării politicii parti
dului. A fost creată o industrie pu
ternică, care, devenită ramura con
ducătoare a economiei, dă o pro
ducție de aproape 8 ori mai mare 
decît în 1948. Numai sporul obținut 
în primii trei ani ai șesenalului re
prezintă de două ori și jumătate 
întreaga producție industrială a 
anului 1948. Buletinul economic pen
tru Europa din 1961 al Organizației 
Națiunilor Unite aprecia că „Romî- 
nia, începînd din anul 1950, se situ
ează în rîndul economiilor celor 
mai dinamice din Europa".

Industria noastră socialistă nu 
seamănă nici pe departe cu ceea ce 
a preluat la data naționalizării sta
tul democrat-popular. Cine ar mai 
putea recunoaște în Hunedoara zi
lelor noastre, de pildă, vechea uzină 
de fier de acum 15 ani ? Aci au fost 
construite noi furnale și cuptoare 
Martin de mare capacitate, blumin- 
gul, laminoare moderne, uzina coc- 
sochimică, aglomeratorul și alte o- 
biective. Hunedoara produce acum 
ea singură, anual, de aproape 5 ori 
mai mult oțel și de aproape 6 ori 
mai multă fontă decît întreaga in
dustrie siderurgică din țara noastră 
în 1948. Fosta făbricuță de case de 
bani „Fichet“, alcătuită din cîteva 
hale dărăpănate, a devenit puternica 
uzină „Semănătoarea“, înzestrată cu 
instalații complexe, linii automate, 
care aduce o contribuție de seamă 
la mecanizarea agriculturii. Produc
ția uzinei a sporit de peste 20 de 
ori față de 1949. La fiecare jumăta
te de oră în uzină se produce o 
combină.

Alături de sutele de întreprinderi 
care au fost mărite și modernizate, 
au fost construite în acești ani sute 
de întreprinderi noi, moderne, care 
constituie o mîndrie a poporului 
nostru.

Ramuri 
care la 
foarte slab reprezentate, au astăzi 
o pondere mare în economia națio
nală. Astfel, industria constructoare 
de mașini și prelucrarea metalelor, 
in trecut aproape inexistentă, a pro
dus în 1961 mai mult de un sfert din 
producția industrială globală, fiind 
capabilă să satisfacă peste 70 la 
sută din nevoile interne de mașini 
și utilaje, asigurînd și anumite dis
ponibilități pentru export. A fost 
creată o industrie chimică modernă, 
în plină dezvoltare, a cărei produc
ție este de aproape 18 ori mai mare 
ca în 1948.

O chezășie a avîntului întregii 
economii este dezvoltarea bazei 
energetice. Producția de energie e- 
lectrică, crescînd cu un pas înaintea 
altor ramuri ale economiei, întrece 
de aproape 10 ori producția anului 
1948. Puterea instalată în centralele 
electrice numai în ultimii trei ani 
depășește întreaga putere instalată 
în timpul regimului burghezo-moșie- 
resc.

în același timp, s-a dezvoltat con
siderabil industria ușoară și ali
mentară ; ea satisface într-o mă
sură tot mai mare, atît cantitativ, 
cît și calitativ, cerințele populației.

O preocupare de prim ordin a 
partidului și guvernului este înzes
trarea întreprinderilor cu mașini și 
utilaje moderne, bazate pe cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
înaintate. Locul întreprinderilor și 
atelierelor semi-meșteșugărești, în . 
care se lucra cu utilaje vechi de zeci 
de ani, l-au luat întreprinderi uti
late cu tehnica nouă. Aproximativ 
trei sferturi din totalul mașinilor- 
unelte existente în industria con-

de bază ale industriei, 
data naționalizării erau
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Hunedoara. In anii puterii populare 
s-au construit aici multe obiective in
dustriale de mare însemnătate. în fo
tografie : furnalul de 1 000 mc.
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Luni dimineața s-a deschis la 
București cel de-al IV-lea Congres 
al cooperației de consum din Repu
blica Populară Romînă. în sala Pa
latului R. P. Romîne, unde au loc 
lucrările, sînt prezenți delegați și 
invitați — colectiviști, lucrători din 
gospodăriile agricole de stat și sta
țiunile de mașini și tractoare, învă
țători și alți intelectuali ai satelor, 
gospodine, care reprezintă la con
gres pe cei peste 6 200 000 de mem
bri ai cooperației de consum.

La congres asistă membri ai C.C. 
al P.M.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, reprezentanți ai or
ganizațiilor obștești și ai unor insti
tuții centrale, cadre de conducere 
din ministerele economice.

Printre invitați se află reprezen
tanți ai organizațiilor cooperatiste 
din 14 țări: Albania, Bulgaria, Ceho
slovacia, R. P. Chineză, Cipru, R.P.D. 
Coreeană, Cuba, R. D. Germană, Ita
lia, Iugoslavia, Polonia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică, R.D. Vietnam.

Ora 10. Aplauze îndelungi sa
lută sosirea la congres a tova
rășilor : Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
secretar al C.C. al P.M.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, Gheorghe Gaston Ma
rin, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

Lucrările congresului au 
deschise de tov. Constantin 
teescu, președintele Uniunii
traie a Cooperativelor de Consum, 
care a salutat pe delegați și invitați, 
precum și pe oaspeții de peste 
hotare.

Prin puternice aplauze congresul 
a ales în prezidiu pe tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Chivu Stoica, 
Mihai Dalea, Gheorghe Gaston 
Marin, precum și conducători ai

fost
Ma- 

Cen-

CENTROCOOP și delegați din toa
te regiunile țării.

Congresul a ales apoi secretaria
tul și comisiile de lucru.

în unanimitate delegații au apro
bat ordinea de zi pe care figurează: 
Darea de seamă a Consiliului 
Uniunii Centrale cu privire la acti
vitatea cooperației de consum pe 
perioada 1959—1962, Raportul Co
misiei de revizie, proiectul de statut 
modificat al Uniunii Centrale, uniu
nilor regionale și raionale (inter- 
raionale} și proiectul de statut-mo- 
del modificat al cooperației de con
sum, alegerea consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de Con
sum și a Comisiei de cenzori.

Ședința a fost apoi prezidată de 
tov. Constantin Filoreanu, vice
președinte al CENTROCOOP.

Trecîndu-se la primul punct de 
pe ordinea de zi, tov. Constantin 
Mateescu a prezentat darea de 
seamă a Consiliului Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de Consum 
cu privire la activitatea cooperației 
de consum pe perioada 1959—1962.

în continuare, președintele Co
misiei de revizie, tov. Ionel Mun- 
teanu, a prezentat raportul Comi
siei de revizie a Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum pe anii 
1959—1962.

După-amiază, în continuarea lu
crărilor, care au fost conduse de to
varășii Miron Șerban și Filip Geltz, 
vicepreședinți ai Centrocoop, au în
ceput discuțiile la primele două 
puncte ale ordinei de zi.

Au luat cuvîntul tovarășii Ion Băl- 
teanu, vicepreședinte al Uniunii re
gionale Argeș, Gheorghe Botezatu, 
președintele Uniunii raionale-Bîrlad, 
Petre Bodonea, vicepreședinte al 
Uniunii raionale-Criș, Ianca Ojoc, 
președintele cooperativei de consum 
din comuna Ivești, regiunea Galați, 
Ion Buftea, președintele Uniunii re- 
gionale-Banat, Radu Călin, membru

cooperator din comuna Ciorăști, re
giunea Ploiești, Vasile Moroșan, pre
ședintele cooperativei de consum 
din comuna Dorna Cîndreni, regiu
nea Suceava, Iuliana Mitrică, șef 
contabil la cooperativa de consum 
din comuna Stoenești, regiunea Ol
tenia, Albert Vila, președintele Uniu
nii regionale-București, Vasile Ga- 
vrilă, președintele cooperativei de 
consum din comuna Topraisar, re
giunea Dobrogea, Ion Sofonea, pre
ședintele cooperativei de consum 
din comuna Voila, regiunea Brașov, 
Petre Botcă, vicepreședinte al Uniu
nii raionale-Bistrița, Petre Oniță, 
președintele cooperativei de consum 
din comuna Giulești, regiunea Ma
ramureș, Alexandru Stan, președin
tele gospodăriei agricole colective 
din comuna Homocea, regiunea 
Bacău. ,

A luat, de asemenea, cuvîntul tov. 
Alexandru Sencovici, ministrul in
dustriei ușoare.

Congresul a aprobat în unanimi
tate raportul Comisiei de validare.

Delegații organizațiilor coopera
ției de consum din: Albania —Reiz 
Xhelilaj, vicepreședinte al Uniunii 
centrale a cooperației de consum ; 
Bulgaria — Ivan Gheorghiev Ivanov, 
membru în Comitetul executiv al 
Uniunii centrale cooperatiste ; Ce
hoslovacia — Vaclav Novak, pre
ședintele Comisiei de revizie a Con
siliului Central al cooperativelor, au 
adus congresului salutul cooperato
rilor din aceste țări.

Lucrările congresului continuă.
(Agerpres)

în pag. 2-a
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Darea de seamă 

Consiliului CENTROCOOP 
prezentată de tov.

C. Mateescu

Instalație pentru scosul și încărcatul 
plutelor

BACÄU (coresp. „Scînteii“). — Lacul de acumulare 
de la Bicaz a devenit o cale sigură și ieftină pentru 
transportul materialului lemnos exploatat din bazinul 
Bistriței. Plutele sînt adu3e acum cu ajutorul remorche
relor, pe lac, pînă la baraj. Scoaterea plutelor din lac 
și încălcarea lor în autocamion se făcea pînă de 
curînd cu ajutorul unor macarale și plane 
improvizate.

De cîteva zile la Potoci, în apropierea barajului, a 
început să funcționeze o instalație specială complet 
mecanizată pentru scoaterea, dezmembrarea, soitarea 
și încărcarea plutelor în autocamion. Instalația este 
deservită de un număr redus de oameni și are o ca
pacitate de 2 000 metri cubi în 8 ore ; ea a fost pro
iectată de I.P.T.Tc. și fabricată de uzinele „Progre- 
sul“-Btăila.

Brigăzi medicale
în vederea îmbunătățirii continue a 

asistenței medicale a copilului, Ministe
rul Sănătății și Prevederilor Sociale a 
organizat recent brigăzi formate din ca
dre universitare, medici pediatri și ca
dre medii care s-au deplasat în diverse 
regiuni ale țării unde au analizat con
dițiile de acordare a asistenței medicale 
de specialitate, precum și a asistenței de 
urgență de către secțiile și spitalele de 
pediatrie. în același timp, membrii bri
găzilor au acordat asistență medicală 
de specialitate în unitățile vizitate.

Parcul arheologic 
din Constanța

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — 
Pentru a pune in valoare descoperirile 
arheologice care s-au făcut in ultimii ani 
în Dobrogea, în centrul orașului Con
stanta a fost amenajat un parc arheolo
gic. El cuprinde peste 
ale culturii materiale 
romană : vase pentru 
sarcofage, frontoane și 
Ioane de marmură etc.
muncii veniți la odihnă pe litoral mai 
pot vedea harta arheologică a Dobrogei 
executată din lespezi de marmură și 
ceramică verde. De curînd s-a redeschis 
și mozaicul, important edificiu roman, 
unde se pot vedea noi detalii de curînd 
descoperite.

50 de monumente 
din epoca greco- 
păstrat provizii, 

fragmente de co- 
Tot aici, oamenii

înclinate

ÎN EXCURSIE

Duminică 
de tineri 
din co-

DEJ (coresp. „Sein, 
teii“). - 
peste 400 
colectiviști
munele Bobilna, Ma
ia, Jichiș, Ciubăn- 
cuța etc., raionul Dej, 
au făcut o excursie 
la Monumentul răs
coalei de la Bobîlna. 
După ce tinerilor li 
s-a vorbit despre 
cauzele și Impor
tanța răscoalei, pe 
platoul din fața mo
numentului a avut 
loc o serbare cîmpe. 
nească.

Film realizat de cineaști amatori
Luni seara, la clubul C.F.R. din Ti

mișoara a fo-st prezentat în premieră 
primul film realizat în comun de ci
neaștii amatori de la clubul munci
toresc C.F.R. și de la Casa de cul
tură a studenților timișoreni. Filmul, 
intitulat „Stadionul 1 Mai“, redă 
imagini de la festivitatea inaugură
rii noului stadion din Timișoara.

(Continuare în pag. IlI-a)

lOMzpă ce trece prin coloa- 
nele vuitoare ale podu

lui de peste Dunăre, trenul 
intră abrupt în peisajul do
brogean, agitat de dealuri 
neîntrerupte. Pe pantele în
sorite ale acestor dealuri 
urcă scările generoase ale 
viilor, multe abia plantate 
de colectiviștii Dobrogei. Apoi 
pragurile mari ale dealurilor 
par a coborî, și pe cîmpiile a- 
mintind întinderea Bărăganu- 

: lui se zăresc oameni și ma
șini lucrînd. Este o perioadă a 
anului cînd grîul în creștere 
sună atins cu palma, preves
tind febra de aur a secerișu
lui. Acum colectiviștii întrețin 
culturile, ajutînd porumbul să 
iasă biruitor din competiția cu 
buruienile întărîtate de ploi.

Pe cîmp colectiviștii și me
canizatorii primesc la locurile 
de muncă oaspeți consecvenți. 
In pauzele de prînz, odihna 
lor este îmbogățită cu variate 
manifestări culturale de scurtă 
durată. Alături de programul 
brigăzii de agitație ce descre
țește fruntea, de melodia cîn- 
tată la acordeon, se numără 
informările politice, scurte 
lecturi din broșuri și ziare, 
prezentări de cărți etc. Nu pu
ține sînt locurile unde aparate 
de radio portative string în 
jurul lor, la începutul pauzelor 
de prînz, pe colectiviștii dor
nici să asculte buletinul de 
știri, muzică populară etc. In 
comuna Topraisar, de pildă, 
fiecare brigadă posedă cîte un 
asemenea aparat.

Desigur, activitatea cultura
lă la locurile de muncă ale 
colectiviștilor nu se reduce la 
aceste audiții colective în pau
ze. Brigăzile apreciază mult și 
acele manifestări legale direct 
de preocupările lor, inspirate 
din munca în gospodăria co
lectivă.
xemple culese 
comune.
comuna Topraisar, din raionul 
Negru Vodă, este aproape la 
antipodul Jurilovcăi, din raio
nul Istria. Prima se află în 
plină cîmpie, cealaltă se în
tinde pe malul lacului Ra-

Vom da două e- 
din două 

Pe harta regiunii,

In prima zi a lucrărilor (Foto i Gh. Vințilă) Xț'
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zelm, în vecinătatea mării. Di
rectorul căminului cultural 
din Topraisar, Kerim Refic, 
împreună cu colectivul de 
conducere al căminului, se 
preocupă temeinic de organi
zarea pauzelor „culturale“ la 
brigăzile de cîmp. Cu cîtva 
timp în urmă, la brigada a 
doua, în afara audițiilor la 
radio și a unor discuții în le
gătură cu mersul muncilor a- 
gricole în brigadă, s-a citit și 
s-a discutat despre broșura 
„Importanța densității plante
lor în culturile de porumb și 

altă

lor“, mai ales după ce în ca
drul sectorului a fost organi
zată, cu cîtva timp în urmă, o 
prezentare a acestei cărți.

In comuna Jurilovca activi
tatea culturală este bogată ji 
are o frumoasă tradiție. Ceea 
ce trebuie remarcat aici este 
ajutorul substanțial, pe care-l 
acordă căminului cultural și 
bibliotecii numeroși intelec
tuali din Jurilovca. Și dacă în 
comună activează o bună bri
gadă artistică de agitație, a-

floarea-soarelui”. La o 
brigadă, obiectul atenției co
lectiviștilor l-a constituit lu
crarea, de asemenea 
actualitate, „Întreținerea cul
turilor".

O acțiune de mare eficaci
tate a avut loc la sectorul zoo
tehnic al gospodăriei colective 
din Topraisar. Ea a reunit, în. 
tr-un schimb de experiență, 
bibliotecari și directori de că
mine culturale din mai multe 
comune vecine cu Topraisa- 
rul : Filimon Sîrbu, Cumpăna, 
Bărăganu, Draja ș.a. A fost 
prezentă și o brigadă artisti
că de agitație din Topraisar, 
care a susținut un program 
axat îndeosebi pe problemele 
sectorului zootehnic. Cîțiva 
îngrijitori de animale din To
praisar au vorbit despre unele 
cărți de zootehnie, arătînd în 
ce măsură studierea lor le-a 
fost de folos. Cei prezenți au 
urmărit cu viu interes cele 
relatate de Filimon Vasile 
despre lucrarea „Prolificitatea 
la animale", și de Marina 
Sehuiu — despre „Trecerea 
de la regimul de stabulație la 
pășunatul de vară al anima
lelor".

In biblioteca volantă a sec
torului zootehnic din Toprai
sar se află un număr însemnat 
de volume. Unul din cele mai 
citite este „Importanța pă- 
șunatului rațional al animale-

de

Activitatea 
cuitural*educativă 
la sate în timpul 

verii

ceasta se datorește și existen
ței cercului literar, care asi
gură texte de brigadă bine 
redactate.

zOk dată cu primele zile ale 
lui mai au început și în 

lurilovca deplasările organiza
te de căminul cultural la bri
găzi și sectoare, acolo unde 
muncesc colectiviștii. Cu pu
țină vreme în urmă, brigada 
condusă de Gh. Ganciu a pri
mit ■ în pauza de prînz vizita 
unor tovarăși din conducerea 
căminului. Colectiviștii s-au 
Strîns în jurul lor, ascultînd o 
expunere pe tema „Exemple 
vii din regiunea noastră". 
Era vorba de experiența 
unor gospodării colective frun
tașe din Dobrogea. Au urmat 
întrebări, discuții. Cu ocazia 
acestor deplasări sînt adunate 
întrebări pentru brigada știin
țifică.

Cum este și normal în aceas
tă perioadă a anului, multe din 
manifestările cultural-educa
tive au loc la sectorul zooteh
nic. In Jurilovca aceste acțiuni 
se bucură de multă atenție.

Dintre ele amintim conferința 
„Hrănirea vițeilor mici“, ținută 
la 14 mai, și expunerea ingi
nerului Nichifor Adrian pe 
tema „Îngrijirea porcilor în 
timpul verii“. La sediul cămi
nului cultural continuă să se 
desfășoare importante acțiuni, 
mai ales sîmbătă seara și du
minică. In fiecare sîmbătă că
minul prezintă colectiviștilor 
furnale vorbite pe teme in
terne și internaționale. Aceste 
jurnale vorbite se remarcă 
printr-un conținut bogat, prin, 
tr-o formă de expunere intere
santă' și prin varietate. Bună
oară, foarte frecventă este 
prezentarea în mod alter
nativ, dc către doi agitatori, 
a ultimelor noutăți. Alteori, 
activiști de partid, secretarul 
comitetului de partid, pre
ședintele sfatului popular ori 
alți tovarăși bine pregătiți 
prezintă informări politice.

Alte, manifestări culturale 
organizate la sediul căminului, 
se referă la domenii diferite : 
„Cinstea de a fi comunist", 
„Univers, planete, sateliți", 
„Omul a descătușat energia 
atomică", „Creșterea păsărilor 
— izvor de venituri în 
G.A.C.“, „Semănatul și plan
tatul legumelor“, „Ziua-mun- 
că și rolul ei în întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gos
podăriei colective“.

Bunele rezultate ale muncii 
culturale în Jurilovca se dato- 
resc și controlului permanent 
și îndrumării exercitate de co
mitetul de partid. In primul 
trimestru al anului, comitetul 
comunal de partid a analizat 
cum se desfășoară activitatea 
cultural-artistică. Concluziile 
acestei ședințe au fost de un 
mare ajutor în munca condu
cerii căminului cultural. Este 
rodnic și sprijinul efectiv 
acordat de sfatul popular 
comunal. Cu o săptămînă 
in urmă comitetul executiv a 
analizat activitatea căminului

ți a bibliotecii, sarcinile ce le 
revin în perioada actuală.

ri-W ibliotecile din regiunea 
Dobrogea desfășoară în 

aceste zile o intensă muncă 
de popularizare a cărții la 
locurile de muncă ale colecti
viștilor. Am stat de vor
bă cu Florica Burcea, bi
bliotecară în comuna Baia, 
raionul Babadag. In urmă 
cu trei-patru zile, ea fu
sese, pe la prînz, la brigada 
legumicolă. Încărcată de cărți 
noi, legumicultorii au primit-o ' 
cu satisfacție. In acea dimi
neață fișele bibliotecii s-au 
îmbogățit cu 13 cititori noi 1 
Cu interes a fost ascultată 
prezentarea cărții : „Îndrumă
torul legumicultorului". La a- 
cest sector bibliotecara Flo
rica Burcea vine deseori, mulți 
din cei ce muncesc aici numă- 
rîndu-se printre prietenii sta
tornici ai bibliotecii. Același 
lucru se poate spune despre 
sectorul zootehnic, cel viticol 
ori crescătoria de păsări.

Trebuie arătat însă că mai 
sînt locuri (comuna Ovidiu și 
altele din raza orașului Con
stanța) unde acțiunile de acest 
fel sînt puține, ori organizate 
de mîntuială. In alte părți tre
cerea. la manifestările mai 
mobile, specifice perioadei de 
vară, se face greu. Este de do
rit ca comitetele raionale de 
cultură și artă să îndrume cu 
toată g'ija munca culturală 
din raza lor, canalizînd-o toc
mai spre aceste forme mobile, 
operative. ~ 
a comitetului 
cultură și 
nul Negru 
constitui un exemplu de ur
mat.

Apropierea strîngerii recol
tei impune mobilizarea tutu
ror forțelor culturale din ra
ioanele dobrogene spre a se 
asigura, la locurile de muncă 
ale colectiviștilor și la sediile 
căminelor, acțiuni cultural- 
educative bogate, variate. 
Colectiviștii îi așteaptă cu dra
goste pe cei ce duc în mijlo
cul lor lumina cărții, a cunoș
tințelor politice și științifice.

ILIE CONSTANTIN

Experiența bună 
raional de 

artă din raio- 
Vodă poate
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AL IV-lea CONGRES AL COOPERAȚIEI DE CONSUM

y

prezentată de tov. C. Mate eseu
Congresul al IV-lea al coopera

ției de consum constituie un eve
niment deosebit de important în 
viața organizațiilor noastre, a 
membrilor cooperatori. El va face 
bilanțul muncii desfășurate în anii 
care au trecut de la precedentul 
nostru Congres și va trasa sarci
nile de viitor pentru îmbunătățirea 
continuă a activității 
de consum.

Oamenii muncii din ; 
tră, sub conducerea 
Muncitoresc Romîn, au 
această perioadă succese remarca
bile în dezvoltarea economiei na
ționale, în îndeplinirea Directive
lor Congresului al IlI-lea al parti
dului. în anii construcției socialiste, 
au crescut continuu forțele de pro
ducție, au fost create noi ramuri in
dustriale, au apărut pe harta țării 
noi orașe moderne, au fost scoase 
la lumină și puse în valoare noi re
surse materiale. întreaga țară este 
un imens șantier al construcției eco
nomice și social-culturale, unde 
mîna și mintea omului eliberat de 
exploatare făuresc o viață nouă.

Partidul îndreaptă întreaga ener
gie creatoare a poporului spre dez
voltarea bazei tehnico-materiale a 
socialismului pe calea industriali
zării — temelia trainică a marilor 
transformări în procesul construc
ției socialiste. Industria, și îndeo
sebi ramurile ci conducătoare, care 
determină progresul întregii econo
mii, se dezvoltă în ritm susținut.

cooperației

patria noas-
Partidului 

. obținut în

încheierea procesului de colec
tivizare a agriculturii — cucerire 
istorică în viața poporului nostru — 
a consfințit victoria definitivă a 
socialismului în Republica Popu
lară Romînă. în tot cursul perioa
dei de transformare socialistă a 
agriculturii a avut loc creșterea 
producției agricole, ceea ce consti
tuie un succes deosebit al partidu
lui nostru- în înfăptuirea colectivi
zării.

Pe baza dezvoltării economiei, a 
creșterii venitului național, are loc 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

Victoriile de însemnătate istorică 
obținute pe drumul construcției so
cialismului reprezintă o mărturie a 
justeței politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru, pe care oame
nii mtmeii o urmează cu încredere 
și o transpun în viață cu entuziasm, 
constituie o ilustrare vie a legătu
rii strînse, indestructibile, dintre 
partid, guvern și popor.

Succesele repurtate de poporul 
romîn sînt indisolubil legate de co
laborarea strînsă cu Uniunea Sovie
tică și cu celelalte țări socialiste, a- 
ceste succese contribuind la crește
rea forței Și influenței sistemului 
mondial socialist pe plan interna
țional.

Republica Populară Romînă, cre
dincioasă principiului leninist al 
coexistenței pașnice, desfășoară o 
neobosită activitate pentru menți
nerea păcii.

Desfacerea
Darea de seamă arată că, alături 

de oamenii muncii de pe întreg cu
prinsul țării, membrii cooperatori 
și lucrătorii cooperației de consum 
participă cu avînt la înfăptuirea 
politicii înțelepte, realiste, a parti
dului, care exprimă interesele vi
tale ale poporului nostru.

Cooperația de consum din țara 
noastră îndeplinește un important 
rol economic, social și cultural-edu- 
cativ în viața țărănimii și a sate
lor. Ea contribuie la dezvoltarea 
schimbului de mărfuri dintre oraș 
și sat, la întărirea alianței munci- 
torești-țărănești, la creșterea conti
nuă a nivelului de trai material și 
cultural al populației. în acest scop, 
cooperația de consum are sarcina 
pe de o parte, să dezvolte comerțul 
cooperatist la sate și să înființeze 
unități de prestări de servicii, iar 
pe de altă parte, să contribuie la 
valorificarea surplusului de produ
se agricole și, astfel, la stimularea 
producției și la sporirea venituri
lor țărănimii, la aprovizionarea oa
menilor muncii de la orașe Cu pro
duse agro-alimentare.

Schimbările importante care au 
avut loc în economia țării noastre, 
ca urmare a industrializării socia
liste, a colectivizării agriculturii, a 
creșterii producției industriale ș> 
agricole și, pe această bază, a veni
turilor populației, au creat condiții 
tot mai bune pentru îndeplinirea ™ 
uneia din sarcinile importante ale 
cooperației— dezvoltarea comerțu
lui la sate. Față de anul 1958, cînd 
a avut loc precedentul congres al 
cooperației, în anul 1962 volumul 
vînzărilor cu amănuntul prin re
țeaua cooperației de consum — ex
primat în prețuri comparabile — 
a fost mai mare cu 70 la sută. în 
ultimii patru ani, desfacerile de 
mărfuri au însumat 58 miliarde de 
lei. Aceasta demonstrează în mod 
convingător creșterea substanțială 
a puterii de cumpărare a populației 
sătești și arată că sînt create toate , 
condițiile ca pînă în 1965 coopera
ția de consum să îndeplinească 
sarcina ce-i revine din Directivele 
celui de-al IlI-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn, care pre
văd dublarea desfacerii de mărfuri 
prin comerțul socialist.

îmbunătățirea aprovizionării oa
menilor muncii de la sate se reflec
tă și în schimbarea calitativă a 
structurii vînzărilor, în lărgirea con
tinuă a sortimentelor, de mărfuri, 
în anul 1962, numai prin rețeaua 
cooperației populația a primit față 
de anul 1958, de 2,2 ori mai multe 
confecții, de 2,3 ori mai multe trico
taje, de 1,6 ori mai multă încălță
minte. într-o proporție și mai măre
au sporit vînzările la o serie de 
produse de uz cultural și gospodă
resc, desfacerile fiind de 3,9 ori 
mai mari la articolele cultural spor
tive, de 3,5 ori mai mari la mobilă. 
Odată cu progresele electrificării 
satelor, vînzarea articolelor electro
tehnice prin cooperație a crescut 
continuu, fiind de 3,4 ori mai mare 
în anul 1962 decît în 1958. O serie 
de mărfuri de folosință îndelunga
tă cum sînt : aparatele de radio, te
levizoarele, mașinile de cusut, ma
șinile de spălat rufe, frigiderele, 
motocicletele, motoretele^ și altele 
sînt cumpărate din ce în ce mai 
mult de consumatorii din mediul 
rural. Creșteri însemnate, în aceas
tă perioadă, s-au înregistrat și Ia 
o serie de mărfuri alimentare, în 
anul 1962 desfăcîndu-se cu 72 la 
sută mai mult zahăr, cu 244 la sută 
mai mult ulei, cu 155 la sută mai 
multe brînzeturi față de 1958.

în condițiile transformării socia
liste a agriculturii, o mare amploa
re au luat-o construcțiile destinate 
producției din gospodăriile agricole 
colective, precum și construcțiile 
de locuințe ale țărănimii muncitoa
re. în perioada 1959—1962, numai 
nrin unitățile cooperației de con
sum s-au desfăcut peste 1200 000 
mc de cherestea, aproape 750 mi
lioane buc. țiglă, peste 560 mii tone 
de ciment, 44 milioane mp de car
ton asfaltat, aproape 60 mii tone 
de tablă neagră și zincată, peste 10 
milioane mp de geamuri  ̂și, altele. 
Valoarea totală a

de mărfuri prin tranzit și a apro
vizionării directe a unităților de 
desfacere cu amănuntul. în prezent, 
peste 80 la sută din unitățile de 
desfacere cu amănuntul sînt apro
vizionate direct de întreprinderile 
comerciale cooperatiste. Aceasta a 
permis reducerea cheltuielilor de 
circulație și aducerea mai rapidă a 
mărfurilor pînă la consumator.

O altă măsură luată de Consiliul listă.
Uniunii Centrale a fost comasarea
unor întreprinderi comerciale raio- terminate 
nale cu un volum mic de activitate 

și rentabilitate scăzută, în între
prinderi interraionale. în felul a- 
cesta s-au creat condiții pentru fo
losirea mai rațională a capacității 
de depozitare și a forțelor de mun
că, precum și pentru concentrarea 
stocurilor și formarea unui sorti
ment mai bogat de mărfuri, ceea 
ce a dus la îmbunătățirea aprovi
zionării unităților cu amănuntul și 
la reducerea cheltuielilor. Darea de 
seamă citează bunele rezultate ob
ținute de întreprinderea interraio- 
nală București, care a redus la ju
mătate cheltuielile de circulație, 
precum și de întreprinderile inter
raionale Deva, Arad, Craiova. Dată 
fiind eficiența întreprinderilor co
merciale interraionale, se impune 
ca, paralel cu consolidarea acestora, 
să creăm condiții pentru organiza
rea treptată de noi asemenea între
prinderi, ținînd seama de căile cele 
mai raționale de mișcare a mărfuri
lor și de celelalte condiții economi
ce concrete.

Rezultatele pozitive obținute în 
dezvoltarea comerțului coopera
tist —- arată darea de seamă — au 
fost posibile datorită îndrumării și 
sprijinului permanent acordat de 
organele și organizațiile de partid, 
care au mobilizat lucrătorii și 
masa membrilor cooperatori pen
tru buna desfășurare a activității 
comerciale în fiecare regiune, raion 
și sat.

Se relevă, de asemenea, spriji
nul important primit din partea 
tuturor ministerelor producătoare, 
din partea Ministerului Comerțu
lui Interior, a sfaturilor populare,

cu care cooperația de consum are 
multiple legături de muncă.

în legătură cu creșterea venitu
rilor și cerințelor țărănimii și cu 
schimbarea structurii populației 
rurale, vorbitorul a subliniat nece
sitatea unei preocupări tot mai 
mari pentru introducerea în con
sum a articolelor noi, pe care le 
produce industria noastră socia-

, -____ - vînzărilor de
mijloace destinate producției în 
gospodăriile agricole colective a 
fost în anul 1962 de peste 10 ori
gospodăriile agricole colective 

mai mare față de 1958.
O atenție sporită a fost acordată 

aprovizionării muncitorilor din cen
trele miniere, petroliere, forestiere, 
din stațiunile de mașini și tractoa
re și gospodăriile agricole de stat.

mărfurilor
Darea de seamă arată în conti

nuare că pentru aprovizionarea cu 
legume și fructe a orașelor, cen
trelor muncitorești, stațiunilor bal- 
neo-climaterice și altor localități, s-a 
dezvoltat rețeaua de desfacere cu 
amănuntul: a cooperației cu peste 
600 unități, iar în unele orașe s-au 
organizat magazine specializate pen. 
tru acest comerț. An de an a cres
cut volumul desfacerilor de legume 
și fructe prin unitățile cooperației 
de consum. în anul 1962 s-au desfă
cut cu 49 la sută mai multe legume 
și fructe decît în anul 1959. în ve
derea îmbunătățirii activității de 
desfacere a legumelor și fructelor, 
organizațiile cooperatiste trebuie să 
ia în continuare măsuri pentru a- 
provizionarea permanentă a consu
matorilor cu sortimente variate și 
de bună calitate, preocupîndu-se în 
același timp de reducerea cheltuie
lilor. \' ____ __ „„ ____

Folosind forme variate, cum Sînt zonele de°munte. 
consfătuirile periodice cu consu- Creșterea producției agricole, care 
matorii, organizarea de expoziții cu à avut loc în tot cursul perioadei 
vînzare și altele, liicrătorii din co- de transformare socialistă a agri- 
merțul cooperatist au reușit să culturii, a permis țărănimii să valo- 
cunoască într-o măsură mai mare rifice prin cooperație cantități tot 
cerințele populației cu privire la —- — --- ’------- ... ...
sortimentul și calitatea mărfurilor.

Studierea cererii de mărfuri nu 
are însă pretutindeni un caracter 
organizat și permanent. Unele co- 

..:i transmise furnizorilor nu 
oglindesc întrutotul cerințele de 
consum locale. Sînt unități de des
facere cu amănuntul ale cooperației 
unde lipsesc anumite sortimente, pe 
care industria le produce _ în can
tități îndestulătoare, iar în altele 
există o aprovizionare peste nece
sar cu unele mărfuri.

Un domeniu important în activi
tatea cooperației îl constituie ali
mentația publică la sate. în perioada 
analizată au fost luate măsuri care 
au dus la dezvoltarea producției de 
preparate de bucătărie și cofetărie. 
S-a îmbunătățit structura rețelei de 
unități, a sporit producția de prepa
rate, s-a ridicat nivelul igienico-sani- 
tar și s-a îmbunătățit deser
virea consumatorilor. Desfacerile 
prin unitățile de alimentație publi
că au crescut în anul 1962 — în 
prețuri comparabile — cu peste 47 
la sută față de anul 1958, iar volu
mul desfacerilor de preparate de 
bucătărie, bufet și cofetărie de 2,2 
ori. în această perioadă au fost în
ființate 300 de unități de producție 
(bucătării, laboratoare centrale 
etc.), care asigură în condiții mai 
bune și mai avantajoase aprovizio
narea unităților sătești de alimen
tație publică. Totodată, vorbitorul 
a arătat că organizațiile coopera
tiste trebuie să se preocupe de 
înființarea de noi unități, de îmbu
nătățirea structurii rețelei și de gă
sirea unor noi forme de organizare a 
alimentației publice, corespunză
toare cerințelor populației de la 
sate.

în continuare, darea de seamă a- 
rată că pentru a se îmbunătăți or
ganizarea desfacerii în unitățile cu 
amănuntul și pentru ridicarea ni
velului de deservire a populației, în 
multe din unitățile de desfacere,. 
și îndeosebi în localurile nou con
struite, s-ap introdus forme avan
sate de vînzare cum sînt : autoser
virea, expunerea deschisă a mărfu
rilor, desfacerea cu plata d.rect la 
vînzător și altele.

Cea mai mare parte a lucrători
lor din comerțul cooperatist își în
deplinesc cu conștiinciozitate înda
toririle ce le revin, nu o atitudine 
atentă față de consumatori, asigură 
un aspect plăcut magazinelor și 
manifestă preocupare pentru buna 
păstrare a mărfurilor și a utilaju
lui comercial. Mai sînt însă condu
cători de magazine, de unități de 
alimentație publică, vînzători și os
pătari — ce-i drept, puțini la nu
măr — care nu dau toată atenția 
bunei deserviri a consumatorilor și 
gospodăririi cu grijă a avutului în
credințat. Educarea socialistă a lu
crătorilor, grija pentru buna păs
trare a avutului obștesc, înrădăci
narea în rîndurile lor a unei atitu
dini atente față de consumatori tre 
buie să se afle în centrul preocu 
pârilor organizațiilor noastre.

Raportul arată că pentru scurta 
rea căilor de circulație a mărfuri
lor și eliminarea verigilor interme
diare, Uniunea Centrală a Coopera 
tivelor de Consum, împreună cu Mi
nisterul Comerțului Interior, cu de
partamentele producătoare, au luat 
măsuri pentru extinderea livrărilor

spriji

Pentru a răspunde cerințelor de- 
de schimbările înnoi

toare petrecute în viața satelor 
noastre, organizațiile cooperației 
de consum, pe lîngă activitatea de 
desfacere a mărfurilor, au luat 
măsuri pentru înființarea de noi 
unități de prestări de servicii, ca 
ateliere de reparat obiecte de uz 
personal și gospodăresc, croitorii 
și altele, contribuind astfel la sa
tisfacerea unor trebuințe curente 
ale populației sătești. La sfîrșitul 
anului .1962, numărul unităților de 
prestări de servicii ale cooperației 
de consum a fost de aproape 3 ori 
mai mare față de anul 1958. To
tuși, rețeaua unităților de prestări 
de servicii răspunde încă într-o 
măsură redusă nevoilor populației 
rurale. Prin legăturile strînse pe care 
le au cu populația de la sate, coope
rativele de consum pot și trebuie 
să cunoască mai bine cerințele cu
rente pentru prestarea diferitelor 
servicii și să asigure controlul ob
ștesc asupra activității acestor 
unități. în același timp, prin cons
trucția de magazine noi, cooperati
vele de consum trebuie să pună la 
dispoziția unităților de prestări 
spațiile necesare.

O activitate care se cere a fi dez
voltată în noile condiții create la 
sate în urma încheierii colectivizării 
agriculturii, o constituie producerea 
de pîine cu materia primă a coope
ratorilor (grîu, făină), sub formă de 
prestări de servicii pe bază de u- 
ium. Conducerea partidului și gu
vernul au recomandat cooperației 
de consum să dezvolte treptat a- 
ceastă. activitate, potrivit cerințelor 
țărănimii și posibilităților de cre
are a condițiilor de producție.

în prezent, cooperația dispune de 
o rețea comercială cu amănuntul 
cuprinzînd peste 27 000 de unități. 
Multe au fost înzestrate cu mo
bilier și utilaj comercial modern, 
cu utilaje de mică mecanizare și 
altele. Noile unități au schimbat în- 
tr-o măsură însemnată înfățișarea 
rețelei comerciale de la sate și au 
contribuit la ridicarea nivelului de 
deservire a populației. în ultimii 
ani au fost construite și sînt în 
curs de construcție instalații meca
nice de fabricație modernă pentru 
uscat fructe, legume și plante medi
cinale, care asigură o producție de 
mai bună calitate, la un preț de 
cost mai mic. De asemenea, au fost 
construite noi centre de semi- 
industrializare, dotate cu utilajele 
necesare prelucrării fructelor și

legumelor și centre de selecționat 
ouă, dotate cu mașini de sortat de 
mare randament.

în domeniul investițiilor, or
ganele cooperației de consum au 
manifestat însă o serie de defi
ciențe, care au avut drept conse
cință executarea unor lucrări de 
slabă calitate, mai ales în ce pri
vește finisajele, nerespectarea ter
menelor de dare în folosință a unor 
obiective. Ținînd seama că în anii 
următori se va construi un număr 
și mai mare de obiective, este ne
cesară concentrarea eforturilor 
pentru înlăturarea lipsurilor care 
mai persistă și îmbunătățirea 
stanțială a activității în acest 
meniu.

sub- 
do-

Dezvoltarea contractărilor și achizițiilor
în activitatea cooperației de con

sum o latură de o deosebită impor
tanță pentru intensificarea schim
bului între oraș și sat o constituie 
cumpărarea de produse agricole de 
la colectiviști, precum și de la ță
ranii cu gospodării individuale din

mai mari de legume, cartofi, fructe, 
cereale, produse animale, plante me
dicinale și altele. în 1962, organi
zațiile cooperației au cumpărat de 
aproape 2 ori mai multe legume, cu 
peste 70 la sută mai multe plante 
medicinale și aromatice, cu 43 la 
sută mai multă miere, față de anul 
1958. în întreaga perioadă la care se 
referă darea de seamă, volumul pro
duselor preluate prin contractări și 
achiziții s-a dublat în comparație cu 
cei patru ani anteriori. La legume 
și fructe, cooperația de consum a 
devenit principalul achizitor, adu- 
cîn'd un aport însemnat la aprovi
zionarea populației cu aceste pro
duse.

Un rol hotărîtor în achiziționarea 
unor cantități tot mai mari de pro
duse agricole l-a avut aplicarea con
secventă a măsurilor luate de partid 
și guvern pentru cointeresarea ma
terială a țărănimii, prin îmbunătăți
rea sistemului de contractări și a- 
chiziții. Gospodăriile agricole colec
tive și îndeosebi colectiviștii, întovă- 
rășiții și țăranii cu gospodărie indi
viduală au valorificat din ce în ce 
mai multe produse din surplusul 
loiș, fiind cointeresați în acest sens 
și 'de practicarea unor prețuri dife
rențiate pe calități.

Darea de seamă subliniază, de ase
menea, necesitatea urmăririi îndea
proape a îndeplinirii contractelor la 
termen și în condițiile convenite re
ciproc. Trebuie să acordăm sprijin 
și atenție dezvoltării producției de 
legume și îndeosebi a celor timpu
rii, în gospodăriile colective și în 
gospodăriile personale ale colecti
viștilor din jurul orașelor și centre
lor muncitorești, în scopul prelun
girii perioadei de aprovizionare a 
populației cu legume în stare 
proaspătă. Să continuăm a sprijini 
gospodăriile agricole colective în a- 
provizionarea lor cu semințe, îngră
șăminte chimice, materiale etc.

în continuare, darea de seamă a 
arătat că în 1962, ca urmare a mă
surilor luate pentru mai buna des
fășurare a achizițiilor, cooperația de 
consum a achiziționat cu 64 la sută 
mai multe ouă față de 1958. Pentru 
creșterea efectivelor de păsări și 
sporirea producției de ouă, coopera
ția de consum a sprijinit gospodă
riile agricole colective și pe membrii 
colectiviști, livrînd însemnate canti
tăți de pui de o zi. Numai în anul 
1962 stațiile de incubație artificială 
ale cooperației de 
livrat 3,5 milioane pui

consum au 
de o zi. Tre-

buie să se ia măsuri pentru folo
sirea întregii capacități de incubație, 
întocmindu-se, în colaborare cu 
consiliile agricole, planuri concrete 
pentru asigurarea ouălor necesare.

Arătînd că pînă în prezent canti
tățile de ouă achiziționate sînt încă 
reduse față de cerințele în continuă 
creștere ale populației și industriei 
alimentare, precum și față de con
dițiile favorabile din țara noastră 
pentru sporirea efectivului de pă
sări și a producției de ouă, darea de 
seamă subliniază că organizațiile 
cooperației de consum trebuie ’ să 
strîngă și mai mult legăturile cu 
membrii cooperatori, să-i cointere
seze pe aceștia să folosească din plin 
și posibilitățile gospodăriei lor per
sonale pentru creșterea păsărilor, a 
producției de ouă, legume, fructe, 
creșterea iepurilor de casă, albină- 
rit etc. în același scop trebuie fo
losite posibilitățile de care dispun 
țăranii întovărășiți și cei cu gospo
dării individuale.

O preocupare deosebită a Consi
liului Uniunii centrale a cooperati
velor de consum, a conducerilor 
uniunilor regionale și raionale a 
constituit-o lărgirea sortimentelor 
și volumului de produse semiindus- 
trializate din legume și fructe. în 
ultimul timp s-a trecut și la valori
ficarea prin deshidratare a unor 
sortimente ca : ceapă, varză, rădă- 
cinoase, diverse legume, mere, pere 
și caise. Organizațiilor cooperației 
de consum le revine sarcina să 
dezvolte activitatea de prelucrare a 
legumelor și fructelor, în așa fel 
îneît să cuprindă întreaga produc
ție disponibilă pentru semiindu- 
strializare.

Relevînd faptul că în anul 1962 
s-au achiziționat cu 70 la sută mai 
multe plante medicinale și aroma
tice față de anul 1958, ceea ce a 
permis satisfacerea în mai mare 
măsură a cerințelor pentru consu
mul intern și pentru export, darea 
de seamă arată că ritmul de creș
tere a acestor achiziții poate fi in
tensificat.

în perioada 1959—1962 valoarea 
produselor livrate pentru export de 
către cooperația de consum a fost 
de aproape 2 ori mai mare față de 
cei patru ani anteriori. Mai sînt 
încă rezerve însemnate pentru spo
rirea volumului de produse cerute 
la export, printre care achiziționa
rea unor cantități mai mari de plan
te medicinale, ciuperci, melci, broaș
te, raci și alte produse mult solici
tate pe piața externă și care consti
tuie izvoare de venituri suplimenta
re pentru țărănime.

Subliniind necesitatea ca și în do
meniul achizițiilor de produse a- 
gricole activitatea cooperației de 
consum să se ridice la un nivel su
perior, darea de seamă arată că or
ganizațiile cooperatiste, cu sprijinul 
sfaturilor populare, trebuie să aibă 
un contact viu, permanent cu pro
ducătorii, să le cunoască necesită
țile și posibilitățile de producție și 
să stimuleze valorificarea în tot 
mai mare măsură a produselor lor 
prin cooperație.

Investiții
în continuare, referindu-se la 

dezvoltarea continuă a bazei teh
nico-materiale a cooperației de con
sum, darea de seamă a arătat că 
în perioada la care se referă, volu
mul total de investiții a fost de 524. 
milioane de lei, adică de peste 2 
ori mai mare decît în cei patru ani 
premergători. în această perioadă 
s-au construit magazine, depozite 
și silozuri cu o suprafață totală de 
peste 300.000 m.p., uscătoare de
fructe cu o capacitate de peste

6 000 tone, centre pentru semiindu- 
strializare cu o capacitate de peste 
3 000 tone, centre de sortat ouă și 
alte obiective. în numeroase co
mune și sate au fost ridicate maga
zine universale cu etaj, complexe 
comerciale și de alimentație pu
blică, restaurante frumoase și spa
țioase. în ultimii patru ani au fost 
date în folosință peste 1 600 noi 
unități de desfacere, din care circa 
900 magazine universale și peste 
500 unități de alimentație publică.

Creșterea fondurilor proprii
tivelor sătești își desfășoară activi
tatea pe baza fondurilor proprii. In 
șapte regiuni și anume : Brașov, Ga
lați, Iași, Banat, București, Crișana 
și Suceava toate cooperativele să
tești se autofinanțează.

în consolidarea situației econo- 
mico-financiare a organizațiilor 
cooperației un rol deosebit îl are 
sprijinul pe care statul nostru de
mocrat-popular l-a acordat și îl a- 
cordă permanent cooperației de 
consum. Un asemenea sprijin, ca a- 
cela primit de cooperația de con
sum din țara noastră din partea 
statului democrat-popular, nu-1 pot 
primi organizațiile cooperatiste din 
țările capitaliste, unde interesele 
claselor exploatatoare, pe care le 
exprimă statul burghez, ca instru
ment de asuprire a celor ce mun-1 
cesc, sînt opuse intereselor maselor 
de cooperatori.

Rezultatele obținute în activita
tea economico-financiară — a spus 
vorbitorul — confirmă că organele 
de conducere și lucrătorii unități
lor cooperatiste au acumulat o bo
gată experiență și au dobîndit mai 
multă competență în gospodărirea 
mijloacelor materiale și bănești. A- 
ceasta nu înseamnă însă că au fost 
puse în valoare toate rezervele exis
tente. Trebuie arătat că, alături de 
organizațiile cu rezultate bune, mo
del de gospodărire, mai sînt unele 
care au fonduri imobilizate, iar 
conducerile și lucrătorii acestora 
manifestă insuficientă grijă pentru 
buna gospodărire a avutului obștesc. 
Conducerile Organizațiilor coopera
ției sînt chemate să lupte cu toată 
hotărîrea pentru eliminarea pagu
belor din avutul obștesc, să se ocupe 
intens de instruirea și educarea ca
drelor, să ia toate măsurile pentru 
înlăturarea cauzelor care provoacă 
pierderi, să exercite în mod opera
tiv și eficient controlul preventiv, 
antrenînd în mai mare măsură ma
sele de cooperatori la apărarea 
dezvoltarea avutului obștesc.

Succesele obținute în activitatea 
economică, îmbunătățirea muncii 
de îndrumare și control financiar 
și creșterea simțului de răspundere 
al lucrătorilor pentru buna gospo
dărire au dus la obținerea unor in
dici financiari superiori și la con
solidarea continua a situației eco- 
nomice-financiare a unităților. Ni
velul cheltuielilor de circulație, la 
totalul desfacerii mărfurilor, s-a 
redus de la 9,66 procente în 1958—- la 
7,41 procente în 1962, adică cu 23,3 
la sută. Raportat la volumul desfa
cerilor de mărfuri cu amănuntul 
realizat în anul 1962, economiile ob
ținute prin reducerea nivelului 
cheltuielilor de circulație au însu
mat aproape 400 milioane de lei. 
Creșterea volumului de achiziții, 
organizarea mai rațională a trans
portării produselor, micșorarea 
perisabilităților și a pierderilor au 
permis reducerea nivelului cheltu
ielilor și în acest sector cu 32,6 la 
sută.

Dacă în 1958 un număr de 182 or
ganizații din sistemul cooperației 
de consum au încheiat activitatea 
cu pierderi, în anul 1962 toate orga
nizațiile au încheiat activitatea cu 
beneficii.

Creșterea an de an a volumului 
de beneficii, încasarea într-o mai 
mare măsură a fondului social sub
scris, îmbunătățirea generală a ac
tivității au făcut ca fondurile 
proprii ale organizațiilor coopera
ției de consum să crească în aceas
tă perioadă de peste două ori. A- 
ceasta a creat cooperației condiții 
pentru o mai largă participare cu 
fonduri proprii la finanțarea activi
tății sale economice, precum și 
pentru finanțarea investițiilor nu
mai din fonduri proprii. Trans- 
punînd în viață indicația dată 
de partid de a generaliza metoda 
autofinanțării, în prezent peste 87 la 
sută din numărul total al coopera-

ni

Munca organizatorică 
și cultural-educativă de masă

în continuare, darea de seamă a- 
rată că în anii puterii populare, 
sub îndrumarea și cu sprijinul per
manent al partidului și guvernului, 
cooperația de consum a devenit o 
largă organizație de masă, care cu
prinde peste trei pătrimi din popu
lația adultă a satelor și care aduce 
o contribuție însemnată la for
marea conștiinței socialiste a țără
nimii. De la Congresul al IlI-lea al 
cooperației, numărul membrilor 
cooperatori a crescut cu peste un 
milion, iar participarea lor la acti
vitatea cooperativelor a sporit. In 
organele de conducere și control 
ale cooperației activează în prezent 
peste 170 mii de membri, din care 
37 de mii sînt femei și 23 de mii 
sînt tineri.

în activitatea organizațiilor coo
perației de consum se aplică în 
mod consecvent principiile centra
lismului democratic și ale demo
crației interne. Adunările sătești și 
cele generale la cooperative, pen
tru dări de seamă, s-au ținut cu 
regularitate, numărul membrilor 
cooperatori participant a fost tot 
mai mare, discuțiile purtate au tost 
axate pe problemele principale ale 
activității, iar propunerile făcute au 
fost tot mai valoroase. Participarea 
crescîndă a membrilor la activita
tea cooperativelor, la dezvoltarea re
țelei comerciale se oglindește și în 
contribuția acestora prin muncă și 
materiale la construirea și amena
jarea de magazine.

în dorința de a contribui și mai 
mult la consolidarea economico-fi- 
hanciară a cooperativelor, membrii 
cooperatori au hotărît majorarea 
părții sociale subscrise la 100—150 
lei, înfăptuindu-se astfel recoman
darea congresului precedent al coo
perației. în ultimii patru ani 
depus, în contul 
subscris, aproape 
lei. Considerăm 
onoare a fiecărui 
tor — subliniază darea de seamă — 
respectarea obligației sale statuta
re de a achita în întregime și la 
timp partea socială, adueîndu-și 
astfel aportul la sporirea 
obștesc al cooperativelor.

O activitate rodnică au 
rat și cele peste 1 000 de 
tive de credit, care în 1961 s-au 
asociat la uniunile raionale ale coo
perativelor de consum. La finele a- 
nului 1962, cooperativele de credit 
numărau 1,2 milioane de membri, 
iar fondurile lor proprii însumau 
peste 173 milioane de lei. Constitui
te în scopul realizării ajutorului re
ciproc, prin acordarea de împru
muturi bănești membrilor lor, în 
vederea satisfacerii unor nevoi tem-

porare cu caracter gospodăresc și 
familial,- ele și-au sporit continuu 
volumul operațiunilor. Numai în 
cursul anului trecut aceste coope
rative au acordat peste 168' mii de 
împrumuturi în valoare de 227 
milioane de lei.

Darea de seamă s-a ocupat, de

asemenea, de îmbunătățirea forme
lor organizatorice ale cooperative
lor și uniunilor raionale. La sfîrși- 
tul anului 1962, în sistemul coo
perației de consum funcționau 
2 380 de cooperative, 129 de uniuni 
raionale, 8 uniuni interraionale și 
16 uniuni regionale..

în Salutul Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn și al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne adus celui de-al 
IlI-lea congres al cooperației de con
sum, tovarășul Gheorghe Gheorghiu. 
Dej a subliniat că : „Desfășurarea 
unei largi munci politice pentru 
educarea socialistă a maselor de 
cooperatori, pentru a asigura parti
ciparea lor crescîndă la opera de 
construcție socialistă la sate, este 
una din sarcinile centrale ale coope
rației de consum”.

Organizațiile cooperației de con
sum și-au concentrat întreaga mun
că politică și cultural-educativă de 
masă spre aducerea la îndeplinire a 
acestei prețioase indicații. îmbinînd 
interesele membrilor cooperatori cu 
interesele generale ale statului de
mocrat-popular, cooperația de con
sum, sub conducerea și îndrumarea 
partidului, a devenit, pentru milioa
nele de țărani muncitori, o școală 
de educare în spiritul gospodăririi 
și muncii în comun. Răspunzînd cu 
încredere îndemnului partidului, ur- 
mînd pilda comuniștilor, mulți 
membri cooperatori au fost printre 
primii care au intrat împreună cu 
familiile lor în gospodăriile agricole 
colective. Numeroase cadre pregă
tite și școlarizate de cooperație, 
foști președinți, contabili, membri 
ai consiliilor cooperativelor de con
sum, lucrează astăzi cu competență 
în conducerile gospodăriilor agrico
le colective.

în desfășurarea muncii politice de 
masă, organizațiile cooperației și-au 
îndreptat atenția spre atragerea 
membrilor cooperatori la conduce
rea treburilor cooperativelor și la 
îndeplinirea sarcinilor acestora, mai 
ales pe linia achizițiilor de produse 
agricole, folosind în acest scop mul
tiplele forme și mijloace cultural- 
educative pe care le oferă căminul 
cultural, biblioteca, cinematograful 
— focare puternice ale vieții cultu
rale la sate.

Partidul și guvernul au încredin-. 
țat cooperației sarcina de populari
zare și difuzare a cărții la sate. Cele 
714 librării ale cooperativelor de 
consum, din care 50 unități cu auto
servire, și cele peste 5 600 de raioane 
și standuri din cadrul magazinelor 
mixte și universale pun la dispozi
ția țăranilor colectiviști tot mai 
multe cărți. Un număr însemnat de 
librării mobile completează această 
rețea, ducînd cartea pînă în cele mai 
îndepărtate sate ale țării. Difuzarea 
cărții la sate, care în ultimii doi ani 
s-a triplat, va trebui să constituie 
și în continuare o preocupare de 
seamă.

s-au 
fondului social 

200 milioane de 
ca o datorie de 
membru coopera-

avutului

desfășu- 
coopera-

în perioada analizată — arată în 
continuare darea de seamă — orga
nele de conducere din cooperație au 
acordat o atenție mai mare muncii 
de selecționare și promovare a ca
drelor. Mulți dintre președinții de 
cooperative aleși anul trecut au stu
dii medii, iar o bună parte își com
pletează în prezent aceste studii. 
Totodată, din numărul total al mem
brilor comitetelor executive ale u- 
niunilor raionale și regionale, 50 la 
sută și respectiv 80 la sută au stu
dii medii și superioare.

Un obiectiv important a fost asi
gurarea stabilității cadrelor. Cu pri
lejul adunărilor generale ținute la 
cooperative în anul 1962 au fost re- 
aleși aproape 80 la sută din numă
rul total al președinților.

Au fost pregătiți și repartizați 
unităților peste 2 000 de absolvenți ai 
școlilor tehnice de cooperație și din 
institutele de învățămînt superior. 
S-a extins învățămîntul prin școlile 
profesionale de ucenici, peste 4 200 
de absolvenți ai acestor școli fiind 
încadrați în unitățile de desfacere 
cu amănuntul.

Pentru continua ridicare a pregă
tirii profesionale s-au organizat 
cursuri de scurtă durată și instruc
taje, îndeosebi cu cadrele de la coo
perativele de consum, (președinți, 
contabili, vînzători): In anii 1959- 
1962, în aceste forme de ridicare a 
calificării au fost cuprinși peste 
20 000 de lucrători.

Darea de seamă se ocupă, de ase
menea, de realizările și lipsurile pri
vind stilul și metodele de muncă 
ale Consiliului și Comitetului exe
cutiv al Uniunii centrale, subliniind 
că față de problemele mereu mai 
complexe pe care le ridică dezvol
tarea activității, este necesară stu
dierea mai profundă a aspectelor e- 
conomice din viața satelor, spre a 
se putea lua măsurile cele mai co
respunzătoare pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce revin cooperației de 
consum.

*

Consiliul și Comitetul executiv al 
Uniunii centrale s-au preocupat să 
dezvolte relațiile internaționale ale 
cooperației de consum din țara 
noastră, intensiticînd schimbul de 
experiență, de documentare tehnică 
și alte forme de colaborare cu or
ganizațiile cooperatiste de peste ho
tare.

Cooperația de consum din țara

noastră a'obținut rezultate bune în 
ce privește schimbul de mărfuri cu 
organizațiile cooperatiste din alte 
țări. în perioada dintre cele două 
congrese, volumul schimbului de 
mărfuri intercooperatist a crescut. 
cu circa 45 la sută față de cei patru 
ani anteriori.

Ca membru al Alianței Coopera
tiste Internaționale, Uniunea cen
trală a cooperativelor de consum 
participă activ la lucrările organe
lor acesteia, susținînd consecvent 
ideea lărgirii și întăririi mișcării 
cooperatiste internaționale și a dez
voltării legăturilor de colaborare. 
Alături de organizațiile cooperatiste 
din celelalte țări socialiste, am sus
ținut și susținem cu fermitate pro
movarea, în cadrul Alianței, a prin
cipiilor democratice, egalitatea în 
drepturi a tuturor organizațiilor 
cooperatiste naționale, indiferent de 
regimul social-politic din țările res
pective. Totodată, susținem ca a- 
ceastă organizație internațională să 
se pronunțe pentru coexistența paș
nică între state, pentru 
păcii.

Cooperatorii romîni vor 
și în viitor legăturile cu 
torii din alte țări, vor lupta cu toată 
hotărîrea pèntru pace și prietenie 
între popoare.

în încheiere, vorbitorul a spus :
Făcînd bilanțul muncii rodnice 

desfășurate de membrii cooperatori 
și de lucrătorii organizațiilor coope
rației de consum în ultimii patru 
ani este necesar să subliniem spri
jinul prețios pe care l-am primit din 
partea ministerelor, Comitetului de 
Stat al Planificării, a celorlalte in
stituții centrale de stat, din partea 
sfaturilor populare și a organizații
lor obștești în rezolvarea probleme
lor complexe ce s-au ridicat în mun
ca noastră și avem convingerea că 
vom primi și în viitor un asemenea 
sprijin prețios.

Bucurîndu-ne de ajutorul perma
nent și multilateral acordat de 
partid și guvern, va trebui să mun
cim în așa tel îneît cooperația de 
consum să devină o organizație tot 
mai puternică, care să contribuie 
mai activ la dezvoltarea schimbului 
de mărfuri dintre oraș și sat, să 
mobilizăm întreaga masă a membri
lor cooperatori la îndeplinirea sar
cinilor ce ne revin în etapa desăvîr- 
șirii construcției socialiste.

apărarea

dezvolta 
coopera-



for. 5920

Luminoasa hală a ringurilor de la „Filatura Românească de Bumbac“ din Capitală.
(Foto : Gh. Vințilă)

■Jbi
•> <’■

Primirea de către președintele 
Marii Adunări Naționale,

Ștefan Voitec, a deputatului 
prec Georges Mavros

Președintele Marii Adunări- Na-- 
ționale, Ștefan Voitec, a primit luni 
la amiază, la Palatul Marii Adunări 
Naționale, pe deputatul grec Geor
ges Mavros, vicepreședinte al grupu
lui de prietenie Grecia-Romînia, 
care face o vizită în țara noastră.

■ La întrevedere, care a decurs în
tr-o atmosferă cordială, au luat 
parte acad. Athanase Joja, președin
tele grupului parlamentar pentru re
lații de prietenie Romînia-Grecia, și 
Stanciu Stoian, secretarul grupului 
național romîn al Uniunii Interpar
lamentare.- -
S ' 5 '..........J. :. .

Conducerea grupului parlamentar 
pentru relații de prietenie Romînia- 
Grecia a oferit un dejun în cinstea 
oaspetelui la restaurantul Pescăruș.

(Agerpres)
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Sesiuni științifice
xja 10 iunie, în sala Casei Universi

tarilor din București s-a deschis cea 
de-a treia sesiune anuală de comunicări 
științifice a Institutului meteorologic din 
cadrul Comitetului de Stat al. Apelor. 
La lucrările sesiunii participă cercetă
tori meteorologi din întreaga țară, pre
cum și specialiști din medicină, balneo
logie, agricultură și geografie. La sesiu
ne participă ca invitați și specialiști din 
alte țări.

în programul lucrărilor sesiunii, care 
va dura patru zile, sînt incluse un nu
măr de 36 de comunicări și referate 
științifice din diferite domenii ale 
meteorologiei — prevederea timpului 
pe lungă și scurtă durată, aerologie, 
climatologie, agrometeorologie, fizica 
atmosferei, protecția navigației aeriene 
și aparate meteorologice.

★
In sala de festivități a bibliotecii re

gionale din Oradea s-au desfășurat în 
zilele de 9 și 10 iunie lucrările unei 
sesiuni interregionale medico-științifice 
a Societății de științe istorice- și filolo
gice din R. P. Romînă. Au participat 
profesori, oameni de știință și cercetă
tori din regiunile București, Cluj, Cri- 
șana, Hunedoara, Maramureș și Mureș- 
Autonomă Maghiară.

în cadrul sesiunii au fost prezentate 
referate și comunicări științifice în legă-

tură cu predarea istoriei și limbii romî
ne în școlile de cultură generală.

★
Luni au început la Baia Mare lucră

rile unei sesiuni de referate și comuni
cări tehnico-științifice organizată de Mi
nisterul Minelor și Energiei Electrice, 
Consiliul regional al sindicatelor Mara
mureș și Trustul minier Baia Mare.

La ■ sesiune, care va 
vor fi prezentate 29. de 
ținute de academicieni, 
industria minieră a 
mureș, cadre didactice 
tul superior din Capitală, 
științifici și alți oameni de știință din 
țară. în timpul sesiunii vor fi vizitate 
exploatările miniere din Baia Sprie, 
Nistru și Ilba. (Agerpres)

★
Zilele acestea a avut loc la Mediaș 

sesiunea de comunicări științifice a In
stitutului CHIMIGAZ din cadrul Minis
terului Industriei Petrolului și Chimiei, 
în cadrul sesiunii s-au dezbătut o serie 
de probleme printre care : fabricarea de 
materiale plastice noi cu proprietăți a- 
propiate, metalelor neferoase, fabricarea ' 
materialelor plastice cu utilizări în in
dustria textilă, pielărie, agricultură etc., 
materii de bază pentru industria de fire 
și fibre sintetice, produse cu utilizări în 
frigotehnică și altele.

dura cinci zile, 
comunicări sus- 
specialiști din 

regiunii Mara- 
din învățămîn- 

cercetători

Delegația Uniunii Scriitorilor Finlan
dezi, în frunte cu președintele ei, M. 
Santavuori, care ne vizitează țara, a 
avut luni dimineața o întîlnire cu acad. 
Mihai Beniuc, președintele Uniunii 
Scriitorilor din R. P. Romînă, și cu alți 
membri ai conducerii Uniunii Scriitori
lor.

în cursul aceleiași zile, oaspeții au 
făcut o vizită la Editura pentru litera
tură universala. ... (Agerpres)

noastră. Delegația este condusă de 
Klimczak Wieskaw, vicepreședinte al 
Asociației studenților polonezi pentru 
probleme de propagandă și informare.

LONDRA 10 (Agerpres). — De la Nort- 
hampthon la Cleethorpes, stațiune bal
neară situată pe țărmul Mării Nordului, 
participanții la Turul ciclist al Angliei au. 
străbătut luni traseul celei de-a 8-a etape 
în lungime de 193 km. Un vînt puternic, 
care- a bătut tot timpul din față, și urcu
șurile numeroase au făcut ca plutonul să 
se mențină compact. La intrarea în orașul 
Cleethorpes, din grupu] masiv de cicliști 
s-a desprins, cu un demaraj irezistibil, a- 
lergătorul romîn Constantin Dumitrescu. 
Dar, în momentul cînd el zărea in depăr
tare linia de sprint și avea un avans de 
peste 200 m față de pluton, un autobuz 
i-a barat drumul. Ciclistul nostru a fost 
nevoit să frîneze, ca și ceilalți alergători 

- care l-au ajuns. La sosire, transmite co
respondentul agenției Reuter, Dumitrescu 
avea lacrimi în ochi. $i pe bună drep
tate, deoarece ei ar fi meritat victoria în 
această etapă. Este pentru a doua oară 
cînd Dumitrescu pierde o etapă, în con
diții asemănătoare, în această competiție.

Etapa a revenit polonezului Slowinski, 
în 5h 23’28’'. Dumitrescu și ceilalți cicliști 
romini au sosit la diferență de 5 secunde.

Clasamentul general individual : 1.
Chisman (Anglia) 39h 40’21” -, ,2. C. Dumi

trescu (R. P. Romînă) la 7'28” ; 3. Herger 
(Elveția) la 10’45” ; 4. Spuhler (Elveția) la 
11’47” ; 5. Ziegler (R. P. Romînă).. la
13’43” î 6. Perkins (Britania) la 13'54’L

Clasamentul general pe echipe : 1. An
glia 119h 29’47” ; 2. R. P. Romînă la 5’06”; 
3. R. P. Polonă la 6’32’’ etc.

Astăzi se dispută etapa a 9-a, Cleet
horpes— Scarborough (175 km).

„Cupa UCECOM“
Cea de-a doua etapă a competiției 

cicliste „Cupa UCECOM“, desfășurată 
pe traseul Pitești—Rm. Vîlcea—Sibiu 
(160 km), a fost cîștigată la sprint de 
Ion Cosma (Dinamo), în 4h 15’53”. în a- 
celași timp au sosit în ordine : Braharu 
(Voința), Devay (R. P. Ungară), Hor
vath (R. P. Ungară), Ciobanu (Voința).

în clasamentul general individual, pe 
primul loc a trecut ciclistul Nicolae 
Grigore (Steaua) cu 71a 00’09’, urmat de 
Cosma la 14”, Ciobanu la 15”, Bădără 
la 21”, Horvath la 44”. Astăzi, etapa a 
treia, Sibiu—Cluj (166 km).

(Agerpres)

PEKIN 10 (Agerpres). — în 
scopul întăririi și dezvoltării în con
tinuare a colaborării tehnico-științi
fice și pentru intensificarea legătu- : 
rilor de prietenie între popoarele 
ambelor țări, s-a semnat la 8 iunie 
1963 la P.ekin, un nou acord de co
laborare tehnico-științifică între j 
R. P. Romînă și R. P. Chineză. A- ; 
cordul semnat prevede continuarea 
colaborării tehnico-științifice din- ! 
tre cele două țări, pe baza princi- ' 
piilor egalității in drepturi, avanta- i 
jului reciproc‘și întrajutorării tovă
rășești, pentru o mai bună folosire 
de către ambele părți a noilor reali
zări în domeniul tehnico-științific.

Acordul a fost semnat de Dumitru 
Gheorghiu, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Romîne în 
R. P. Chineză, iar din partea chi
neză de Han Guan, vicepreședinte al 
Comitetului tehnico-științific al 
R. P. Chineze.

La. semnarea acordului a fost de 
față din partea chineză Ne Jun-ci- 
jen, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze. De asemenea, 
au mai fost prezenți Wu Heng, vi
cepreședinte al Comitetului tehnico- 
științific al R. P. Chineze, Ciou Uen- 
lung, adjunct al ministrului indus
triei petrolului, președintele părții 
chineze a Comisiei de colaborare 
tehnico-științifică romîno-chineze, 
Cen Po-cing, director adjunct în Mi
nisterul Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze, precum și membrii părții 
chineze a comisiei. Din partea ro- 
mînă au fost prezenți colaboratori 
ai Ambasadei R. P. Romîne din

Pekin și membrii părții romîne a 
comisiei.

Tot cu acest prilej a fost semnat 
și protocolul sesiunii a opta a Co
misiei de colaborare tehnico-științi- 
fică între R. P. Romînă și R. P. Chi
neză. Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de Dumitru Gheor
ghiu, ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al R. P. Romîne în R. P. 
Chineză, iar din partea, chineză de 
Ciou Uen-lung, președintele părții 
chineze a comisiei.

1 â sesiune s-au discutat măsurile 
concrete în vederea realizării mai 
departe a colaborării tehnico-științi- 
fice. Conform protocolului, organele 
corespunzătoare din R. P. Romînă 
și R. P. Chineză vor transmite reci
proc documentații tehnico-științifice 
și vor primi reciproc specialiști pen
tru cunoașterea experienței în pro
ducție și a realizărilor noi în dome
niul diverselor ramuri ale economii
lor naționale ale celor două țări.

Sesiunea a decurs într-o atmos
feră de sinceră prietenie și înțele
gere reciprocă.

Alegerile
din R. P. Mongolă
ULAN-BATOR 10 (Agerpres). — 

La 9 iunie, în R. P. Mongolă s-au 
desfășurat alegerile pentru Marele 
Hural Popular și pentru Huralele 
populare locale. La alegeri au parti
cipat 99,99 la sută din alegători. 
Pentru candidații în Marele Hural 
Popular au votat 99,99 la sută, iar 
pentru candidații în Huralele orășe
nești — 99,98 la sută din alegători.

Pregătiri pentru Congresul 
Mond ial al Femeilor

BERLIN 10 (Agerpres). — Secre
tariatul Federației Democrate In
ternaționale a Femeilor (F.D.I.F.) a 
comunicat că la cel de-al V-lea Con
gres Mondial al Femeilor, care se 
va deschide la 24 iunie la Moscova, 
și-au exprimat dorința să participe 
reprezentante ale femeilor din 30 
de țări din Europa, 32 de țări din 
Africa, aproximativ 25 de țări din 
Asia și din peste 20 de țări de pe 
continentul american.

Osvaldo Dorticos despre transformările 
sociaMeconomice

HAVANA 10 (Agerpres). — Osval
do Dorticos, președintele Republi
cii Cuba, a primit recent un grup de 
ziariști străini aflați în Cuba la in
vitația redacției „Noticias de Hoy“, 
în legătură cu cea de-a 25-a aniver
sare a ziarului.

Răspunzînd la întrebările ziariș-

*
Luni a părăsit Capitala îndreptîn- 

du-se spre Florența tov. Stanciu Brătes- 
cu, membru al C.C. al U.T.M., care va 
participa în zilele de 11 și 12 iunie la 
ședința Comitetului de pregătire a Con
ferinței mondiale a tineretului și studen
ților pentru dezarmare și pace.*

Luni a sosit în Capitală o delegație 
a Asociației studenților polonezi, care la 
invitația U.A.S.R. face o vizită în țara

Pe scena concursului 
pionierilor

CRAIOVA (coresp. „Șcînteii“). — 
Zilele acestea.se împlinesc Ï0 ani de. la 
înființarea primelor case ale- pionierilor 
din regiunea Oltenia. Cu acest prilej du
minică a avut loc la Craiova primul 
concurs cultural artistic al caselor de 
pionieri din cuprinsul regiunii. Pe scena 
concursului au evoluat peste 1200 de 
mici artiști amatori, care au interpretat 
cîntece pionierești, dansuri populare ro- 
mînești, piese de teatru pentru copii etc.

Participanții la concurs au vizitat apoi 
împreună cu instructorii și profesorii lor 
noile construcții ale Craiovei, parcul, 
muzeele și monumentele istorice ale ora
șului.

Irt turneul internațional de fotbal de 
la New York echipa italiană . Mantova 
a învins cu scorul de 4—1 (3—1) echipa 
Oro, campioana' Mexicului. J 
Munster (R.F.G.) a dispus cu 3—2 de 
Valenciennes (Franța).

Ar
Două meciuri internaționale de fotbal:' 

la Dublin, Irlanda a învins cu 1—0 
Scoția, iar la Tunis, echipa Tunisiei a 
întrecut cu 2—0 echipa Libanului,

Titlul de campioană a Iugoslaviei la 
fotbal a revenit echipei Partizan Bel
grad care in ultimul joc a făcut meci 
egal (1—1) cu Hajdțik Split,-Partizan a 
totalizat 40 puncte, fiind urmată de Di
namo Zagreb cu 3Sr puncte. Au retro-

BĂL
gradat Buducnost Titograd fi Sloboda 
.Tuzla, în timp ce Vardar Skoplje fi 
Tresinega Zagreb au promovat în prima 

Preussen n divizie.
★

In semifinalele „Cupei. Spaniei", la 
fotbal, F. C. Saragossa a învins pe te
ren propriu cu categoricul scor, de 4—0 
pe Real Madrid. Returul se va disputa 
la 16 iunie la Madrid, F.C. Barcelonă 
fi Valencia au. făcut meci nul : 2—2.

. ■■■ *

Tp primul meci al turneului pe care-l 
întreprinde. în U.R.S.S., echipa uru- 
guayană de fotbal Cerro Montevideo u 
jucat la. Ödesa cu „Cernomoret”, obți- 
nind. victoria cu scorul de 2—0 (1—0). 
Au asistat 40 000 de spectatori.

Formația braziliană Fluminense a în- 
tîlnit la Lugansk echipa „Rezervele de 
muncă“ pe care a întrecut-o cu 2—1.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I-a)

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Tărăgănarea în adoptarea unor mă
suri eficiente pentru a se pune ca
păt dezmățului rasiștilor, ca și scă
derea prestigiului Statelor Unite în 
străinătate ca urmare a acestor ac
țiuni au silit o serie de personalități 
de frunte ale guvernului S.U.A. să 
facă noi declarații în problema si
tuației rasiale.

După cum transmite agenția 
France Presse, președintele S.U.A. 
Kennedy, care a luat cuvîntul în ca
drul adunării anuale a primarilor, 
americani organizată în orașul Ho-, 
nolulu, a declarat, în legătură cu re
fuzul rasiștilor de a recunoaște 
drepturile negrilor, că „Statele 
Unite se află în fața unei crize mo
rale și constituționale”. Ațrăgînd a- 
teriția asupra pericolelor pe care le 
implică pentru S.U.A. menținerea se
gregației rasiale, Kennedy a subli
niat că „dacă problema drepturilor 
negrilor nu va fi reglementată, 
atunci incidentele care s-au produs 
recent în diferite orașe ale Statelor 
Unite vor reizbucni în alte colțuri 
ale țării 
toare”.

Aceeași 
minică și
S.U.A., Dean Rusk care, luînd cu
vîntul în fața studenților Universi
tății Long Island, a descris eveni
mentele rasiale din S.U.A. drept „o 
tragedie a istoriei” și a arătat că 
ele „slăbesc poziția conducătoare a 
Statelor Unite în lume”. După cum 
a arătat Rusk, tulburările rasiale 
din S.U.A. „au îngrijorat pe prie
tenii noștri din străinătate”.

Recunoașteri pline de amărăciune 
au fost cuprinse și într-o cuvîn- 
tare rostită la 10 iunie în fața 
membrelor clubului național al 
femeilor din Washington, de că
tre directorul adjunct al Agenției 
pentru informații a S.U.A. (U.S.I.A.) 
Donald Wilson. „Problema rasială a

dăunat grav prestigiului S.U.A. în 
străinătate“ — a declarat el. Referin- 
du-se la faptul că în S.U.A. se 
vorbește mult despre lichidarea se
gregației rasiale, dar în mod prac
tic se face prea puțin, Wilson a a- 
tras atenția că „felul cum noi ne 
vom duce la îndeplinire promisiu
nile în problema rasială constituie 
un barometru folosit deseori în 
străinătate pentru a aprecia adevă
rul cuvintelor noastre și în alte do
menii”.

înfăptuite în Cuba
tilor, Osvaldo Dorticos a voroit, 
printre altele, despre transformă
rile social-economice radicale înfăp
tuite în Cuba după victoria revolu
ției, despre succesele și sarcinile vii
toare ale poporului cuban în lupta 
pentru avîntul «economiei și cultu
rii, bunăstării materiale a oameni
lor muncii.

Președintele a arătat că în pre
zent peste 90 la sută din producția 
industrială este realizată de secto-’ 
rul socialist. In agricultură, secto
rul socialist cuprinde aproximativ 
50 la sută din pămîntul arabil.

Cele mai urgente sarcini ale dez
voltării economice a Cubei — a a- 
rătat președintele — sînt lărgirea 
producției industriale, transforma
rea agriculturii în scopul creșterii 
producției alimentare și extinderea 
posibilităților de export.

Vorbind despre înlăturarea greu
tăților provocate de blocada econo
mică instaurată de S.U.A., președin
tele a subliniat uriașa importanță 
pentru Cuba a ajutorului pe care 
îl acordă țării Uniunea Sovietică și 
alte țări socialiste.

ALEGERILE DIN PERU

CanJiJatul partidului zzAc£iunea populară77 în frunte
LIMA 10 (Agerpres). — La 9 iu

nie au avut loc în Peru alegeri pen
tru desemnarea președintelui, celor 
doi vicepreședinți, a 45 senatori și 
140 deputați.

Primele 
indică un 
partidului

rezultate ale alegerilor 
avans al candidatului 
„Acțiunea populară“,

Fernando Bellaunde Terry. Rezulta
tele oficiale ale alegerilor după nu
mărarea voturilor a 1 040 000 alegă
tori arată că Bellaunde Terry a ob
ținut 409 604 voturi față de 326 391 
întrunite de Haya de la Torre, 
274 396 — Manuel Odria și 10 824 — 
Mario Samama.

în cursul lunilor urmă-

temă a fost abordată du
de secretarul de stat al

doua forme 
-cCialistă dé 

structoare de mașini și de prelucra- - cooperațist-colecțivista. 
re a metalelor au fost introduse-în 
anii dezvoltării ■ planificate a econo
miei. Uri înalt nivel de mecanizare 
și automatizare ating combinatele 
siderurgice, chimice, cele din indus
tria lemnului.

Proprietatea socialistă asupra mij
loacelor de producție, industrializa
rea țării au creat condiții pentru 
valorificarea din plin a resurselor 
naturale. în timp ce în trecut aceste 
resurse erau exploatate în mod pră
dalnic de capitaliști și de trusturile 
străine, în interesul asigurării profi
turilor lor, acum ele "sînt folosite si

ale ei’ r'proprietatea. so- . dițiile ruinei economice, haosului și 
stat-'- și proprietatea-, dezorganizării lăsate moștenire de

Proprietatea ' socialistă a stat și 
stă la baza continuei ridicări a ni
velului de trai al populației. în anii 
care au trecut de la naționalizare, 
venitul național a sporit de 4,7 ori, 
ceea ce a creat resursele pentru 
creșterea continuă și însemnată a 
investițiilor și îmbunătățirea siste
matică’a condițiilor de trai ale celor 
ce muncesc. Au crescut salariile 
muncitorilor și veniturile țărănimii, 
au fost mărite, considerabil fondu
rile destinate de stat învățămîntu- 
lui, culturii, ocrotirii sănătății. în 
fiecare an zeci de mii de familii

sporite de statul socialist, spre bi- se mută în locuințe noi, construite 
nele poporului. Potrivit hotărînlor de statul democrat-popular........ .
Congresului al IH-leă al P.M.R., țara în T’” ,
noastră face eforturi deosebite pen
tru lărgirea bazei de materii prime, 
alocînd în acest scop însemnate re
surse financiare.

Politica de industrializare socia
listă a țării, grija pentru îmbunătă
țirea repartizării teritoriale a for
țelor de producție asigură ridi
carea economică a regiunilor, raioa
nelor și orașelor rămase în urmă. 
Numai în Moldova, de pildă, a cărei 
industrie se reducea, pe vremea re
gimului burghezo-moșicrcsc, Ta cîte
va țesătorii; mori, uleinițe,. au - föst 
înălțate în- ultirnir-15 ant Lătninorul. • 
de la Roman, Uzina de rulmenți de 
la Bîrlad, hidrocentrala „V. Ï. Le
nin“ și Fabrica de ciment de la 
Bicaz, marele Combinat chirilic de 
la Borzești, Fabrica de fibre și fire 
sintetice de la Săvinești, Fabrica de 
antibiotice de la Iași, Combinatul 
de industrializare și valorificare su
perioară a lemnului din Suceava 
etc. întreprinderile industriale ale 
Moldovei produc anul acesta mai 
mult decît întreaga producție a ță
rii din anul 1948. O continuă dez
voltare economică cunosc și alte re
giuni ale țării,, în ■ trecut ținute în 
stare de înapoiere.

Industrializarea ■ socialistă a avut 
profunde urmări pe tărîm social. Au 
crescut rîndurile clasei muncitoare, 
în 1961, numărul muncitorilor era 
de aproape două ori mai mare decît 
în 1950.

Dezvoltarea proprietății socialiste 
de stat, creșterea industriei au con
stituit baza extinderii relațiilor so
cialiste în întreaga economie,, a 
transformării socialiste a satului, a 
creării bazei materiale pentru agri
cultura socialistă. Astăzi, întreaga 
economie a Republicii Populare 
Romîne este așezată pe temelia trai* 
nieă a proprietății socialiste, în cele

capitaliști, eroica noastră clasă 
muncitoare a înfruntat bărbătește 
greutățile, iar în focul luptei pentru 
biruirea lor, în procesul muncii 
pline de abnegație pentru creș
terea producției și organizarea 
ei pe baze noi, socialiste, a cîști- 
gat o experiență valoroasă, și-a în
sușit capacitatea tehnică și organi
zatorică necesară spre a face față 
cu cinste tuturor sarcinilor de creș
tere în ritm susținut a producției, 
a ridicat din rîndurile ei un mare 
număr de cadre valoroase.

Față de 9000 de ingineri cît se nu
mărau în economia noastră în 1938, 
acum lucrează peste 68 000 in
gineri, mulți prpv.eniți din simpli 
muncitori, care au învățat în anii 
puterii, populare. Cadrele noastre 
de. specialiști, care se preocupă de 
lărgirea neîncetată a cunoștințelor 
lor profesionale, de însușirea teh
nicii moderne, constituie o mîndrie 
a poporului nostru,

Muncind pentru continua dezvol
tare a economiei naționale, poporul

în lùmina marilor înfăptuiri ’ din 
cei 15 ani care au trecut: de la na
ționalizare, apare și mai evident ce 
uriașă însemnătate are pentru clasa 
muncitoare, pentru poporul munci
tor faptul că au în frunte un ase
menea conducător ferm și încercat 
cum este Partidul Muncitoresc Ro
mîn, care-și consacră toate forțele _______ ,
înaltei misiuni pe care și-a asu- romîn își aduce contribuția la înță-. 
mat-o față de popor — făurirea rirea lagărului socialist, la dobîn- 
unei vieți'fericite a celor ce muu- direa victoriei socialismului în în- 
cesc, ridicarea patriei pe culmile trecerea economică pașnică cu ca- 
progresului și. ale civilizației. Parti- pitalismul. Succesele, dobîndite în., 
dul și-a Ç.,.’*'.. J

. aplica în mod creator
dovedit capacitatea de a dezvoltarea economiei naționale 

... ... —i-J- învățătura sînt indisolubil . legate -de...relațiile,
inarxist-ieniriistă, legile geneTalc ale de colaborare și întrajutorare lo-.'. 
revoluției și construcției șotiajiște \ vărăș.e.ască statornicite între țările
în condițiile țării noastre, de a sta
bili acele sarcini și a aplica acele 
forme și metode de activitate care 
corespund cel mai bine cerințelor 
vieții.

In același timp, s-a confirmat 
încă o dată rolul deosebit al statului 
socialist, ca principal instrument al 
construirii socialismului. Exercitîn- 
du-și funcția sa economico-organi- 
zatorică, planificînd dezvoltarea e- 
conomiei naționale, statul socialist 
concentrează eforturile poporului 
spre, continuarea în ritm susținut a 
industrializării socialiste,- dezvolta
rea rapidă a forțelor de producție, 
lărgirea și consolidarea continuă a 
proprietății socialiste, crearea unor 
condiții tot mai bune de trai pentru 
cei ce muncesc. Partidul și statul 
nostru se preocupă de perfecționa
rea continuă a conducerii econo
miei.

Realizările dobîndite demonstrea
ză totodată imensa forță creatoare 
pe care o capătă un popor atunci 
cînd devine stăpîn pe bogățiile țării, 
cînd știe că muncește pentru pro
pășirea patriei, pentru ridicarea 
continuă a bunăstării lui. Preluînd 
conducerea întreprinderilor în con-

socialiste. ..... ?■
La aniversarea a 15 ani de la; 

naționalizare, poporul nostru pri
vește cu îndreptățită mîndrie mă
rețele progrese realizate în toate 
domeniile. El este conștient că în
tărirea continuă a proprietății so
cialiste, sporirea avuției întregului 
popor constituie calea sigură pen
tru obținerea unor noi succese în 
dezvoltarea economiei naționale și. 
ridicarea nivelului de trai al celor 
ce muncesc. Călăuziți de . 'hotă- 
rîrile Congresului al IH-lea al 
P.M.R., oamenii muncii dé la. orașe 
și sate muncesc cu avîntpentru rea
lizarea obiectivelor planului de stat 
pe 1963, al patrulea an al șesenalU- 
lui ; ei dezvoltă întrecerea socialis
tă pentru creșterea în ritm susți
nut a producției în toate ramurile 
economiei naționale, sporirea și mai 
accentuată a productivității muncii, 
reducerea prețului de cost, îmbună
tățirea calității produselor, însuși
rea și introducerea în producție a 
tot ce este mai înaintat în știința 
și tehnica mondială, hotărîți să în-. 
făptuiască în întregime mărețul 
program de desăvîrșire a construc
ției socialiste în patria noastră.

ïn câteva rânduri
La Praga, în concursul de canotaj des

fășurat duminică la riul Vîltava echipajul 
feminin de 4 plus 1 al' R. P. Robiine a 
obținut victoria cu timpul de ' 3’22’’. Au 
urmat în ordine R. D. Germană — 
3’26”l/10, R. S. Cehoslovacă 3’28”5/)0, 
R. S. Cehoslovacă II 3’29’’9/10 și R. P. 
Polonă — 3’35”3/10.

★

In meciul de șah U.R.S.S. — Iugoslavia, 
care se dispută la Rijeka, șahiștii sovie
tici conduc după 6 ture cu 33—21,5 
puncte (5 partide întrerupte). Gligorici a 
remizat cu Mikenas.

*

Astăzi de la orele 19 în grădina ca-sei 
de cultură din cal, Văcărești nr. 44 va. 
avea, loc o . reuniune de box în . cadrul, 
căreia se vor.întîlni echipa . Olimpia cu 
combinata Metalul 23 August — ViitoruL 
Meciul 
orașului

Reprimarea unei demonstrații la Lima (Peru) în perioada electorală
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contează pentru campionatul 
București. '

Q)e ie. uri

(Agerpres)

din toată tara
ARTICOLE PENTRU SEZONUL DE 

■.VARĂ. Pentru' .sgzoîiul- -de vară, or
ganizațiile ,cpftie.rciale-;xdj'n .-Capitală 
.au luat mgeuririrUvèderga asigurării 

‘unui volurn sporit de;ărțicple de pla. 
jă și de turism/Printre unitățile spe
cializate în articole de plajă pentru 
bărbați, femei și copii, se numără . 
O.C.L. Textila I din str. Lipscani nr. 
58— Bazar ; O.C.L. Textila II, din ca
lea Victoriei 68, Pasajul Victoriei etc. 
(De la Ion Vreju, coresp. voluntar).

CADRE CALIFICATE. Pentru con
tinua îmbunătățire a deservirii publicu
lui, Direcția regională P.T.T.R. Galați 

, se preocupă de- calificarea și ridicarea 
■ calificării ilucrirtcni.lor care deservesc .di-- 
. ferite sectorțrțj ; de poștă ’și telecomunjr 
•■cații. Anțtlț tifecut au fost cștlifi&âți, 

aproape 100 de lucrători, 'iar 39 
. au fost specializați în meseriile de ope
ratori radioficare, mecanici, diriginți de 

'oficiu etc. Alți 23 de lucrători și-au în
sușit diverse meserii în anul acesta.

FILME, PENTRU MUNCITORII 
FORESTIERI. — Instalată pe un va
gon de cale ferată forestieră, caravana 
cinematografică, a Întreprinderii fores
tiere Nehoiu a prezentat în - ultimul 
timp 15 filme în fața a 3 500 de 
spectatori, muncitori din unitățile Tisa, 
Mu^a, Stearpa fi altele. (De la Iosif 
Doman, coresp. voluntar).

Călătorul care sosește in Beirlinui 
democrat remarcă din primele ore 
faptul că în acest oraș se înitîlnesc 
într-o strînsă împletire construcții 
vechi de sute de ani, multe din ele 
monumente istorice, cartiere întregi 
de construcții noi, concepute în stil 
modern, alături de care se mai văd 
încă ruine, vestigii ale războiului.

Contrastul dintre vechi și nou, 
dintre numeroasele șantiere de con
strucții și ruinele rămase din timpul prin muncă voluntară, la reconstrui- 
războiulrii reprezintă îh fond contras, ieâ orașului. Din fondurile puse la 
tul dintre viața de ieri și de azi a dispoziție de stat și prin contribuția

roasele blocuri construite în locul 
clădirilor distruse în timpul războiu
lui sînt azi o mîndrie a locuitorilor 
Berlinului democrat.

„Să reconstruim Berlinul" este 
o lozincă care însuflețește pe toți 
locuitorii capitalei R.D. Germane. A- 
ceastă însuflețire se manifestă con
cret și în zilele de duminică, cînd 
zeci de mii de locuitori pun mîna pe 
lopată și mistrie pentru a contribui,

trii dintre viața de ieri și de azi a 
poporului din-.R. D. Germană. Sa pii- 

„vini, bunăoară, noul cai tier din Ale- 
xanderplatz. Un adevărat orășel, cu 
zeci de blocuri înălțate în ultimii ani, 
gu magazine și restaurante, hoteluri 
și cinematografe. Totul e construit 
aici în stil modem, din baton și sti
clă, cu mult soare și aer, iar spațiile 
verzi și culorile pastelate ale clă- 
diriloir oferă ochiului o adevăra
tă îneîntare. Aici, pe terenul unde ee 
ridică acum noul cartier din Alexan- 
derplatz, a existat înainte de război 
un cartier cu construcții înghesuite 
în care, cum se spunea, aeml și 
soarele nu aveau acces, fără pic de 
verdeață, adevărate cazărmi. Locu
iau aici, înghesuiți, circa 1 200 lo
cuitori pe 1 000 mp de teren. Acum 
densitatea a fost redusă la mai pu
țin de'jumătate, iar între blocurile 
înalte se află numeroase spații verzi 
și, terenuri de joacă pentru copii.

...Pe cabina unei macarale turn, 
dirijată de muncitorul Hermann Gie- 
•ske, am citit lozinca: „Să recon
struim Berlinul“. De aici, de la înăl
țimea cabinei macaralei, se zăresc 
de für împrejur zeci și sute de alte 
macarale. Cartierele Treptow, Weis
sensee, „Heinrich Heine", nume-

Note de călătorie

î-n bani și în muncă a viitorilor loca
tari, în Berlinul democrat s-au ridicat 
anul trecut peste 20 000 de aparta
mente.

Recent, guvernul R. D. Germane a 
aprobat un plan de reconstruire a 
centrului orașului. Unele clădiri is
torice vor fi reiăcute în stilul arhitec
tonic inițial. Se vor înălța, de ase
menea, blocuri moderne și edifi
cii’cultuial-sociale construite în spi
ritul arhitecturii moderne. Merită 
subliniată grija edililor orașului de 
a asigura o îmbinare armonioasă în
tre noile construcții moderne și ar
hitectura clasică germană.

I-am cunoscut pe berlinezi în 
timpul liber, dar și în timpul lucru
lui. Sînt oameni harnici și pricepuți. 
Am avut prilejul să stăm de vorbă 
cu cîțiva muncitori, ingineri și tehni
cieni de la una din marile întreprin
deri ale orașului : „Elektro-Apparate 
Werke“. Istoria uzinei lor este isto-

ria multor întreprinderi industriale 
din .R. D. Germană. Construită îna
inte de război pentru producția mi
litară, întreprinderea a fost distrusă 
în timpul războiului și apoi refăcu
tă și dezvoltată în anii puterii popu
lare. Acum, producția ei are o desti
nație exclusiv pașnică. După cum ne 
declara cu mîndrie inginerul Ger
hard Ziegler, marca „E.A.W.“, impri
mată pe un produs sau altul, poate 
fi întîlnită în fiecare fabrică și 
în fiecare locuință particulară 
R. D. Germană.

L-am reînlîlnit pe inginerul 
hard Ziegler într-o duminică după- 
amiază în sălile Muzeului de Artă 
orientală. Ne-am salutat ca doi 
vechi prieteni, am admirat împreu
nă exponatele și ne-am oprit vre
me îndelungată să privim Templul 
din Pergamon, o adevărată minune 
a străvechii arhitecturi din Asia 
Mică. Cu cîteva zile în urmă, cînd 
am vizitat întreprinderea „E.A.W.“, 
am plecat cu convingerea că ingi
nerul Ziegler este un om îndrăgostit 
de munca sa. El este îndrăgos
tit și de orașul său — ,,un ber- 
linez la el acasă” — după propria 
lui expresie. Ne-a vorbit cu multă 
pasiune despre orașul său, despre 
oameni și monumente, des-pre fru
musețile naturale și perspectivele de 
dezvoltare ale Beninului democrat.

Am vizitat doar cîteva zile Berli
nul democrat, însă impresiile de că
lătorie mi-au rărnas întipărite în 
memorie. Am cunoscut mulți oa
meni, amabili și binevoitori. Și de 
cîte ori îmi amintesc de ei, ochii 
minții deapănă imagini berlineze, 
din noianul cărora am ales aspec
tele relatate mai sus.

I. GALETEANU

chi at 
din

Ger-

acestea.se
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PARISI Succesul unității de acțiune 
a forțelor republicane

Acord privind reluarea la Moscova a tratativelor 
pentru încetarea experiențelor nucleare

MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS transmite: între 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, președintele S.U.A., J. Kennedy, și primul 
ministru al Marii Britanii, H. Macmillan, a fost rea
lizat un acord privind reluarea la Moscova, la mijlo-

cui lunii iulie a.c. a discutării problemei cu privire 
la încetarea experiențelor cu arma nucleară la care 
să participe reprezentanți ai Uniunii Sovietice, S.U.A. 
și Marii Britanii.

ROMA 10. — Cores
pondentul Agerpres 
transmite : Presa italia
nă continuă să consa
cre cronici elogioase

Conferința 
pentru dezarmare 

de la Geneva

Declarațiile președintelui S* LL A*

(Agerpres). — în ca-GENEVA 10 . _ .
drul ședinței plenare din 10 iunie 
a Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare a continuat discutarea 
problemei încetării experiențelor 
cu arma nucleară.

Reprezentantul Etiopiei, luînd cu- 
vîntul în numele delegației R.A.U., 
Nigeriei și Etiopiei, a dat citire ho- 
tărîrilor Conferinței conducătorilor 
de state africane independente de 
la Addis Abeba cu privire la decla
rarea continentului african ca zonă 
denuclearizată.

Delegatul Nigeriei a prezentat, 
în numele delegațiilor africane din 
comitet — Etiopia, Nigeria și 
R.A.U. — pentru a fi examinat de 
membrii comitetului, textul memo
randumului comun în problema în
cetării experiențelor nucleare. Cele 
trei delegații africane, a declarat 
el, propun să se facă „3—4 inspecții 
cu adevărat efective“ la fața locu
lui pentru controlul efectuării a- 
cordului cu privire la încetarea ex
periențelor nucleare.

Reprezentantul U.R.S.S., S. K. 
Țarapkin, a declarat că delegația 
sovietică subliniază aportul pozitiv 
și extrem de prețios pentru dezar
mare, pe care îl constituie hotărî- 
rile adoptate de conferința de la 
Addis Abeba.

Reprezentanții Braziliei, Indiei. 
Birmaniei și Mexicului au sprijinit 
apoi memorandumul comun al ce
lor trei țări africane.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în fața absolvenților 
Universității din Washington, J. 
Kennedy, președintele S.U.A., a de
clarat’ că N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., H. Macmillan, primul mi
nistru al Angliei, și el au căzut de 
acord asupra reluării, la Moscova, 
a tratativelor „la nivel ridicat“ în 
problema încheierii unui acord cu 
privire la „interzicerea atotcuprinză
toare a experiențelor nucleare“.

Kennedy și-a consacrat discursul 
problemelor politicii externe ameri
cane și ale relațiilor sovieto-ameri- 
cane. El a arătat că consideră pro
blema păcii ca „un țel necesar, re
zonabil, al unor oameni rezonabili, 
care nu au o sarcină mai urgentă”. 
„Un război general, a subliniat pre
ședintele, nu are nici un sens în 
secolul' în care marile puteri pot 
menține forțe nucleare mari și re
lativ invulnerabile”.

Susținînd că ar fi necesar ca 
U.R.S.S. să adopte față de pace sau 
dezarmare „o poziție mai realistă”, 
președintele a subliniat că „de ase
menea, noi trebuie să revizuim pro
pria noastră atitudine — fapt vala
bil atît în ce privește cetățenii cît 
și în ce privește țara în ansamblu 
— întrucît atitudinea noastră față 
de aceste probleme este tot atît de 
importantă ca și atitudinea lor“.

Referindu-se apoi la problemele 
privind relațiile dintre U.R.S.S. și 
S.U.A., președintele a spus că „din
tre numeroasele trăsături comune

LONDRA. Demonstrație împotriva sosirii în Anglia a fostului general 
nazist, Hans Speidel.

pe care Ie au popoarele celor două 
țări, nu există nici una mai puter
nică decît repulsia lor pentru 
război“. „Este un caz aproape unic 
în relațiile dintre mari puteri mon
diale, a spus Kennedy, faptul că noi 
nu ne-am războit niciodată și, în 
întreaga istorie a războaielor, nici 
un popor nu a îndurat mai multe 
suferințe decît au îndurat rușii în 
cel de-al doilea război mondial“.

Referindu-se la suferințele pe care 
le-ar avea de îndurat atît S.U.A. cît 
și U.R.S.S. în cazul că ar izbucni 
un nou război mondial, președin
tele a subliniat că chiar și în con
dițiile războiului rece, care implică 
primejdii și reprezintă o povară 
pentru atît de multe țări, două 
dintre țări suportă povara cea mai 
grea, deoarece ele cheltuiesc sume 
uriașe pentru înarmare — sume, 
care pot fi folosite mai bine pen
tru lupta împotriva ignoranței, să
răciei și a bolilor.

Kennedy a declarat că atît State
le Unite și aliații lor, cît și Uniunea 
Sovietică și aliații ei se pronunță 
pentru pace și pentru încetarea 
cursei înarmărilor. „Acordurile care 
urmăresc acest scop servesc atît 
interesele U.R.S.S. cît și interesele 
noastre“.

în discursul său, președintele a 
repetat, de asemenea, o serie de 
afirmații după care o cauză a actua
lei încordări internaționale ar fi așa- 
zisa „tendință comunistă de a impu
ne altora sistemul lor politic și eco
nomic“. El a afirmat, totodată, că 
S.U.A. „vor și pot participa la o în
trecere pașnică cu oricare alt sistem 
existent pe glob”.

Referindu-se din nou la apropia
tele convorbiri de la Moscova, Ken
nedy a declarat că S.U.A. nu vor 
reîncepe efectuarea exploziilor nu
cleare în atmosferă atît timp cît 
nu va face aceasta o altă putere 
nucleară. O asemenea obligație, a 
adăugat el, nu poate înlocui un tra
tat oficial, dar poate totuși contri
bui la încheierea lui.

în încheiere, referindu-se la ac
centuarea conflictului rasial 
S.U.A., Kennedy a declarat : 
prea multe orașe ale noastre pacea 
și liniștea nu sînt astăzi trainice, 
deoarece în aceste orașe libertatea 
nu este deplină“. „Poporul american 
trebuie să-și revizuiască atitudinea 
față de pace și libertate la el 
acasă”.

din 
„în

Spania franchistă și N.
singure povara unor noi cheltuieli 
militare și mai costisitoare. întreți
nerea bazelor din Spania îi cpstă 
și așa pe contribuabilii americani 
50 000 000 dolari pe an. în timpul tra
tativelor militare de la Madrid, re
prezentanții S.U.A. au declarat că 
guvernul spaniol trebuie să plăteas
că cu dolari livrările de armament 
american pe care le solicită.

„Americanii — scrie ■ ziarul vest- 
german „Die Welt" — au lăsat să se 
întrevadă că nu vor să împletească 
prelungirea acordului privind bazele 
militare cu un nou torent de dolari. 
In timp ce în ultimii zece ani, din 
America în Spania s-au scurs 
500 000 000 dolari în cadrul ajutorului

♦ «
»

ritatea execuției, tine- tul Ion Voicu a dovedit 
țea sunetului, virtuozi- că are o școală dintre 
tatea minuțioasă a in- cele mai bune și a en- 
terpretărilor“ scrie tuziasmat publicul prin 
ziarul „II Giorno“. „Sub vibranta sa comunica- 

concertelor prezentate conducerea impecabilă tivitate, prin tehnica sa 
care trezește invidia! 
A fost un succes imens 
salutat cu aplauze foar
te călduroase“.

Ziarul „La Notte" a- 
rată că impresia publi
cului la concertul Fi
larmonicii romînești 
este aceea a „ascultăto
rului la un concert dat 
cu un instrument per
fect, cu un adevărat 
Stradivarius“.

„II Corriere dell’In- 
rormazione“ subliniază, 
de asemenea, că con
certele orchestrei romî
nești au constituit un 
succes foarte mare;

în sala Teatrului Scala 
din Milano de către 
orchestra Filarmonică • 
de Stat „George Enes- 
cu“ din București. Zia
rele care au subliniat 
calitatea artistică deo
sebită a primului con
cert, prezentat la 7 iu
nie de orchestra romî- 
nească, aduc elogii căl
duroase membrilor or
chestrei, dirijorului 
George Georgescu, ar
tist al poporului al R.P. 
Romîne, și violonistului 
Ion Voicu, artist eme
rit.

„Orchestra romlneas- 
că a strălucit prin cla-

prin concizie și prin 
unitatea interpretării, a 
maestrului Georgescu 
— scrie și ziarul „Avan
ti“ — orchestra romî- 
nească a revelat calități 
deosebite de sunet, și-a 
dovedit valoarea in
strumentiștilor săi care 
denotă o pregătire cu 
adevărat excepțională“.

„Dirijorul ne-a oterit 
o adevărată lecție de 
acompaniament, atunci 
cînd a condus orchestra 
în interpretarea 
certului pentru 
de Paganini — 
ziarul „L'Italia“.

Uon- 
vioară 

scrie 
Solis-

Reluarea operațiunilor militare
în Irakul de nord

Alegerile parțiale care s-au desfășurat 
duminică pentru un mandat de deputat 
în departamentul Hérault au fost cîști- 
gate de candidatul Partidului Comunist 
Francez, Paul Balmigère, care a obținut 
23 099 voturi față de 14 734 voturi date 
adversarului său, candidat din partea 
partidului guvernamental U.N.R. Balmi
gère fusese ales de fapt încă în cadrul 
alegerilor parlamentare generale din no
iembrie 1962, dar alegerea sa fusese in
validată fără nici un temei. Candida
tura sa a fost .sprijinită, în afară de co
muniști, de socialiști, radicali și alte par
tide și grupări democratice, deci de an
samblul forțelor republicane. Rezultatul: 
față de alegerile din noiembrie, Balmi
gère a cîștigat 1 352 de voturi, iar can
didatul U.N.R. a pierdut 4 557 de vo
turi.

Întreaga presă pariziană subliniază 
semnificația acestor alegeri, în care uni
tatea de acțiune a forțelor republicane 
a fost realizată. „L’Humanité” scrie că 
„uniunea realizată în

scrie că 
departamentul

I ■ 
Hérault deschide calea unei unită' la 
scara întregii țări. Țara, arată t^i.il, 
știe de astăzi înainte că această cele 
este aceea a unei victorii triumfale a 
democrației“. „Libération“ arată de ase
menea că „victoria lui Balmigère se da- 
torește unității eficace a forțelor de 
stingă. Realegerea lui este bogată în în
vățăminte și confirmă posibilitățile apă
rute încă în timpul alegerilor din no
iembrie 1962 în ce privește unitatea tu
turor republicanilor“.

Comentatori burghezi subliniază de 
asemenea semnificația alegerilor din de
partamentul Hérault, După ce arată că 
„înfrîngerea reprezentantului U.N.R. ar 
putea crea condițiile unei mai mari 
apropieri între socialiști și comuniști“, 
ziarul „Combat" se referă la ceea ce 
numește „un fenomen foarte interesant“ 
și anume la „o reorientare a voturile’ 
gauliștilor și, de asemenea, a centri . 
în favoarea unui reprezentant al fo - 
lor'de stingă“.

T. VORNIC^

londraI Scandalul demisiei
lui John

BAGDAD 10 (Agerpres). — Auto
ritățile irakiene au anunțat în mod 
oficial, la 10 iunie, reluarea operațiu
nilor militare împotriva partizanilor 
kurzi în patru provincii din Irakul 
de nord. O declarație a „Consiliului 
național al comandamentului revo
luției’’ din Irak transmisă de postul 
de radio Bagdad arată că autorită-, 
țile irakiene au hotărît „să curețe 
toate regiunile de nord ale Irakului’’ 
de partizanii kurzi. Guvernul a de
clarat provinciile Kirkuk, Suleima- 
nia, Mosul și Erbil zone de opera
țiuni militare. El a dat un ultima
tum de 24 de ore partizanilor kurzi 
să depună armele. în cazul în care 
vor refuza să accepte ultimatu
mul, ei vor fi obiectul, unor repre
siuni armate.

Guvernul a unit, de asemenea, 
cele patru provincii într-o zonă uni
că de aplicare a legii marțiale și l-a 
numit pe generalul El Saqali în 

pe perioada 
marțiale în 
după aceea, 

anunțat că

instalațiile petroliere și regiunile 
învecinate din Ein Zala au fost de
clarate zone interzise și a amenin
țat că orice persoană civilă care se 
va apropia de aceste regiuni va fi 
împușcată fără avertisment. El a

funcția de guvernator 
de aplicare a legii 
această zonă. Imediat 
generalul Saqali a

Paradisul (fiscal)

Peste cîteva luni expiră termenul 
acordurilor militare spaniolo-ameri- 
cane, care au dat Statelor Unite drep. 
tul de a amplasa pe teritoriul Spa
niei baze militare aeriene și navale. 
Pe măeură ce se apropie data res
pectivă, în capitalele celor două ță-ri 
se desfășoară o intensă activitate di
plomatică în legătură cu această 
problemă. Vizita lui Stevenson la 
Madrid și întrevederea președintelui 
Kennedy cu ambasadorul spaniol 
au fost urmate de chemarea amba
sadorilor Spaniei și S.U.A. la Madrid 
și, respectiv, Washington pentru con
sultări. La întrevederea Franco-S’ala- 
zai de la Merida, problema revizuirii 
acordului militar americano-spaniol 
a constituit principalul subiect, de 
discuție. Presa occidentală se ocupă, 
de asemenea, de convorbirile mili
tare spaniolo-americane, scoțînd în 
evidență dorința Madridului de a ob
ține, prin revizuirea acordurilor cu 
S.U.A., „o poziție cît mai avantajoasă în 
lagărul occidental". („GUARDIAN“). Ce 
dorește în fond Franco și care sînt 
perspectivele viitoarelor sale tran
zacții cu partenerul de peste Atlan
tic ?

După cum se știe, acordurile spa
niolo-americane au fost încheiate 
cu aproape zece ani în urmă, în sep
tembrie 1953. Una din clauzele, lor 
principale prevede că, în cazul cînd 
nici una din părți nu le denunță, ele 
se prelungesc în mod automat. Dar 
la 14 ianuarie anul acesta, guvernul 
franchist a făcut cunoscut că inten
ționează să le denunțe și să redis
cute du S.U.A. viitorul bazelor mili
tare americane de pe teritoriul Spa
niei. Acest act n-a fost cîtuși dQ pu
țin întîmplător.

Opinînd pentru revizuirea acordu
rilor, guvernul spaniol și-a propus 
să folosească apropiatele tratative ca 
un pretext pentru a obține calitatea 
de .membru „egal în drepturi" al 
N.A.T.O. și pentru a căpăta, din par
tea Washingtonului, mijloace supli
mentare în vederea întăririi regimu
lui. Ziarul „New York Times“ scria 
în legătură cu aceasta că guvernul 
Franco este gata să acorde ca bază 
pentru submarine atomice americane 
portul Rota de lîngă Cadix, „în 
schimbul unei colaborări militare și 
politice mai strînse cu Washingtonul 
și al sporirii ajutorului economic a- 
merican“. Iar ziarul „Va“, purtător 
de cuvînt al Ministerului de Externe 
spaniol, oglindind punctul de ve
dere oficial, declară într-un edito
rial că, pentru a avea un sens, poli
tica de alianță cu Washingtonul tre
buie să includă și integrarea Spaniei 
în N.A.T.O.

Interesate în menținerea bazelor 
americane pe teritoriul Spaniei, S.U.A. 
nu sînt dispuse totuși să suporte

Comentariul zilei

militar. Washingtonul așteaptă ca pe 
viitor Madridul să plătească ’ cu 
pesete sporite. Madridul pare a se. 
fi resemnat cu acest lucru, dar cere 
în schimb valută politică ; primirea 
în N.A.T.O.".

Fapt este însă că și această do
rință a dictatorului Franco nu îneîn- 
tă în mod deosebit, din considerente 
politice, pe cei care dau tonul în 
N.A.T.O. Cîrdășia reqimului lui Fran
co, regim al dictaturii sîngeroase, al 
opresiunii fasciste, este socotită, pe 
drept cuvînt, compromițătoare. Fără, 
delegile săvîrșite în Spania în cei 
25 de ani de cînd se află la pu
tere, represiunile sîngeroase dezlăn. 
țuite împotriva patrioților, schingiui
rile, torturile, execuțiile care se țin 
lanț, mizeria în care a iost adus po
porul spaniol, toate acestea trezesc 
o profundă indignare în rîndul opi
niei publice mondiale ; aceasta de
termină pînă și cercurile guver
nante din o serie de țări ale 
N. A. T. O. să manifeste o anumită re
ținere față de planul intrării, cu 
drepturi depline, a Spaniei în a- 
lianța atlantică. Această stare de 
spirit
centa crimă a fasciștilor de la Ma
drid — asasinarea gloriosului fiu al 
poporului spaniol, Julian Grimau, 
crimă care a arătat încă o dată 
chipul sîngeros al dictaturii fran- 
chiste și a stîrnit un val de indignare 
în întreaga lume. De aceea, Franco 
încearcă să lase impresia că ar fi dis
pus, chipurile, să facă unele „schim
bări", să înceapă „un proces de li
beralizare". Manevra sa însă nu 
poate înșela pe nimeni. „Nu încape 
nici o îndoială — scrie ziarul elve
țian „DIE TAT“ — că desființarea 
justiției militare pentru delicte și cri
me politice, începută ostentativ și su. 
bit după procesul împotriva lui Gri
mau, a fost determinată în primul

a fost accentuată de re-

rînd de intenția guvernului de la Ma
drid de a învinge rezistența opiniei 
publice împotriva primirii Spaniei în 
N.A.T.O.". Iar ziarul american „New 
York Times", trăgînd concluziile pe 
marginea discuțiilor din presa occi
dentală în problema dacă Spania va 
intra sau nu în N.A.T.O., arată : „In 
ciuda sprijinului din partea america
nilor, francezilor și altora, spaniolii 
ar întîmpina în continuare opoziția 
aliaților scandinavi și, în cel mai 
bun caz, rezerva Belgiei și Olandei. 
Mai mult încă, dacă un guvern labu. 
rist ar cîștiga controlul în Marea Bri- 
tanie, este aproape cert că ar opune 
un veto oricărei perspective de a 
admite guvernul de la Madrid în a- 
lianță".

Autorul articolului, care exprimă 
punctul de vedere al cercurilor ame
ricane interesate în menținerea ba
zelor din Spania, încearcă totuși să 
găsească o formulă de compromis 
cu ajutorul căreia Franco să se ală
ture Pactului Atlantic : dacă nu cu 
drepturi depline, măcar ca un par
tener minor.

Poziția cercurilor militariste diri
guitoare ale blocului nord-atlantic 
contrarie intereselor păcii, încalcă 
voința și năzuințele poporului spa
niol. Satul pînă peste cap de 
regimul franchist, poporul spaniol 
se 
va 
rial, 
zacții militariste 
noi poveri fiscale și ar atrage mari 
riscuri în cazul dezlănțuirii unui 
război. Ca și alte popoare din bazi
nul mediteranean, 
chidarea bazelor 
militare 
crearea 
lor necesare pen
tru întărirea păcii. 
Iată de ce poporul 
spaniol condamnă 
atît noile tratative 
militare cu Was
hingtonul, cît și 
refuzul guvernului 
franchist de a ține 
seama de opinia
sa.

Bazele militare 
americane de pe 
teritoriul spaniol, 
cîrdășia lui Franco 
cu N.A.T.O. nu vor 
salva de la pieire 
regimul terorist 
din Spania, urît și 
disprețuit de pro
priul său popor și 
de forțele demo
cratice de pretu
tindeni.

NICOLAE 
N. LUPU

pronunță nu numai împotri- 
terorii și regimului dictato- 
ci și împotriva oricăror tran- 

care i-ar aduce

In cursul ultimei sale sesiuni, relatea
ză agenția France Presse, dieta princi
patului Lichtenstein a hotărît revizuirea 
„legii cu privire la societățile comercia
le", stabilind noi reguli fiscale.

Lichtenstein, unul din cele mai mici 
state din Europa occidentală (capitala — 
Vaduz, suprafața — 157 km2, populația 
— 16 000 locuitori), se bucura pînă 
acum de reputația de a fi „paradisul 
fiscal" și „țara făgăduinței“ pentru so
cietățile anonime. Puzderie de societăți 
comerciale de toate naționalitățile și în- 
treprinzînd afaceri din cele mai diverse 
și-au stabilit sediul social în acest stă
tuleț, atrase fiind de o legislație fiscală 
propice și de impozite minime asupra 
capitalului. Dar sediile din Lichtenstein 
erau în general pur formale. De fapt, 
marea majoritate a acestor societăți își 
fac afacerile în Elveția și în alte țări 
vest-europene. La Berna se povestește 
cazul unei societăți de navigație 
maritimă din Vaduz care a cerut guver
nului francez relații pentru achiziționa
rea unui cargou de 5 000 de tone. O an
chetă efectuată în Lichtenstein a rele
vat imposibilitatea de a identifica pe 
adevărații conducători ai societății, a- 
ceasta nefiind reprezentată la Vaduz de
cît de o singură secretară-dactilografă 
care avea sarcina de a primi curierul și 
de a răspunde la telefon. Asemenea so
cietăți fantome sînt cu nemiluita, ele 
fiind reprezentate doar de o carte de 
vizită prinsă pe ușa unei camere de 
hotel.

Conform noii legislații, orice societa
te care intenționează să-și stabilească 
sediul în Lichtenstein trebuie să numere 
printre membrii săi cel puțin un admi
nistrator avînd naționalitatea principa
tului. Capitalul minim al societăților va 
trebui să fie mai mare decît pînă acum, 
urmînd să fie vărsat integral din mo
mentul constituirii societății. In sfîrșit, 
noile reguli fiscale sînt asemănătoare 
celor din alte țări vest-europene.

spus că orice sat care va sprijini pe 
partizani va fi bombardat și distrus.

Au fost, de asemenea, introduse 
restricții de circulație în două re
giuni din apropiere de baza milita
ră aeriană de la Habbania, situată 
la vest de Bagdad, în afara regiunii 
în care se desfășoară operațiunile 
împotriva kurzilor.

Scrisoarea pe care John Profumo a 
adresat-o, la 5 iunie, primului ministru 
Macmillan pentru a-și anunța demisia 
din funcția de ministru de război și re
tragerea sa din calitatea de membru al 
Camerei Comunelor a făcut să răzbată 
la suprafață unul din cele mai răsună
toare scandaluri din viața politică și 
mondenă a Angliei, despre care piuă a- 
tunci se vorbea numai pe șoptite în 
cercurile londoneze bine informate. In 
această scrisoare, dl. Profumo recunoaște 
că, în ziua de 22 martie, a făcut în Ca
mera Comunelor o declarație mincinoa
să, cînd, cerînd cuvîntul într-o chestiu
ne personală, a negat legătura sa cu 
Christine Keëler, de profesie manechin.

Ziarele londoneze, care dau acestei 
afaceri o mare extindere, afirmă că ea 
pune în joc nu numai onoarea unui fost 
ministru, membru al aristocrației engle
ze, dar chiar și soarta întregului guvern. 
Semnificativ este de altfel faptul că, la 
cererea partidului laburist, parlamentul, 
care se află în vacanță, a fost convocat 
pentru ziua de 17 iunie pentru a discuta 
acest caz. Președintele partidului liberal 
a cerut, în legătură cu scandalul Pro
fumo, ca primul ministru să-și prezinte 
demisia.

Din relatările ample pe care le publi
că ziarele, reiese că Profumo era una 
din „speranțele“ partidului conservator. 
Ales deputat la vîrsta de 25 de ani, el 
a devenit membru al guvernului în 
1952, iar astăzi este în vîrstă de 48 de 
ani'și este căsătorit cu fosta artistă Va
lerie Hobson. El a cunoscut-o pe Chris
tine Keeler, în vîrstă de 21 de ani, prin 
intermediul dr-ului Stephen Ward. Aces
ta, arestat acum două zile și urmînd a fi 
judecat pentru proxenetism, este un per
sonaj ciudat. El nu este numai doctor, ci

Profumo
și pictor, șl numără printre relațiile sale 
atît persoane din cea mai înaltă socie
tate londoneză ca Winston Churchill, 
lordul Astor și artista de cinema Eliza
beth Taylor, cît și un număr de tinere 
fete pe care își propune „să le lanseze, 
în lumea bună“.

Presa a început să scrie despre Chris
tine Keeler și relațiile ei acum cîteva 
săptămîni, cînd numele ei a fost rostit 
în fața tribunalului unde erau în curs 
procesele a doi jamaicani. Amîndoi fu
seseră prieteni intimi ai Christinei și tre
buiau să răspundă pentru faptul că, îm
pinși de gelozie, încercaseră să- se răz
bune, unul trăgînd cîteva focuri de re
volver asupra ei, altul luîrid-o, pur și 
simplu, la bătaie.

Ziarele scriu că M.I. 5, serviciul de 
spionaj militar englez, era de fapt la 
curent cu legătura vinovată a lui John 
Profumo, dar a ascuns-o pentru a nu-l 
atrage într-un scandal pe acesta, șeful 
indirect al serviciului menționat. Sa 
crede că și alte nume din înalta socie
tate sînt implicate în această afacere, 
pe care ziarul „Guardian“ a calificat-o 
drept „o catastrofă“ și despre care a 
scris, nu în mod întîmplător, că „ar fi 
bine dacă ar putea fi uitată cît mai re
pede“.

Dar scandalul ia proporții din ce în 
ce mai mari. Pînă și ziarul „Sunday 
Telegraph“, care exprimă de o- 
bicei vederile partidului conserva
tor, a caracterizat afacerea Profumo ca 
fiind „cel mai mare scandal din parla
ment, de care ne putem aduce aminte“. 
Săptămînalul „News of the World“ a 
început să publice în foileton „confe
siunile“ Christinei Keeler, pe care le-a 
plătit cu bani grei.

JOHN GRITTEN

străine, 
premize-

el dorește li-

FRANCO : — Nene, pot să întru ?
(Desen de EUGEN TARU)

$
Decernarea 

Premiului Internațional Lenin 
Iui M. Keita

’ • •

Consiliu-MOSCOVA. Președintele 
lui de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, a avut o întrevedere la 10 
iunie la Kremlin cu Harold Wilson, 
liderul partidului laburist englez.

BELGRAD. La 10 iunie a sosit la 
Belgrad într-o vizită neoficială de trei 
zile președintele Republicii Indone
zia, Sukarno.

Comunicat al miniștrilor, 
de externe ai Indoneziei, 

Filipinelor și Malayei
MANILA. Luni a fost dat publi

cității un comunicat în care se arată 
că cei trei miniștri de externe ai 
doneziei, Filipinelor și Malayei 
discutat propunerea prezentată 
vicepreședintele și ministrul de 
terne al Filipinelor, Emmanuel 
laez, cu privire la constituirea unei 
confederații din care să facă parte : 
Malaya, Indonezia, Filipinele, Singa
pore, Sarawak, Brunei și Borneo de 
nord, în locul proiectatei federații 
malayeze. Comunicatul arată că mi
niștrii „au acceptat în principiu ideea 
dezvoltării unei forme de asociație 
mai strinsă între țările acestei regiuni 
și în special între cele trei țări — 
Malaya, Indonezia și Filipine".

1 :l

In- 
au 
de 

ex- 
Pe-

na, Mircea Ocheană, a fost primit de 
către cancelarul federal, dr. Alfons 
Gorbach.

BRASILIA. După cum relatează 
agenția Prensa Latina, Hermes Lima, 
ministrul afacerilor externe al Brazi
liei, a declarat într-o cuvîntare radio
televizată că guvernul Braziliei in
tenționează să naționalizeze întreprin
derile străine de servicii comunale. 
Aceste întreprinderi, a declarat Heri 
mes. Lima, ,,riu corespund nevoilor 
dezvoltării economice“ ale țării.

PRAGA. Mii de oameni ai muncii 
din Cehoslovacia au participat la 9 iu
nie la un miting la Lidice pentru a 
cinsti memoria victimelor ocupației na
ziste, anunță agenția C.T.K. La miting 
a luat cuvîntul Vaclav David, membru 
al C.C. al P. C. din Cehoslovacia, mi
nistrul afacerilor externe al R. S. Ceho
slovace.

TEHERAN. Potrivit ultimelor 
știri transmise de agențiile de 
presă, situația din capitala Iranu
lui este calmă. în 2țiua de 10 iunie 
nu. s-au mai semnalat demonstra
ții antiguvernamentale. Institu
țiile și magazinele ;și-au reluat ac
tivitatea, iar transportul orășe-

VIENA. in cadrul vizitelor de pre- ’ nesc în comun funcționează nor- 
zentare, ministrul R. P. Romîne la Vie- mal.

BAMACO. La recepția organizată 
de reprezentanții diplomatici ai țări
lor afro-asiatice și socialiste, cu pri
lejul decernării Premiului Internațio
nal Lenin „Pentru întărirea păcii în
tre popoare" președintelui Republicii 
Mali, Modibo Keita, acesta a declarat 
că țara sa, care promovează o politică 
de prietenie cu toate țările fără excep
ție, dorește cu ardoare pacea și este 
ferm hotărîtă să continue lupta împo
triva forțelor războiului și pentru li
chidarea colonialismului pe continen
tul african.

BONN. Ministrul vest-german a) 
afacerilor externe, G. Schröder, a 
acordat agenției D.P.A. un interviu, 
în care nu a ascuns interesul crescînd 
pe care cercurile politice industriale și 
financiare din Germania occidentală 
îl manifestă față de țările Americii 
Latine. El a subliniat, printre altele, 
că R.F.G. este gata „să investească 
partea sa” în așa fel îneît să contri
buie la „însănătoșirea socială“ a Ame
ricii Latine și să obțină ..stabilizarea 
ei politică".

ROMA. In întreaga Italie continuă 
demonstrațiile de masă ale țăranilor 
care cer înfăptuirea reformei agrare. 
La 8 iunie au declarat o grevă de 24 
de ore în sprijinul reformei agrare 
muncitorii agricoli și dijmașii din pro
vincia Arezzo. O mare demonstrație a 
țăranilor a avut loc, de asemenea, la 
Modena.
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TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : ~
19,30). Teatrul de 
Mam-zelle Nitouche 
trul Național „I. L. 
media) : Vizita bătrînei doamne — (ore
le 20),. (Sala Studio) : Mașina de scris — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Cezar și Cleopatra — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sahia nr. 76) : Me
najeria de ' sticlă — (orele 19,30). Teatrul 
,,C. I. Nottara” (Sala Magheru) ; Frații 
Karamazov — (orele 19,30). (Sala Studio): 
Casa cu două intrări — (orele 20). Tea
trul pentru tineret și copii (Sala „C. 
Miile) : Chirlța în provincie (orele 20). 
(Sala Libertatea) : O felie de lună — 
(orele 16). Teatrul Țăndărică (Sala Aca
demiei) : Umor pe sfori — (orele 10).

CINEMATOGRAFE ; Colegii : Patria 
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15), înfrățirea 
între popoare (15,45; 18; 20.15), Gh. 
Doja (10; 12,30; 16; 18,30; 21). Plaja : Re
publica (9; 11 15; 13,45; 16,30; 19; 21,30) 
I. C. Frimu (9; .11,15; 13,30; 16,15; 18.45; 
21,15 — grădină 20), Stadionul Dinamo 
(orele 20,30),. Libertății (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,30; 20;45 — grădină 20,15). Noua
prietenă a tatii : rulează la cinemato
grafele Magheru (9,45; 12; 14,15; 16.30; 
18,45; 21), Elena Pavel (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18.3Ö;. 20,45 “ “ --------  ~’
cel Mare 7‘. ....................
Luceafărul (15; 17,15; 19,30). Cereomuskl: 
rulează la cinematografele V. Alecsan- 
drl (15; 17; 19; 21). Lumina (rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
14, după-amlază 16; 18,15; 20.30), Grlvița 
(10; 12; 16,15; 18,30; 20.45), G. Coșbuc (10: 
12; 15; 17; 19: 21). Stadionul Giulești 
(orele 20,15). Căpitanul Fracasse — 
cinemascop : București (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15) Alex. Sahia (9; 11,151 13.30; 
15,30; 17,45; 20). Miorița (10,45; 13; 15,15; 
17,30; 19,45), 23 August (9,45; 12, 14,15;

Traviata — (orele 
stat de operetă : 

— (orele 19,30). Tea- 
Caragiale“ (Sala Co-

— grădină orele 20,30). 
August (orele 20,30). 

balon : Tineretului (10; 
20,30), Floreasca (15; 17; 
italian : Victoria (10;

grădlnă 20,15). Ștefan
(10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21),

16,30; 18,45; 21,15 
Patinoarul 23 
Cumpără-țf un 
12- 14; 16; 18,15; 
19; 21). Divorț 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21.15), 16„Februarie 
(16: 18; 20). Muzicantul 
(10,30; 12,30; “..............................
A fost prietenul meu; rulează ia cinema
tograful Maxim . Gorki (15,45; 18; 20,15). 
Cerul n-are gratii; Giulești (10;'12; 14; 
16; 18.15'; 20,30), Moșilor (16; 18,15 — gră
dină 20,30). Niciodată : rulează la cine
matografele 1 Mai (10; 12,15;
20.30) , Flacăra (16; 18,15; 20,30). 
toate : Cultural (14,30; 16.45; 
Vîrsta dragostei : rulează la 
graful Alex. Popov (9; 11> 13;
21,15). Miracolul lupilor
8 Martie (11; 15; 17,30; 20 — grădină 20,30). 
Grădina V. Roaită (21). 7 . ' " ’
rulează la cinematograful C-tin
(16,30; 18,30; 20,30). Descoperirea lui Ju
lian Böll : rulează la cinematografele V. 
Roaită (10; 12,15; 16; 18.15; 20.30), Arta
(16; 18,15; 20,30). Tinerețea lui Malakov- 
ski ; Unirea (16; 18,15). Mila regească : 
rulează la cinematograful T. Vladimi- 
rescu (16; 18; 20), Rocco și frații săi : 
Munca (16; 19), B. Delavrancea (10; 16:
19.30) . Moartea în insula de zahăr : ru
lează la cinematograful M. Eminescu 
(16; 18.15: 20 30). Idiotul : rulează la cine 
matografui Iile Plntllie (16; 18.15; 20.30 — 
grădină 20.15). Bunica Sabella : Volga 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina Alex. Sa 
hla (orele 20 30). Camelia: rulează la ci 
nematograful G. Bacovla (15: 17; 19; 21). 
Imperiul soarelui — cinemascop : GTădf- 
na Unirea (20.30). Noaptea pe autostradă: 
rulează la cinematografele Olga Bancic 
(15,30; 18 - grădină 20,30), Aurel Vlaicu 
(15.30; 18: 20,30). Haiducii din Rio Frio : 
Drumul Serii (16; 18; 20). Perle negre : 
30 Decembrie (16; 18,15; 20,30). Umbre 
albe — cinemascop : Grădina T. Vladl- 
mirescu (orele 20.30). Mizerabilii — cine-

1 orb : Central
14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

15,30; 18; 
Meșter la 
19; 21,15). 
cinemato- 
15; 17; 19; 

cinemascop :
Șapte dădace : 

David

mascop (ambele serii) : Popular (16; 
19,30), Scrisoare de la o necunoscută ; 
Grădina Arta (orele 20,15).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,15 — Emisiune 
pentru cei mici. 19,30 — Transmisiune 
de la Teatrul de Operă si .Balet al R. P. 
Romîne : ..Traviata“, de Giusseppe Ver
di. în pauze : Emisiune de-știință: til- 
mul; „Pietre albe“. Șah. Documentarul; 
„Tăbăcarii“,. realizare a Studioului 
cinematografic „Al, Sahia“. In încheiere; 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea ^fost instabilă, 

cu cerul temporar noros. Ploi sub formă 
de averse însoțite de descărcări elec
trice au căzut în cea mai mare parte 
a țării fiind mai frecvente în Ardeal. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între 13 grade la Tg. 
Secuesc și 30 grade la Giurgiu. In Bucu
rești ; Vremea a fost călduroasă dar a 
devenit instabilă. Cerul la început mal 
mult senin a fost acoperit în cursul 
după-amiezii cînd . a plouat sub formă 
de aversă însoțită de manifestațiuni 
electrice. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura maximă a fost 30 
de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 12. 
13 și 14 iunie. In țară ; Vremea se men
ține în general instabilă mai ales în 
Jumătatea de nord vest _ __
schimbător. Averse locale vor cădea în 
toate regiunile țării, vînt potrivit. Tem
peratura staționară. Minimele vor fi cu
prinse între 5 și 15 grade, iar maximele 
între 20 și 30 grade. In București : 
Vreme ușor Instabilă, cu cer schimbă
tor. După-amiezlle vor cădea ploi sub 
formă de averse. Vint potrivit. Tempe
ratura staționară.

a țări!. Cer
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