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Produs nou 

la „Carbochim“După primele încercări reușite făcute la sfîrșitul anului trecut, la Uzinele „Carbo-, chim” din Cluj a început recent fabricarea pe scară industrială a corindonului nobil (veral). Pietrele de polizor fabricate din acest produs sînt folosite la lucrări de precizie.
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15 ani de la BobîlnaIn excursiecorespondentul
aproape 6 000 deBobîlna, Maia,

socialistă
Studioul artiștilor amatori

Parc arheologic
creația

lei 
de

sala 
„16 
din 
fost 
rea-

lîngă clubul C.F.R. 
și clubul studenfilor 
timișoreni și inaugu
rarea noului stadion 
1 Mai din Timișoara, 
care cuprinde, pe 
lingă competifiile și 
parada sportivă de la 
inaugurare și aspecte 
din timpul construi
rii stadionului.

lingă filmul „Lucrări 
mecanizate la cale“ 
realizat de artiștii 
amatori de pe lingă 
clubul C.F.R. au mai 
prezentat în premieră 
două filme: mani
festația oamenilor 
muncii cu ocazia zi- 

de 1 Mai, realizat 
studioul de pe

TIMIȘOARA (de 
la corespondentul no
stru).

Luni seara în 
clubului C.F.R. 
Februarie 1933“ 
Timișoara au 
prezentate cîteva
lizări ale cineaștilor 
amatori din Timișo- 
ra. In program, pe

industrializare
I

a 11 iunie 1963 se împlinesc 15 ani de la actul naționalizării, de cînd clasa muncitoare din țara noastră, sub conducerea partidului, a zmuls uzinele, fabricile, băncile, transporturile din mîinile burgheziei trecîndu-le în proprietatea întregului popor. Pentru prima dată în istoria poporului romîn, mijloacele de producție și resursele naturale ale țării au fost puse în slujba intereselor dezvoltării economiei naționale, pentru transformarea patriei noastre într-o țară cu o industriei puternică și cu o agricultură în continuă dezvoltare.După cucerirea puterii, naționalizarea constituie cel mai important act al revoluției socialiste.în anii care au trecut de atunci partidul a îndreptat întreaga energie creatoare a poporului spre dezvoltarea bazei tehnice materiale a socialismului pe calea industrializării — temelia trainică a marilor transformări în procesul construcției socialiste. Deosebită atenție a acordat și acordă partidul nostru înzestrării întreprinderilor noi și reutilărij celor existente cu mașini și utilaje moderne, bazate pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii înaintate — condiție esențială a creșterii productivității muncii, a valorificării superioare a resurselor naturale. în strînsă legătură cu dezvoltarea în ritm înalt a industriei, cu sarcinile privind creșterea productivității muncii, valorificarea superioară a resurselor naturale și îmbunătățirea neîncetată a calității produselor s-au format și se formează cadrele de toate gradele.Poporul nostru înfăptuiește cu succes programul măreț elaborat de cel de-al III-lea Congres al P.M.R. După cum a arătat tovarășul Gheorglie Gheorghiu-Dej la Congresul al III-lea al partidului, una din sarcinile de bază ale planului economic de 6 ani este „continuarea în ritm susținut a industrializării țării, acordîndu-se prioritate industriei grele cu pivotul ei -- industria constructoare de mașini”. E grăitor faptul că numai în prima jumătate a planului de 6 ani au fost puse în funcțiune în industria republicană 180 de întreprinderi și secții noi, concomitent cu dezvoltarea și reutila- rea unui număr însemnat de întreprinderi existente.Roadele politicii economice a partidului sînt ilustrate viu de faptul că în 1962 producția globală a industriei noastre a fost de aproape opt ori mai mare decît în 1948, producția industriei constructoare de mașini depășind de 17 ori producția anului 1948.Marile realizări dobîndite în ramurile industriale hotărî- toare confirmă justețea politicii partidului a cărui țel suprem este făurirea bunăstării poporului, asigurarea unui înalt nivel de trai oamenilor muncii din patria noastră.
Tineri, la munca patrioticăIAȘI (de la corespondentul nostru).In zilele libere și atunci cînd nu se poate lucra la cîmp, tinerii colectiviști din raionul Negrești participă cu însuflețire la acțiunile de muncă patriotică întreprinse de organizațiile U.T.M. In 4 zile, 110 tineri din comunele Mironea- sa și Oniceni au colectat 7 000 kg fier vechi iar alți 5 000 de tineri din raion au curățat 3 200 ha izlaz. La Șcheia tine-
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al cooperației de consum din D P. Domina

I

■
aionul Sighet, prin așezarea sa în depresiunea Maramureșului, dispune de suprafețe întinse de pajiști naturale, fapt pentrucare încă din vremuri îndepărtate ocupația de bază a localnicilor a constituit-o creșterea animalelor. Din suprafața a- gricolă a raionului, peste 73 la sută este ocupată cu pășuni și finețe. Acestea fiind condițiile naturale, firește că hrănirea a- nimalelor (taurine și ovine, speciile cele mai răspîndite în această parte a țării) este bazată aproape exclusiv pe fibroase, iar în perioada de pă- șunat. pe masa verde asigurată de pe suprafețele întinse de pășuni de munte și submun- tane.Gospodăriile agricole colective din raion și-au sporit an de an efectivele de animale astfel că față de începutul a- nului 1962. la 1 ianuarie 1963 numărul de taurine proprietate obștească a crescut cu 254 la sută. In anul acesta din prăsită proprie, precum și prin a- chiziții cu credite acordate de stat și cu fonduri proprii, fermele de taurine ale gospodăriilor colective vor crește cu 222 la sută, realizînd la finele anului 1963 o încărcătură de peste 33 de capete de taurine la 100 de hectare teren agricol, din care 19 vaci cu lapte. O creștere cu peste 200 la sută va: înregistra și efectivul de ovine în G.A.C. și în special ovinele din rasa tigaie, care în curînd va înlocui com-

★ 
I 
I
I
I 
I
I

rii efectuează lucrări necalificate la construirea unei maternități pentru porcine, scot din carieră și transportă piatra pentru fundația altor construcții și confecționează o parte din chirpicii necesari. La Vovriești cîte 30 de tineri ajută zilnic la adîncirea unui canal lung de 3 km prin care vor fi ferite de inundații 100 ha de teren. Acțiuni,asemănătoare pot fi întîlnite în fiecare sat și comună din raion.

creșterii

plet rasa locală cu lînă grosieră.Gospodăriile colective și-au planificat să obțină în acest an o producție de lapte pe cap de vacă furajată de cel puțin 2 500—3 000 de litri, ajungînd astfel ca pînă la sfîrșitul anului de la întregul efectiv să se realizeze o producție de două milioane litri de lapte.In vederea întreținerii numărului sporit de animale, precum și a realizării producțiilor planificate de lapte, carne și lînă, s-au luat măsuri pentru asigurarea producției de masă verde pe pajiștile naturale pe calea a- meliorării pășunilor și extinderii suprafețelor pășunabile. Este o condiție esențială pentru reușita dezvoltării în bune condiții a șeptelului proprietate obștească.In scopul extinderii suprafețelor pășunabile, sub îndrumarea comitetului raional de partid, consiliul agricol raional a întocmit documentațiile necesare pentru schimbul de teren între perimetrul forestier și cel pastoral. In urma realizării acestui schimb. 1 250 de hectare de teren va fi redat pășunatului în anii 1963—1964. Din această suprafață, s-au luat toate măsurile ca încă în acest an. prin defrișarea vegetației lemnoase și arderea martoanelor, pe 1000 de tare să se poată pășuna în diții corespunzătoare. Pe 1500 de hectare, se vor executa lucrări de ameliorare prin grăpare. Pe pajiștile din teritoriul mai multor gospodării. adică pe aproape 1 800 de

In 1962, producția globală a industriei a iost de aproape opt ori mai 
mare decît în 1998. Numai sporul producției industriale obținut în perioa
da 1960—1962 reprezintă de două ori și jumătate întreaga producție indu

strială a anului 1998.

Biografia romantică
a tractorului romînesc

I n plină cimpie co
lectivistă, tractori
știi îți par un fel 
de cavaleriști le
gendari, hotărînd 
soarta bătăliei pen
tru recoltă. Prin ei,

mai întîi, cunoști uzinele unde 
se nasc tractoarele românești. 
Rezultatele mecanizatorilor sînt 
cea mai revelatoare „marcă a fa
bricii’’, ei sînt cei care verifică, 
răscolind mii de hectare, trăini
cia și forța acestui telegar al 
cîmpiilor. Unirea laolaltă a pă
mânturilor țării a fost o sărbă
toare și a tractorului. Dacă ar fi 
putut vorbi, el ar fi exprimat cu 
glas tare bucuria celor care l-au 
construit visînd cîmpii nesfîrși- 
te, fără de 
sporit prin 
a mașinilor

Tractorul 
elegant, de 

haturi, cu belșugul 
puterea miraculoasă 
moderne.

puternic, modern, 
azi, are o istorie cu

hectare, au fost scoase pietrele, cioatele și s-au distrus buruienile. S-a trecut la îngrășarea prin tîrlire a suprafeței de 500 de hectare. Pe suprafețe tot mai mari s-a introdus pășuna- tul rațional. Astfel, lucrări speciale sau mai simple (întreținerea curentă) s-au efectuat pînă acum pe cea mai mare parte a pajiștilor naturale. Și ele vor continua în tot cursul anului, mai ales în ceea ce privește distrugerea buruienilor.Consiliul agricol raional a mai prevăzut pentru anul 1963 amenajarea unei pășuni model pe o suprafață de 800 de hectare pe care, aplicîndu-se un complex variat de măsuri te'n- nico-organizatorice, să realizeze o producție 8 000—12 000 kg de masă verde la hectar. Această pășune model, organizată pe muntele Ți- ganu și în jurul său, va servi drept școală și lot de experiență în exploatarea rațională a pajiștilor naturale pentru gospodăriile agricole colective din raion.In organizarea acțiunilor de extindere a suprafețelor de pășunat și ameliorarea celor existente printr-un volum complex de lucrări, o contribuție valoroasă au adus și organizațiile U.T.M.. toți tinerii din raion. Incepînd de acum 2—3 ani în urmă a devenit o tradiție

se de

începuturi dramatice, o istorie 
semnificativă pentru dezvol
tarea întregii noastre industrii. 
In convorbirea pe care am a- 
vut-o cu tov. Emil Oniga, direc
torul general al uzinelor, am în
cercat să descifrăm cîteva etape 
ale acestei istorii, a evoluției 

Convorbire cu tov. EMIL ONIGA,directorul general
al Uzinelor „Tractorul" din Brașov

tractorului romînesc, a colectivu
lui care l-a creat, a ritmului în 
care tehnica înaintată a pătruns 
în această mare fortăreață a in
dustriei noastre socialiste.

— Cel mai bine ar fi 
cepe tovarășul Oniga — 
mărim toate acestea „pe

'— în
să ur- 

viu”.

Luni dimineața s-a deschis 
la București cel de-al IV-lea 
Congres al cooperației de con
sum din Republica Populară 
Romînă. In sala Palatului 
R. P. Romîne, unde au loc lu
crările, sînt prezenți delegați și 
invitați — colectiviști, lucrători 
din gospodăriile agricole de 
stat și stațiunile de mașini și 
tractoare, învățători și alți in
telectuali ai satelor, gospodine, 
care reprezintă la congres pe 
cei peste 6 200 000 de membri 
ai cooperației de consum.

La congres asistă membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, repre
zentanți ai organizațiilor ob
ștești si ai unor instituții cen
trale, cadre de conducere din 
ministerele economice.

Printre invitați se află re
prezentanți ai organizațiilor 
cooperatiste din 14 țări : Alba
nia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. P- Chineză, Cipru, R. P: D. 
Coreeană, Cuba, R. D. Germa
nă, Italia. Iugoslavia, Polonia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică, 
R. D. Vietnam.

trecînd prin fiecare secție a 
uzinelor. Dar să nu ne apropiem 
de hale și de planșetele proiec- 
tanților înainte de a revedea cî
teva imagini a ceea ce exista pe 
aceste locuri cu 18—19 ani în 
urmă...

Dintr-un sertar iese la iveală 

un album. Deschizîndu-l, dege
tele directorului general au un 
tremur ușor. Cu mulți ani în 
urmă a participat și el, ca sim
plu muncitor, la scoaterea uzi
nei de sub dărîmături, de sub 
țevi răsucite haotic, de sub gea
muri pisate.

Cu aplauze Îndelungi salută participanții Ia Congres sosirea conducătorilor de partid și de stat. r
Foto : AGERPRES

al Agri- 
Gaston 

al Con-

Ora 10. Aplauze înde
lungi salută sosirea la con
gres a tovarășilor: Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R.. 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R.. secretar ai C.C. al 
P.M.R.. Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului Superior 
culturii, Gheorghe 
Marin, vicepreședinte 
siliului de Miniștri.

Lucrările congresului au fost 
deschise de tov. Constantin 
Mateescu. președintele Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de 
Consum, care a salutat pe dele
gați și invitați, precum și pe 
oaspeții de peste hotare.

Prin puternice aplauze con
gresul a ales în prezidiu pe to
varășii Ion Gheorghe Maurer,

CLUJ (de la nostru).In comuneleJichiș, Ciubăncuța. din raionul Dej, duminică dimineața era o animație deosebită. Mulți tineri colectiviști au dorit să fie pre- zenți la excursia organizată de Comitetul raional U.T.M.-Dej. Camioanele gospodăriilor colective erau gata de drum ; a- matorii de drumeție o porniseră pe jos încă din zori. Locul de adunare : dealul Bobîlna. Pentru tineri, excursia a însemnat nu numai o plăcută re- creiere. Aici, la locul de care

CONSTANTA (de la corespondentul nostru) .Incepînd de duminică, Constanta oferă locuitorilor și vizitatorilor ei o atracție deosebită — parcul arheologic. Este vorba de un muzeu de arheologie în aer liber, care cuprinde căpițele aparținînd ordinelor arhitectonice, arhitrave, coloane, frize și numeroase alte do-

— Ani întregi, 
strămoșul uzinei 
fost profilat pe 
război, pînă a căzut el însuși vic
timă bombardierelor americane. 
70 la sută distrugeri. Stăpînii îl 
abandonară. Dar muncitorii bra
șoveni an spus altfel : „La I.A.R.

I.A.R.-ul — 
noastre — a 
industria de

«e va lucra din nou”. în timp ce 
moșiile erau împrățite țăranilor, 
la Brașov se visa conturul pri
melor tractoare care să lucreze 
ogoarele intrate în stăpînirea ce. 
lor ce le munceau. Presa bur
gheză și-a exprimat din capul 
locului neîncrederea. Ideea re- 

Chivu Stoica, Mihai Dalea, 
Gheorghe Gaston Marin, pre
cum și conducători ai Centro
coop și delegați din toate re
giunile țării.

Congresul a ales apoi secre
tariatul și comisiile de lucru.

In unanimitate delegații au 
aprobat ordinea de zi pe care 
figurează: Darea de seamă a 
Consiliului Uniunii Centrale cu 
privire la activitatea coope
rației de consum pe perioada 
1959-1962, Raportul comisiei de 
revizie, proiectul de statut mo
dificat ai Uniunii Centrale, uni
unilor regionale și raionale (in- 
terraionale) și proiectul de sta- 
tut-model modificat al coope
rației de consum, alegerea Con. 
siliului Uniunii Centrale a Co
operativelor de Consum și a 
Comisiei de cenzori.

Ședința a fost apoi prezidată 

este legată marea răscoală a iobagilor din 1437, cei peste 400 de colectiviști au ținut să cunoască mai în amănunt această pagină din istoria de luptă a poporului nostru.Pe estrada din fața monumentului s-au urcat apoi artiștii amatori de la întreprinderea „Bobîlna”, raionul Dej și din comunele din jur. Pe întreg platoul au răsunat cîntecele și jocurile populare.Numeroși tineri au participat la întrecerile sportive (aruncarea de greutăți, alergări etc.) la jocurile distractive organizat”.

cumente din îndepărtatul trecut al Dobrogei.Deosebit de interesantă în a- cest parc este harta realizată pe vertical din plăci de marmură pe un fond de ceramică verde și care prezintă vizitatorilor principalele așezări antice de pe teritoriul Dobrogei cît și descoperirile de pînă acum privind trecutul vechiului Tomis.

construcției uzinei ți a înteme
ierii industriei romînețti de trac, 
toare se integra însă organic în 
politica economică a partidului 
nostru, care a acordat o deose
bită importanță refacerii și re
profilării vechiului I.A.R. Desi
gur, în acele mormane de ruine, 
continuă interlocutorul nostru, 
numai niște oameni plini de ro
mantism revoluționar puteau să 
întrevadă o viitoare industrie ro- 
mînească puternică, înfloritoare. 
Au fost destule voci care propo- 
văduiau eșecul acestei acțiuni 
eroice a clasei muncitoare. Nu 
știau capitaliștii și scribii lor de 
cîtă energie 
stare masele 
te 1 Omul a 
— totul, cu 
și puternice.

și dăruire sînt în 
muncitoare elibera- 
însemnat — atunci 
brațele sale harnice 
Greutățile au fostMIHAI NEGULESCU

(Continuare în pag. a Il-a) 

de tov. Constantin Filoreanu, 
vicepreședinte al Centrocoop.

Trecîndu-se la primul punct 
de pe ordinea de zi, tov. Con
stantin Mateescu a prezentat 
darea de seamă a Consiliului 
Uniunii Centrale a Cooperati
velor de Consum cu privire la 
activitatea cooperației de con
sum pe perioada 1959—1962.

In continuare, președintele 
Comisiei de revizie, tov. Ionel 
Munteanu. a prezentat raportul 
Comisiei de revizie a Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de 
Consum ve anii 1959—1962.
(Continuare în pag. a 111-a)
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I Citiți în pag. a III-a( DAREA DE SEAMĂ a j ( Consiliului Centrocoop, pre- j (zentată de tov. C. Mateescu j

In salul lui 
Ciprian Porumbescu
Duminică, 

oameni ai muncii din orașele Su
ceava și Gura Humorului, colec
tiviști din numeroase sate ale 
raionului Gura Humorului s-au 
întîlnit în satul natal al compo
zitorului. Oaspeții au fost intim- 
pinați de corul din comună, în
ființat acum 91 de ani de Cipri
an Porumbescu.

Cu acest prilej a fost inaugu
rată și Casa muzeu, în care a 
trăit o vreme înaintașul de frun
te al muzicii românești.

Miile de participanți au as
cultat cuvîntul tovarășului Con
stantin Rățoi, vicepreședinte al 
Sfatului popular regional Su
ceava, al tovarășului Victor Giu- 
leanu, rectorul Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu” din Bucu
rești, precum și cuvîntul tova
rășului Viorel Cosma, membru al 
Comitetului pentru Cultură și 
Artă, care au evocat personali
tatea marelui muzician.

Pe estrada amenajată în par
cul școlii și-au adus contribuția 
sute de artiști amatori. Corurile 
reunite ale Ansamblului „Ciprian 
Porumbescu” din Suceava, ale 
căminului cultural din comuna 
Ciprian Porumbescu, al casei de 
cultură „Ciprian Porumbescu” 
din Gura Humorului și al clu
bului muncitoresc din Frasin au 
interpretat cîntece din 
compozitorului.

Ansamblul „Ciprian 
bescu” a prezentat un 
de cîntece populare și

Pînă seara, pe estradă 
rindat și alte formații 
din comunele Stroești, 
ești, Capu Codrului.

Porum- 
program 
dansuri, 
s-au pe- 
artistice
Drăgo-Aurelia câruntu 

corespondentul 
„Scinteti tineretului” \ pentru regiunea Suceava

Absolvenți 
ai clasei 
a XLa ?

Citiți în numărul 
nostru de mîinc

„Centrele 
și președinții 

comisiilor 
examenului 

de maturitate 
din sesiunea 

iunie — 1963“



Adresa de vară
a zeci de mii de elevi:

aceasta, 
elevi din 
țară își

n vara 
80 000 de 
întreaga 
vor petrece o parte 
din vacanță în ta
berele școlar# or
ganizate în eele 

mai pitorești locuri din toate 
regiunile țării. Deși pînă la 
deschiderea lor mai sint cîteva 
săptămîni, pregătirile au intrat 
în faza finală. Acest lucru l-ăm 
constatat în raidul întreprins 
în regiunile Ploiești și Bacău.

Gata să-și primească 
oaspeții

Peste 11 000 de elevi și eleve 
vor petrece frumoase zile de 
vacanță în taberele din regi
unea Ploiești. Aceste tabere 
sînt situate în cele mai atră
gătoare localități de pe văile 
Prahovei și Teleajenului. Ast
fel. pe Valea Prahovei se vor 
deschide tabere pentru elevi la 
Telega. Breaza, Sinaia și Buș
teni ; iar pe Valea Teleajenu
lui la Văleni, Izvoarele, Suzana 
și Stefești.

Bușteni, Sinaia, Telega și Ste- 
fești. Pînă la 20 iunie vor fi 
terminate lucrările necesare și 
la toate celelalte tabere. Acum, 
comandamentul regional pen
tru organizarea vacanței se 
preocupă de completarea mobi
lierului, lenjeriei și veselei, de 

amenajarea bibliotecilor și 
procurarea materialului spor
tiv necesar.

Recent au sosit la Bușteni 
primele serii de copii preșco
lari. Totul a fost pregătit cu 
grijă in vederea acestui eveni
ment pentru ca ei să se bucure și aici de cele mai bune con
diții.

In vederea unei ritmice a- 
provizionări a taberelor cu a- 
limentele și toate celelalte lu
cruri necesare, s-a mărit parcul 
de mașini aflat la dispoziția 
comandamentului regional.

Intîrzieri nemotivate

Pe cind elevii nici nu intra
seră bine in cel de al treilea 
trimestru al anului școlar — au 
și început pregătirile pentru a- 
menajarea localurilor de ta
bără.

Cu sprijinul sfatului popular 
regional, au început din timp 
lucrări de curățenie și amena
jare la localurile taberelor din

—In cancelaria Scolii medii 
nr. 2 „A. Toma". din Ploiești, 
discutăm cu tovarășul I. Co- 
maniciu. directorul școlii.

— Am definitivat și planul 
de organizare a taberei locale 
și a clubului care vor func
ționa la școala noastră. Uitați 
aici e programul alcătuit 
pe zile precum și lista cadrelor 
didactice care vor îndruma or
ganizarea tuturor acestor acti
vități.

— Dar in tabere cîți elevi 
veți trimite ?

— E o întrebare al cărei răs
puns am vrea să-l aflăm și noii

Era în ziua de 3 iunie. Ele
vii din clasa a VII-a intraseră 
în examenul de absolvire, iar 
pină la terminarea cursurilor 
mai rămăseseră doar cîteva 
zile. De la secția de învăță- 
mînt a Sfatului popular al ora
șului Ploiești, încă nu sosiseră 
datele respective.

...La Comitetul orășenesc 
U-T.M. Ploiești. In secția de 
școli și pionieri tovarășa Maria 
Vlăsceanu lucra la... propune-

rile pentru comandamentul 
orășenesc de organizare a va
canței.

Găsisem, in fond, una dintre 
explicațiile faptului că școlile 
nu cunoșteau încă cifrele exac
te de elevi care vor pleca în 
tabere.

...La secția de învățămînt a 
Sfatului popular al regiunii 
Ploiești am discutat cu tovară
șul inspector metodist 1. Teo- 
dorescu, care se ocupă de or
ganizarea taberelor și excursii
lor școlare. După ce am aflat 
toate pregătirile făcute pini in 
prezent, l-am întrebat;

— Unde și tind vor fi in- 
struiți tovarășii care vor lucra 
în timpul verii în tabere ca di
rectori, educatori, instructori, 
de unități și detașamente ?

— Ne-am gindit și la lucrul 
acesta. In 
nie vom 
pregătirea 
varășî.

— Dar ei au fost anunțați de 
acest lucru ? Vă pun această 
întrebare pentru că în curind 
multe cadre didactice vor dori 
să intre sau chiar vor intra în 
concediu și e bine ca să se știe 
din timp dacă vor funcționa 
sau nu la taberele de vară .

— Să vedeți că...
Am înțeles.
...Sinaia se pregătește să-și 

întîmpine micuții oaspeți. Nu 
același lucru s-ar putea spune 
și despre întreprinderea de 
gospodărie a orașului (director 
Ion Petrache). Si iată de ce.

Pentru complexul turistic de 
pe strada Cotei, întreprinderea 
respectivă a contractat execu
tarea unei lucrări; un nou ?i 
modern local pentru sufrage
ria taberei. Termen de pre
dare: 1 iunie. Lucrările au în- 
tirziat însă- S-a fixat un nou 
termen : 25 iunie. Neluîndu-se 
însă măsuri eficiente, ritmul 
actual de desfășurare a lucră
rilor nu vestește că, la a-

zilele de 12—14 iu- 
organiza la Sinaia 
tuturor acestor to-

T A B A R A
cest de al doilea termen, con
strucția va fi totuși terminată.

...Dar pînă la 1 iulie, data so
sirii în tabere a primei serii de 
elevi mai sînt încă aproape 
trei săptămîni. Sîntem convinși 
că toate pregătirile se vor în
cheia cu bine și, 'ca in ceilalți 
ani, elevii vor petrece aici ne
uitate zile de vacanță. Pentru 
aceasta este insă absolut nece
sar să se acționeze cu mai 
multă promptitudine în rezol
varea tuturor problemelor le
gate de buna desfășurare a va
canței școlare.

mută fără rost mobilierul din- 
tr-o parte în alta, se începe 
curățenia unui dormitor după 
care treaba este lăsată baltă 
pentru a se trece în altă parte.

— Totul se va termina în 
cîteva ceasuri — ne asigură

in frumoasa Vale 
a Trotușului

La Valea Uzului — unde vor 
trăi minunate zile de vacanță 
peste 860 de pionieri și elevi — 
pregătirile au intrat în ultima 
fază. Deși pînă la deschiderea 
taberei mai sînt trei săptămini, 
curățenia a fost terminată, ca
banele mobilate, pregătită ve
sela și așternutul de pat. Se fac 
ultimele retușuri pentru ca 
dormitoarele, sufrageria, clubul 
să aibă un aer primitor, ast
fel incit micii locatari să se 
simtă cit mai bine.

Destul de avansate sint și lu
crările în tabăra de la Ghimeș. 
Zugravii sînt pe punctul de a 
părăsi încăperile, în unele dor
mitoare au fost instalate mobi
lierul și perdelele, vesela aș
teaptă să-și ocupe locul pe me
sele din sufragerie. Si totuși, te 
întimpină aici încă o mare de
zordine, nejustificată din punct 
de vedere gospodăresc. De 
pildă, bucătăria a fost zugră
vită, vopsită in ulei și obla 
după aceia și-au amintit tova
rășii că... soba trebuie refăcută și cazanul de apă caldă repa
rat. Aceiași situați# este Și hi 
spălătoare unde trebuie abia a- 
cum sudate unele țevi. Se

„mai e destul 
se grăbește, 
lucruri mai 
lucruri mă- 

categorie ar

tovarășul Vasile Adafini, admi
nistratorul taberei. Și apoi mai e destul timp pină la sosirea 
copiilor...

Și pentru că
timp", nimeni nu 
se neglijează și 
mari și așa-zisele 
runte. In prima
putea fi încadrată, de pildă, 
problema clubului. încăperea 
rezervată pentru club este 
mică fată de numărul de 140 
de copii cîți vor fi într-o serie.

La citeva sute de metri de ta* 
bară se află insă școala din 
comună la care s-ar putea a- 
menaja o sală pentru club. Cu 
atit mai mult cu cît lingă școa
lă se află și terenul de sport.
Cele mai întârziat# sint însă 

lucrările de amenajere a tabe
rei de la Tg. Ocna. Abia în a- 
ceste zile a început curățenia. 
Din această cauză. întârzia și 
transportul mobilierului, a ve
selei și lenjeriei necesare. To
varășul Ion Grigorescu. direc
torul celor trei tabere, este în
credințat că timpul care a mai 
rămas este suficient pentru ter
minarea tuturor pregătirilor. 
Afirmația se bazează în bună 
parte pe experiența de cîțiva 
ani ca director de tabără ; ea 
cuprinde însă și un sîmbure de 
autoliniștire. In loc să se ocupe 
in prezent de chestiuni care pu
teau fi rezolvate pină acum, 
iar timpul care a rămas să fie 
folosit pentru aprovizionarea 
alimentară, pentru întocmirea 
programelor de activități, tova
rășul Grigorescu mai are încă 
griji de felul celor enunțate 
mai sus.

Desigur că lucrurile se vor 
rezolva cu bine și la timpul po
trivit dacă secția de învăță- 
mint a sfatului popular regio
nal, comitetul regional U.T.M., 
vor urmări îndeplinirea rit
mică a planurilor propuse pen
tru amenajarea fiecărei tabere 
în parte.MARIETA VIDRAȘCU IOAN N. CHIȚU

Tineri reșiteni într-un și mai tinăr cartier al Cetății de toc 
Foto: AGERPRES

Pe estrada estivală
PLOIEȘTI. Pădurea Păulești 

a fost vizitată duminică de 
numeroși oameni ai muncii din 
Ploiești veniți să petreacă 
timpul liber la iarbă verde. 
Pentru ei, pe estradele organi
zate, artiștii amatori din Plo
iești și comunele din jur au 
prezentat’ un frumos program 
artistic. La scenă deschisă au 
primit aplauze și artiștii ama
tori de la Rafinăria-Ploiești, ca 
și cei de la Cooperativă „De
corativa’’ sau din formațiile

căminelor culturale din comu
nele Ploieștiori și Corlătești.

Și cei rămași in oraș au avut 
prilejul să-i vadă evoluînd pe 
scena estivală pe artiștii ama
tori. Pe estrada din fața Pala
tului culturii, formații artistice 
de amatori de la Rafinăria Țe- 
leajen (fanfara, echipa de dansuri, brigada artistică de agita
ție, orchestra de muzicuțe) au 
prezentat un variat program 
artistic viu aplaudat de cei peste 2 500 de spectatori.ZAGOS LAMBROS
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e ușor de iăcut, in 
oricare dintre Între
prinderile noastre 
mai vechi. Mergi, 
cau)i omul cu cei mai 
mulfi ani de muncă 
și porneștj împreună 

cu el la drum prin uzina respec
tivă. Și timpul, și faptele se dea
pănă cu exactitate Înapoi dezvă
luind sensuri ale unor lucruri și 
situații de care noi, tinerii, avem 
mereu nevoie pentru a înțelege mai 

bipe frumusețea zilelor pe care le 
trăim-

lată un asemenea om, care a trăit 
rtu una, ci două istorii ale indus
triei noastre : tovarășul Nlcolae 
Oprescu, de la Uzinele „1 Mai“ din 
Ploiești (fotografia 1).

Lam rugat să pornim împreună 
prin uzina in care a învățat me
serie si a lucrat atita vreme.

— De cîți ani sînteti in uzină, 
tovarășe Oprescu ?

— De 43 de ani; ds la 29 iunie 
1920.

Deci: 28 de ani de isterie veche, 
de jecmăneală capitalistă, și 15 
ani de istorie a industriei socia
liste.

— Vă mai amintiți chiar și ziua 
venirii aici, după alifia ani ?

Amintirea tovarășului Oprescu s 
legată de mama sa. Era cel mai 
mic din 18 copii ai familiei O- 
prescu. In ziua aceea mama l-a 
trimis Ia lucru, spălat, îngrijit — 
cit putea și ea. Seara, cînd s a În
tors, s-a uitat la băiat: nu mal 
semăna cu fiul ei, era tot negru 
de funingine. „Mai rău ca la o fie
rărie veche, așa se lucra aici“, își 
amintește tovarășul Oprescu. Ate
lierul In care1 a Învățat meserie se 
alia pe locul secției Uzinaj 1 de 
azi. Strungurile erau acționate cu 
curele de o lqcomobilă, care sco
tea valuri de fum în atelier, incit 
abia puteai respira. Iarna nu se 
făcea nici un fel de foc, muncitorii 
își Încălzeau clte o bucată de me
tal și-și puneau aceste bucăți în
cinse pe strunguri.

— Aș vrea să vă arăt ceva, ne-a 
șpus tovarășul Oprescu și ne-a 
dus intr-un Ioc spre poarta „2“ de 
azi (fotografia 2), pe un 10c pe care 
cresc azi trandafirii. Cam pe locul 
acesta era carcera uzinei...

Da, o carceră în uzină1 Pentru 
cea mai mică greșeală în munci 
sau pentru că nu-l saluta pe un 
șef — muncitorul era trimis la 
„Mititica“ (așa era poreclită carce
ra). Spunîndu-ne asta, tovarășul

Interviu
cu istoria

( Și ia Uzinele ,,1 Septem- j Ibrie" din Satu Mare, tinerii > } muncitori își însușesc ne-) 
( contenit noi cunoștințe pro- j 
| iesionale. în fotografie: ( 
* maistrul Costin Aurel, lec- f ( tor, este ascultat cu interes j 1 de tinerii din cursul de ri- j 
\ dicare a calificării din sec-1 torul II presă.
{ Folos O. PLECAN j

a club se adunase
ră toți mecanizato
rii. Tînărul ingi
ner Ion Cristea — 
directorul 
Balaciu, 
București

prezentat rezultatele 
în campania de primăvară, A 
vorbit cu căldură despre fap
tul că în mîinile lor. ale meca
nizatorilor, sînt mașinile și că 
ei sînt direct răspunzători de 
soarta recoltelor. Apoi a adus 
la cunoștința tuturor că stea
gul de brigadă fruntașă pe sta
țiune este cucerit de brigada 
nr. 3 condusă de Nicolae Ser
bau, care lucrează pe ogoarele 
gospodăriei colective din co
muna Sfîntu Gheorghe. Cu a- 
cest prilej a fost decernat și 
steagul de tractorist fruntaș pe 
stațiune. Cîștigător ? Utemistul 
Mișu Niță, tot din brigada lui 

t Serbau ! El și-a realizat planul 
în proporție de 265 la sută. A- 
dică a muncit, în campanie, a- 
proape cît trei tractoriști. Dar 
în brigadă mai există și steagul 
tractoristului evidențiat pe bri
gadă. Acest titlu de cinste i-a 
revenit tinărului candidat de 
partid Gheorghe Nițu. El a fă
cut în această campanie mai 
mult de două planuri. Cei 13 
tractoriști fruntași s-ău uitat 
unul la altul, bucuroși. Erau 
eroii zilei. Li se aprecia mun
ca pe merit. De fapt, eforturile 
lor de-o primăvară întreagă, 
entuziasmul cu care au muncit 
zi și noapte, se oglindesc, sim
plu, în cîteva cifre. Au avut să 
realizeze 2 532 de hectare de 
arătură normală și au făcut 
peste 3 700. Cu alte cuvinte, 
peste planul lor au mai făcut 
încă o jumătate de plan. Han- 
trii lor s-au înmulțit prin nu
mărul lucrărilor agricole efec
tuate. Si aceasta se măsoară in 
tone, in vagoane în plus de 
grîne.

Succesul de acum al bri
găzii s-a întrezărit după pri
mele zile de la declanșarea 
campaniei, apoi cu fiecare zi el 
s-a consolidat. Prin ce ? S-au

statornicit cîteva reguli care, 
firește, și-au spus cuvîntul. S-a 
asigurat o perfectă organizare 
a muncii brigăzii după o plani
ficare judicioasă făcută de Ser
bau în strinsă colaborare cu 
conducerea gospodăriei și cu 
brigadierii de cîmp. De fapt, 
Serban, care împlinește un de
ceniu de cînd conduce brigada, 
are o vastă experiență. Apoi 
tractoarele, mașinile au mers 
ca ceasul. N-au stat nici o clipă 
și n-au avut nici cea mai mică 
defecțiune. Pare ceva simplu, la 
prima vedere. Si lor, firește, li 
se pare ceva normai pentru că 
s-a încetățenit un obicei: fie
care tînăr cînd s-a întors de 
pe cîmp si a intrat să-și par
cheze tractorul, n-a plecat de 
lingă el pină nu i-a făcut toate 
îngrijirile conform recomandă
rilor din notița tehnică și pînă 
nu l-a alimentat. In felul ace
sta cele două schimburi au. lu
crat din plin, fără nici o pier
dere de vreme. Printr-o astfel 
de organizare a muncii, înțele- 
gind. ce înseamnă o răspundere 
colectivă pentru bunul mers al 
întregului complex de lucrări, 
a fost posibil, cu toate caprici
ile timpului, ca mecanizatorii 
din această brigadă să facă — 
așa după cum am văzut — un 
volum mult mai mare de lu
crări. Despre calitatea lor, in
ginerul agronom al gospodă
riei. tînărul Popa Cristache, 
spune că ele corespund întru- 
totul cerințelor agrotehnicii su
perioare.

Acum, deși sint foarte ocu
pați cu întreținerea culturilor 
(au terminat prașila a doua și-s 
gata s-o înceapă pe a treia) ei 
n-au uitat că se apropie mo
mentul în care vor strînge ro
dul muncii lor și a colectiviști
lor. Combinele sînt puse la 
punct pînă la ultimul șurub. 
Așteaptă doar să-și dea drumul 
aripilor, să plutească în marea 
de aur. Sînt pregătite și cele
lalte mașini oare vor intra în 
campanie.VASILE CABULEA
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Biografia romantică
a tractorului romînesc

(Urmare din pag. I)

învinse. Treptat, treptat munca 
fizică grea și islovitoare era în
locuită. Muncitorii pe care i-ați 
văzut în album, dintre care mulți 
pol fi găsiți încă în secții 
(unde operațiunile sînt astăzi 
mecanizate în proporție de peste 
95 la sulă), nu vor uita nici
odată cum în decembrie 1946 au 
îndoit aripile primului tractor 
folosindu-se de ciocan și nicova
lă. Cînd însă, anul următor, ia 
1 Mai 1947, pe străzile Brașovu
lui au defilat în aclamații pu
ternice primele 20 de tractoare 
romînești, muncitorii știau că nu 
se vor opri aici... Procesul dc 
pătrundere a tehnicii înaintate 
în uzină începuse, și aceasta avea 
o însemnătate deosebită. Așa cum 
arăta tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiU’Dej „...asigurarea progresu
lui tehnic în toate domeniile e- 
conomiei naționale a R.P.R. este 
o necesitate vitală”.

Pe baza experienței acumulate 
treptat, producem tractoare tot 
mai perfecționate. Realiza
rea lor a fost posibilă prin- 
tr-o mai bună organizare a mun
cii, prin înzestrarea tehnică co
respunzătoare, prin mecanizarea 
tuturor operațiunilor care cer 
volum mare de muncă, Iată cî
teva caracteristici ale tipurilor 
succesive de tractor : K.D-35,
UTOS-2, UTOS-26, UTOS-27... 
De.-a lungul unor ani de studii 
și experimentări, proiectanții și 
muncitorii uzinei au reușit să 
sporească puterea de tracțiune, 
să micșoreze consumul de moto
rină, să scadă coeficientul dintre 
greutatea și puterea mașinii, să 
realizeze variabilitatea ecarta- 
mentului, să mărească numărul 
de viteze, să atașeje prize pen
tru diferite atelaje suspendate 
sau tractate, îmbunătățiri la care 
se adaugă calitatea pieselor, a 
turnărilor, găsirea de aliaje tot 
mai rezistente, înlocuirea unora 
prin altele mai economice.

Vizitând uzina, aflăm de la to-
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Oprescu a arătat de acolo, pină 
spre poartă, un lung șir de pa
nouri reprezentind iotograiiile 
muncitorilor de azi, ale celor mai 
buni. Alia istorie, altă atitudine 
fată de orn.

Interviul cu istoria a continuat 
și In halele noi (turnătoria de ion- 
tă e nouă -, sec/ia uzlnai — nouă ; 
seefia montaj —- nouă, cabinetul 
tșhnic — noii; lorja — nouă; cu
rățătoria —■ nouă; secția trata
mente termice — nouă).

— Ce mai e vechi aici, tovarășe 
Oprescu ?

'W-

.1

— Aproape nimic.
Ne-a dus și la secție „sape 

role“, in dreptul unui lung șir 
strunguri uriașe. La primul dintre 
ele, un flăcău de vreo 20 de am 
(cu liceul absolvit în urină, curat 
și frumos îmbrăcat) părea că in
terpretează o simfonie la mașina 
sa cu comandă electronică (foto
grafia 3). Tehnica nouă, ultramo. 
dernă stă la indemîna muncitori
lor. Numai în 1962 urina a primii 
ci leva sute de agregate noi.

- Venifi și aici.
Ajunsesem pe platforma unde st

CU 
do

nasc sondele romînești, atit de a- 
predate in tară si peste hotare 
(fotografia 4).

Fișa istorica a uzinei nu putea 
insa ii încheiata iară citeva ciire 
comparative.

— 1938: nici un muncitor-elev al 
scolii medii; 1963 ; 600 muncitori- 
elevi.

1938 : nici un muncitor devenit 
student; 1963 : 51 de muncitori ti
neri din uzină (printre care și fiul 
tovarășului Oprescu) student! la 
diferite institute.

1938 ! nici o carte tehnieă la dis-
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poziția muncitorilor ; 1962 .- 20 000 
volume ia biblioteca tehnică.

1938 : un singur medic, care ve- 
nea o singură zi pe săplâmînă ; 
1963 : un spital al uzinei.

1938: locuințe proaste, insalubre 
pentru muncitori; 1963 : sute de a- 
partamente date muncitorilor.

...Răspunsuri la interviul cu Isto
ria unei singure uzine !Fotoreportaj :EUGEN FLORESClIONEL CUCU
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varășul director general date 
memte parcă să figureze ca 
versuri intr-un poern despre tine
rețea tractoarelor roniînești.

— în 1962 productivitatea 
muncii a fost de peste 35 de 
ori mai mare decît în 1947, afnU 
dinaintea naționalizării. în 1962» 
datorită mecanizării muncilor 
grele în oțelărie și îmbunătățirii 
indicilor de utilizare a cuptoare
lor electrice, producția de oțel 
a reprezentat un procent de 226 
la sută față de 1952 (anul intră
rii în funcțiune a oțelăriei). lot 
în 1962,. producția de fontă a 
fost de 356 la sută față de «ea 
din 1947, fapt care se datoreze 
unor procedee noi de elaborare, 
turnării pe bandă, mecanizării 
integrale a muncilor grele (în 
1947 nici 10 la sută nu erau me
canizate).

La fiecare secție, aflăm ulti
mele măsuri tehnico-organizato
rice : La turnătoria de fontă : 
înlocuirea amestecătoarelor de 
formare de tip vechi cu altele 
centrifugale (creștere a capaci
tății de producție și a produc
tivității cu 150 la sută). La tur
nătoria de oțel: amestecător 
centrifugal (creștere cu 50 la 
sută a capacității de producție) 
și aplicarea procedeului de tur
nare cu maselote exoterme. La 
„tratament termic” : călirea prin 
curenți in medie frecvență a 
unor piese („arbori motor” — 
productivitate crescîndă cu 600 
la sulă ; „coroană mare” — pro
ductivitate crescută cu 700 la 
sută, peste 2,6 milioane lei eco
nomii) — procedeu brevetat de 
altfel ca invenție. La „forjă”, la 
„șasiu”, la „banc probă'\ la 
„montaj general” domnește a- 
ceeași atmosferă laborioasă. Ha
lele se remarcă prin luminozita
te, ordine, curățenie (în întrea
ga uzină te întimpină spații verzi, 
arbori umbroși, rondouri de 
flori). La secția „motor”, in con
vorbirea noastră încep să se 
contureze un fel de concluzii :

— Liniile automate din acea
stă secție prefigurează viitorul 
întregii uzine. Linia pentru uzi- 
narea blocului motor și cea pen
tru arborele cotit sînt proiectate 
și realizate în uzină sau alături, 
la „Steagul roșu”. Trecerea la 
tipuri noi de tractor ne-a impus 
o riguroasă reorganizare tehnică, 
după principiile cele mâi avan
sate : mecanizare și automatiza
re. Faptul că în plin proces dc 
trecere muncitorii au dat recent 
peste plan 100 de tractoare ara
tă că tradiția romantică e vie în 
uzina noastră. Acești romantici, 
care alcătuiesc colectivul uzinei, 
au fost răsplătiți anii trecuți, 
pentru eforturile lor deosebite, 
cu Ordinul Muncii clasa 1. 
Spiritul creator care domnește 
aici se vede și în aceea că între 
1949 și 1963 s-au făcut peste 
opt mii de propuneri de inovații 
(aplicate : 3 058. economii ante- 
calculate : pesțe 58 milioane lei). 
Specialiștii noștri desfășoară o 
largă colaborare cu Academia 
R.P.R., cu institute și uzine spe
cializate, pentru îmbunătățirea 
caracteristicilor constructive și 
energetice ale tractoarelor, pen
tru asimilarea de materiale noi, 
pentru elaborarea celor mai adec. 
vate tehnologii. Conceutrîndu-ne 
atenția către asemenea sarcini 
trasate în documentele de partid, 
ne gîndim cu adîncă recunoștin
ță la sprijinul și îndrumarea per
manentă primită din partea con
ducerii de partid și de stat, a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu. 
Dej personal, pentru dezvoltarea 
uzinei și desăvîrșirea caracteri
sticilor produselor, pentru ridi
carea continuă a condițiilor de 
trai și cultură ale lucrătorilor 
de la ^Tractorul”. Dorința noa
stră fierbinte e de a răspunde a- 
ceștei griji trimițînd pe ogoare
le socialiste ale patriei cît mâi 
multe tractoare de cea mai bună 
calitate.



cM de-al IV-lea Congres
al cooperației de consum din R. P. Romină

(Urmare din pag. I)

După amiază, in continuarea 
lucrărilor, care au fost con
duse de tovărășii Miron Ser
bau șl Filip Geltz, vicepreșe
dinți ai CENTROCOOP, au în
ceput discuțiile la primele 
două puncte ale ordinei de zi.

Au luat cuvintul tovarășii 
Ion Bălteanu, vicepreședinte 
al Uniunii regionale Argeș, 
Qheorghe Botezatu, președin
tele uniunii raionale-Birlad. 
Petre Bodo.nea, vicepreședinte 
al uniunii raionale-Criș, lanca 
Ojoc, președintele cooperați-

vei de consum clin comuna 
Ivești, regiunea Galați, Ion 
Buftea, președintele Uniunii 
regionale-Banat, Radu Călin, 
membru cooperator din comu
na Ciorăști, regiunea Ploiești, 
Vasile Moroșan, președintele 
cooperativei de consum 
comuna Doma Cindrèni, 
giunea Suceava, Iuliana 
trică, șef contabil la coopera
tiva de consum din comuna 
Stoenești, regiunea Oltenia, 
Albert Vila, președintele Uniu
nii regionale-Bucwrești, Vasile 
Gavrilă, președintele coopera
tivei de consum din comuna 
Topraisar, regiunea Dobrogea,

din
re- 

Mi-

lon Sofonea, 
perativei de 
întina Voita, 
Petre Botcă, 
uniunii raionale-Bistrița, 
tre Oniță, președintele coope
rativei de consum din comuna 
Giulești, regiunea Maramureș, 
Alexandru Stan, președintele 
gospodăriei agricole colective 
din comuna Homocea, regiu- 
nea Bacău.

A luat, de asemenea, cuvin- 
tul tov. Alexandru Sencovtci, 
ministrul industriei ușoare.

Congresul a aprobat in una
nimitate raportul Comisiei de 
validare.

președintele eoo- 
consum din co- 
regiunea Brașov, 
vicepreședinte al 

Pe-

Delegații organizațiilor coo- l 
perației de consum din Alba- I 
nia — Reiz Xhelilaj, vicepre- ( 
ședințe al Uniunii centrale a 
cooperației de consum, Bulga
ria — Ivan Gheorghiev Iva- 
nov, membru in Comitetul e- 
xecutiv al Uniunii centrale 
cooperatiste, Cehoslovacia — 
Vaclav Novak, președintele 
Comisiei de revizie a Consi
liului Central al cooperative
lor, au adus congresului sa
lutul cooperatorilor din aces
te țări.

Lucrările congresului 
tinuă. (Agerpres)

Darea de seamă a Consiliului Centrocoop
prezentată de tov. C. Mateescu

i'PORT IPORT
În cinstea Zileiaviației R.P. Romine

înfățișînd succesele remarcabile obținute de oamenii muncii din patria noastră în îndeplinirea Directivelor Congresului al Ill-lea al P.M.R., darea de seamă arată că membrii cooperatori și lucrătorii cooperației de consum participă cu avînt la înfăptuirea politicii înțelepte, realiste, a partidului, care exprimă interesele vitale ale poporului nostru.Cooperația de consum contribuie la dezvoltarea schimbului de mărfuri dintre oraș și sat, la întărirea alianței muncitorești-țărănești, la creșterea continuă a nivelului de trai material și cultural al populației.Față de anul 1958, cîpd a a- vut ioe cel de-al IlI-lea congres al cooperației, volumul vinzărilor cu amănuntul prin rețeaua cooperației de consum — exprimat în prețuri comparabile — a crescut în anul 1962 cu 70 la sută ; desfacerile de mărfuri au însumat, în ultimii patru ani. 58 miliarde de lei. Anul trecut, numai prin rețeaua cooperației, populația a primit; față de anul 1958. de2.2 ori mai multe confecții, de2.3 ori mai multe tricotaje, de 1,6 ori mai multă incălțămin- te, de 3,9 ori mai multe articole cultural-sportive, de 3,5 ori mai multă mobilă, de 3,4 ari mai multe articole electrotehnice etc. Creșteri însemnate s-au înregistrat în această perioadă și la 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. Totodată, valoarea totală a vinzărilor de mijloace destinate producției în gospodăriile agricole colective a fost, in anul 1962, de peste 10 ori mai mare față de 1958.. Oeupîhdu-se. de' activitatea cooperației de consum în domeniul alimentației publice la sate, darea de seamă arată că în perioada analizată s-a îmbunătățit structura rețelei de unități, a sporit producția de preparate de bucătărie și cofetărie și s-a îmbunătățit deservirea consumatorilor.Infățișînd realizările obținute în cg privește îmbunătățirea activității de desfacere a legumelor și fructelor în orașe, centre muncitorești, stațiuni de odihnă și alte localități, darea de seamă subliniază că organizațiile cooperatiste trebuie să ia în continuare măsuri pentru aprovizionarea permanentă a consumatorilor cu sortimente variate și de bună calitate, preocupîndu-se în același timp de reducerea cheltuielilor. Totodată, organizațiilor cooperației de consum le revine sarcina să dezvolte activitatea de prelucrare a legumelor și fructelor, fel încît să cuprindă producție disponibilă semiindustrializare.Educarea socialistă torilor, grija pentru buna păstrare a avutului obștesc, înrădăcinarea în rîndurile lor a unei atitudini atente față de consumatori trebuie să se în centrul preocupărilor ganizațiilor cooperatiste.Darea de seamă arată

în așa întreaga pentrua iucră-
afle or-că

pentru scurtarea căilor de circulație a mărfurilor și eliminarea verigilor intermediare, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, împreună cu Ministerul Comerțului Interior și departamentele producătoare au luat măsuri pentru extinderea livrărilor de mărfuri prin, tranzit și a aprovizionării directe a unităților de desfacere cu amănuntul. In prezent, peste 80 la sută din unitățile de desfacere cu a- mănuntul sînt aprovizionate direct de întreprinderile comerciale cooperatiste.Pentru a răspunde cerințelor determinate de schimbările înnoitoare petrecute în viața satelor noastre, organizațiile cooperației de consum, pe lingă 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 și altele, contribuind astfel la satisfacerea 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.O activitate care se Cere a- fi dezvoltată în noile condiții create Ia sate în urmă încheierii colectivizării agriculturii o constituie producerea de pline cu materia primă a cooperatorilor (grîu, făină), sub formă de prestări de servicii pe bază de uium.Darea de seam? arată că în 1962 organizațiile cooperației au cumpărat de aproape 2 ori mai multe legume, Cu peste 70 Ia șută mai multe plante medicinale și aromatice, cu 43 ia sută mai multă miere față de anul 1958. Un rol hotărîtor Tn achiziționarea unOr cantități, tot mai ipari de produse a- gricole l-a avut aplicarea consecventă a măsurilor luate de partid și guvern pentru cointeresarea materială a țărănimii, Prin îmbunătățirea sistemului de contractări și a- chiziții.Organizațiile cooperației de consum trebuie să strîngă și' mai mult legăturile cu membrii cooperatori, să-i cointereseze pe aceștia să folosească din plin și posibilitățile gospodăriei lor personale pentru creșterea păsărilor, a producției de ouă, legume, fructe, pentru creșterea iepurilor de casă, albinărit. etc. In același' scop trebuie folosite posibilitățile de care dispun întovărășiți! și țăranii cu gospodărie ih- dividuală.,Sînt, de asemenea, rezerve însemnate pentru sporirea volumului achizițiilor de plante medicinale, ciuperci, melci, broaște, raci și alte produse mult solicitate ne piața externă și care constituie izvoare de venituri suplimentare pentru țărănime,Referindu-se la dezvoltarea continuă a bazei tehnîco-mate- riale a cooperației de consum, darea de seamă arată că în perioada care a trecut de la precedentul congres, volumul total al investițiilor în cooperația de consum a fost de 524 milioane Iei, adică de peste 2 ori mai mare decît în cei pa-

tru ani premergători. In ultimii patru ani au fost date în folosință peste 1 600 noi unități de desfacere, din care circa 900 de magazine universale și peste 500 de unități de alimentație publică. In prezent, cooperația dispune de 6 rețea comercială cu amănuntul de peste 27 000 de unități.Ținînd seama că în anii următori se va construi un număr și mai mare de obiective, este necesară concentrarea e- forturilor pentru înlăturarea lipsurilor care mai persistă și. îmbunătățirea substanțială a activității în domeniul investițiilor.Succesele obținute în activitatea economică, îmbunătățirea muncii de îndrumare și control financiar și oreșterea simțului de răspundere al lucrătorilor pentru buna gospodărire au dus la obținerea u- nor indici financiari superiori și la consolidarea continuă a situației economice-financiare a unităților. In anul 1962, toate organizațiile și-au încheiat activitatea cu beneficii. Trans- punind în viață indicația dată de partid de a generaliza metoda autofinanțării, în prezent peste 87 la șută din numărul total al cooperativelor sătești își desfășoară activitatea pe baza fondurilor proprii.De la Congresul al IlI-lea al cooperației, numărul membrilor cooperatori a crescut cu peste un milion, iar participarea lor la activitatea cooperativelor a sporit. în organele de conducere și control ale cooperației activează în prezent peste 170 de mii de membri, din care 37 de mii sînt femei și 23 de mii sînt tineri.Participarea crescindă a membrilor la activitatea cooperativelor, la dezvoltarea rețelei comerciale se oglindește și în contribuția acestora prin muncă și materiale ia construirea și amenajarea de magazine.O activitate rodnică au desfășurat și cele peste 1000 de cooperative de credit, care în1961 s-au asociat la uniunile raionale ale cooperativelor de consum. La finele anului 1962, aceste cooperative numărau 1,2 milioane de membri, iar fondurile lor proprii însumau peste 173 milioane de lei.Referindu-se la îmbunătățirea formelor organizatorice ale cooperativelor și uniunilor raionale, darea de seamă arată că la sfîrșitul anului1962 în sistemul cooperației de Consum funcționau 2 380 de cooperative, 129 de uniuni raionale, 8 uniuni interraionale și 16 uniuni regionale.în desfășurarea muncii politice de masă, organizațiile cooperației și-au îndreptat a- tenția spre atragerea membrilor la conducerea treburilor cooperativelor și la îndeplinirea sarcinilor acestora, mai ales pe linia achizițiilor de produse agricole, folosind în acest scop multiplele forme și mijloace cultural-educative pe care le oferă căminul cultural, biblioteca, cinematograful — focare puternice ale vieții culturale la sate.Partidul și guvernul au încredințat cooperației sarcina de popularizare și difuzare a căi—

ții la sate. Cele 714 librării ale cooperativelor de consum, din care 50 de unități cu autoservire, și ceie peste 5 600 de raioane și standuri din cadrul magazinelor mixte și universale pun la dispoziția țăranilor colectiviști tot mai multe cărți. Un număr însemnat de librării mobile completează a- ceastă rețea, ducînd cartea pînă în cele mai îndepărtate sate ale țării. Dituzarea cărții la sate, care in ultimii doi ani s-a triplat, va trebui să constituie în continuare o preocupare de seamă.în perioada analizată — se arată in continuare in darea de seamă — organele de conducere din cooperație au acordat o atenție mai mare muncii de selecționare și promovare a cadrelor, un obiectiv important fiind asigurarea stabilității acestora.Darea de seamă se ocupă, de asemencr., de realizările și lipsurile în ce privește stilul și metodele de muncă ale Consiliului și Comitetului Executiv al Uniunii Centrale, subliniind că fată de problemele mereu mai complexe pe care le ridică dezvoltarea activității, este necesară studierea mai profundă a aspectelor e- conomice din viața satelor, spre a se putea lua măsurile cele mai corespunzătoare 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, intenșificînd schimbul de experiență, de documentare tehnică și alte forme de colaborare cu organizațiile cooperatiste de peste hotare.. Cooperatorii romîni vor dezvolta și în viitor legăturile cu cooperatorii din alte țări, vor lupta cu toată hotărîrea pentru pace și prietenie între popoare.în încheiere, vorbitorul a spus :Bucurîndu-ne de ajutorul permanent și multilateral ă- cordat de partid și guvern; va trebui să muncim în așa fel, încît cooperația de consum să devină organizație tot mai puternică, care să contribuie mai activ la dezvoltarea schimbului de mărfuri dintre oraș și sat, să mobilizăm întreaga masă a membrilor cooperatori la îndeplinirea sarcinilor ce ne revin în etapa desăvîrșirii construcției socialiste.

Pe pășunile naturale — producții sporite de masă verde
(Urmare din pag. I) peste 500 de hectare — suprafață de pe care au fost scoase cioate, pietre etc. *- în afară de alte cîteva mii de hectare pe care au fost făcute lucrăriîntreținerea pășunilor naturale prin muncă patriotică. Numai în. toamna anului trecut și în această primăvară organizați- de întreținere curentă ile U.T.M. din comunele Re- meți. Săpînța. Sarasău și din multe altele: șu efectuat prin muncă patriotică lucrări de redare în circuitul pășunatului a

Unul din obiectivele importante ale Comitetului raional U.T.M. Sighet în acest an este 
?i continuarea acțiunilor de

muncă patriotică àie tineretului la întreținerea pășunilor. Prin executarea acestor importante lucrări de îmbunătățire a întregii suprafețe pășunabile tinerii vór contribui la obținerea, peste planul inițial din a- cest an, a unei mari cantități de masă verde de bună calitate.
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PJISTQ 
ru ji n g><a ■Gheorghe Știi-bu — Ghelar, Mariana Costea — GalațiSesiunea a II-a de examene, la învățămîntul de cultură generală, fără frecvență, și de examene de diferență va avea loc între 1 și 20 iulie a.c. In cea de a doua sesiune veți da lucrări scrise din restul materiei cerută de programă și probe orale din întreaga materie. la toate obiectele ,Examenele de diferență se vor ține după programele școlare ale secțiilor serale.Ionel Căzănaru — Centrul școlar agricol, Turnu Măgurele, Bechir Constantin — Turnu Severin, Nuță Ioan — Casa Pio

nierilor Giurgiu, Lucia Oprea — Suceava.Am primit fotografiile dumneavoastră. Deși ele au subiecte interesante („Brigada de fierari betoniști — la lucru”. „Aspecte din expoziția pionierilor din orașul Giurgiu”, „Ute- iniști Ia muncă patriotică” etc.), nu le-am putut valorifica în ziar din cauză că oamenii nu sînt surprinși in acțiune, ci sint așezați „ca la fotograf” ; fotografiile nu sînt mărite la dimensiunile necesare — 13/18 sau 18/24 cm.Vă sfătuim ca și în viitor să alegeți subiecte la fel de interesante. dar să surprindeți, în

imagine oamenii în acțiune, a- vînd grijă de calitatea imaginai.Ne puteți trimite negativele pentru a le copia la dimensiunile corespunzătoare. în laboratorul nostru.Așteptăm să ne trimiteți imagini care să surprindă aspecte variate din viața și activitatea tinerilor din colectivul în mijlocul căruia munciți și învățați.Agîomer Fichiret — Constanțaîn legătură cu sesizarea dumneavoastră, Comitetul regional U.T.M. Dobrogea ne-a comunicat că ău fost luate măsuri pentru intensificarea activității sportive în comuna Dulcești. Astfel, cu sprijinul consiliului raional U.C.F.S., a ' fost reorganizată conducerea asociației sportive și a fost întocmit un Dlan de activitate. Pe baza acestuia au fost amenajate terenurile de sport și procurate materialele sportive nCccsai'è (mingi de fotbal, de volei, garnituri de șah etc.). Tinerii din comună au participat déjà ia primele întreceri spor

UN ZBORDE RECORD

TURUL CICLISTAL ANGLIEI
la Northampthon la Clee- I

de
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De 
thorpes, stațiune balneară situata 
pe țărmul Mării Nordului, parti- 
cipanții la Tuiul ciclist al An
gliei au străbătut luni traseul 
celei de-a 8-g clape în lungime 
de 193 km. Un vînt puternic, 
care a bătut tot timpul din față, 
i»i urcușurile numeroase an lăcut 
ca plutonul să se mențină com
pact. La intrarea în orașul Clee- 
ihorpes. din grupul masiv de 
cicliști s-a desprins, cu un demaraj 
irezistibil, alergătorul romîn 
Constantin Dumitrescu. Dar. în 
momentul cînd d zărea în de
părtare linia de sprint, 
un avans de peste 200 
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 corespondentul 
agenției Reuter, Dumitrescu a- 
vea lacrimi în ochi. Și pe bună

și avea 
m față

» I
> ; I

■ .
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Am decolat de pe aerodromul Clinceni cîteva minute, în avionul de observare și așteptăm, rotindu-ne în viraje strînse, ca de jos să fie lansat aeromodelul care urmează să execute zborul de record. E un aparat ciudat, un fel de aripă care la un capăt are o aripioară compensatoare iar la celălalt motorul — un motoraș de 2,5 cm3. In zbor el se rotește în jurul centrului de greutate întocmai ca pala unui rotor de elicopter. Denumirea aparatului este — așa cum a fost înscris în codul Federației Aeronautice Internaționale — elicopter monopală cu motor mecanic.Dai- iată-1, decolînd, lansat de constructorul său. aeromodelistul Ștefan Purice, maestru al sportului. Se înșurubează în văzduh și urcă rapid pe verticală. După un minut ne rotim în jurul lui și urcăm cu grijă, pentru a țiu-1 pierde din vedere. Cît va urca ? Vechiul record republican de înălțime pentru aparatele de acest tip este de 1 570 m și aparține tot aeromodelistului Ștefan Purice, iar recordul mondial este de 2100 m.După 40 de minute de zbor ne găsim la 2 000 de metri înălțime. Vechiul record R.P.R., a fost doborît și modelul urcă cu aceeași viteză cu care s-a desprins de sol- Urmărirea începe să fie îngreunată de o ușoară ceață, dar curînd am trecut prin ea, și din nou îl vedem clar. Sus, însă, deasupra noastră, s-au adunat cîțiva nori în formare...Aeromodelul a depășit vechiul record mondial. Ne aflăm la 3 000 de metri, la același nivel cu el. Așadar, „elicopterul”, care cîntă- rește nu mai mult de 1 050 grame a atins cu ușurință această altitudine. Ne grăbim să-l anunțăm pe constructor. Aeromodelistul Ștefan Purice deține de altfel și recordul mondial de distanță în categoria „elicopterelor” — 50 km și 60 m. El și-a închinat noul succes, Zilei a- viației R.P.R.Formele pentru noua performanță vor fi înaintate comisiei internaționale de aeromo- melism a F.A.I. pentru omologarea ei ca nou record mondial de înălțime.
VIOREL TONCEANU

[ Pe aeroportul Clinceni, regiunea București. Pre- ț 
gătiri ale loturilor de aviatori-sportivi acrobati ) 
pentru Campionatul internațional de Ia Iași și J 

pentru „Cupa Adriaticii".
Foto: AGERPRES >

dreptate, deoarece el ar fi me
ritat victoria în această etapă.

Este pentru a doua oară cînd 
Dumitrescu pierde o etapă în 
condiții asemănătoare, in această 
competiție.

Etapa a revenit polonezului 
Slowinski, în 5b 23 28 . Dumi
trescu și ceilalți cicliști roniîni 
au sosit la diferență de 5 se
cunde.

Clasamenlul general 
dual: 1. 
40’ 2V ; 
(R.P.R.) I 
(Elveția) 
(Elveția) 
(R.P.R.) h 
(Britania) la 13'54”.

Clasamentul general pe echipe: 
1. Anglia 119h 29' 47 
Romină la 5’06” ; 3. R. P. 
nă la 6’32’ etc.

Astăzi se dispută etapa 
Cleethorpes—-Scarborough 
km).

i udivi - 
(Anglia) 39h 

Dumitrescu 
3. Hcrger 

; 1. Spuhler 
5, Ziegler 

6. Perkins

2. R. P.
Polo-
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Noul cvartal de locuințe din centrul orașului Brad, regiunea Hunedoara.

tive din cadrul Spartachiadei de vară a tineretului.Ionel Manciuc, elev — GalațiMuzeul de istorie naturală „Grigore Antina” din București a fost înființat în anul 1831. Vizitatorii acestui muzeu fac cunoștință cu exponate aduse din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Cel mai prețios exemplar al muzeului — de altfel unicul exemplar întreg din lume — este „Dinothérium gigantissi- 
mum”. strămoș direct al elefantului răspîndit pe meleagurile noastre acum circa două milioane de ani și descoperit la Mînzati (Bîriad).Maria Cristescu — Chișineu- Criș ; Pașcanu Leonida — BucureștiAbsolvenții școlilor tehnice de maiștri zootehnici sau agricoli se pot prezenta la concursul de admitere în învățămîntul superior agricol numai dacă au completate studiile medii de cultură generală și au promovat examenul de maturitate.

In învătămîntul superior a- gricol se școlarizează numai la cursuri de zi.M. Tăipan — BrașovȘcoli profesionale aparți- nînd Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini în regiunea Brașov se găsesc în orașele : Brașov, str Karl Marx nr. 48 — telefon 1324. str M. Frunză nr. 1 — telefon 4979, strada Poenelor nr 5 — telefon 1995 ; Rișnov, strada Republicii nr 25 — telefon 23 ; Săcele — telefon 4554 și Sibiu, strada Fr. Engels nr 1 — telefon 3787.Examenul de admitere la a- ceste școli se va ține între 1—10 septembrie a.c. și va consta în următoarele probe :— limba romină — scris și oral— matematică — scris și oralInformații mai detaliate puteți obține consultînd broșura 
„Îndrumător pentru admiterea 
in școlile profesionale, școlile 
tehnice agricole, școlile de me~ 
serii — anul școlar 1963—1964”, editată de Ministerul învățământului.

„Dragmi-ccîntccui 
și jocul“

CLUJ (de la corespondentul 
nostru). —

Pe scena Casei de cultură a 
studenților din Cluj a avut loc 
duminică spectacolul de dan
suri și cintece populare intitu
lat „Drag mi-e cîntecul și jo
cul" organizat de Comitetul 
pentru cultură și artă al ora
șului Cluj. Și-au dat contribu
ția cele mai bune formații ar
tistice ale căminelor culturale 
din oraș care s-au calificat 
pentru faza regională a celui 
de al VII-lea concurs republi
can al artiștilor amatori.

Cei aproape 1000 de specta
tori au răsplătit cu aplauze co
rul colectiviștilor din Cojocna, 
brigada artistică de agitație 
din satul Coruș, compusă din 
80 de persoane, care a prezen
tat un reușit tablou coregrafic 
intitulat „Bucuria în colec
tivă“.

Cea de-a doua etapS 
A. a competiției cicliste 

' „Cupa UCECOM'b 
hi desfășurată pe tra- 
7 seul Pitești-Rm. Vil- 

£|cea-Sibiu (160 km), 
m a fost cîștigată la 

IflBsprint. de Ion Cosma 
(Dinamo), in 4h 15 
53". în același timp 

au sosit in ordine : Braharu (Vo
ința), Devay (R. P. Ungară), 
Horvath (R. P. Ungară). Ciobanu 
(Voința).

In clasamentul general indivi
dual, pe primul Ioc a trecut ci
clistul Nicolae Grigote (Steaua) 
cu 7h 00'09", urmat de Cosma la 
14", Ciobanu la 15", Bădără la 
21", Horvath la 44". Astăzi, etapa 
a treia, Sibiu-Cluj (166 km).

Președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a primit luni la amiază la Palatul Marii Adunări Naționale pe deputatul grec Georges Mavros, vicepreședinte al Grupului de prietenie Grecia- Romînia, care face o vizită în țara noastră.La întrevederea care a decurs într-o atmosferă cordială au luat parte acad. Atha- nașe Joja, președintele Grupului parlamentar pentru relații de prietenie Romînia—-Grecia, și Stanciu Stoian, secretarul Grupului național romîn ■ al Uniunii Interparlamentare.
★Conducerea Grupului parlamentar pentru relații de prietenie Rominia-Grecia a oferit un dejun în cinstea oaspetelui la restaurantul Pescăruș,Luni a sosit în Capitală o delegație a Asociației studenților polonezi, care la invitația U.A.S.R. urmează să facă o vizită în țara noastră. Delegația este condusă de Klimczak Wieskaw, vicepreședinte al A- sociațîei studenților polonezi pentru probleme de propagandă și informare.Luni a părăsit Capitala în- dreptîndu-se spre Florența tov. Stanciu Brătescu, membru al C.C. al U.T.M., care va participa în zilele de 11 și 12 iunie la ședința Comitetului de pregătire a Conferinței mondiale a tineretului și studenților pentru dezarmare și pace.

Delegația. Uniunii Scriitori
lor Finlandezi, în frunte cu 
președintele ei. M. Santavuori. 
care ne vizitează tara, a avut 
luni dimineața o întîlnire cu 
acad. Mihai Beniuc, președin
tele Uniunii Scriitorilor dtn R.P. Romină, și cu alți mem
bri ai conducerii Uniunii Scrii- i torilor.

In cursul aceleiași zile, oas
peții au făcut o vizită la Edi
tura pentru literatură univer
sală.Luni au. început la Baia Mare lucrările unei sesiuni de referate și comunicări tehnico- științifice organizată de Ministerul Minelor și Energiei Electrice, Consiliului regional al sindicatelor Maramureș și Trustul minier Baia Mare.

(Agerpres)ERATĂîn Cronica dramatică intitulată „Consecințele superficialității”. apărută în numărul 4374 ăl ziarului nostru, în coloana a III-a. rindul 3 de jos se va citi : implicații de ordin filozofic.

Colegii: Patria, înfrățirea între popoare, Gh. Doja ; Plaja : Republica, I. C, Fri- mu, Libertății; Noua prietenă a tatii : rulează la cinematograful Magheru, Elena Pavel, Ștefan cel Mare, Luceafărul; Cereomușki : rulează la cinematografele V. Alecsandri, Lumina, Grivița, G. Coșbuc, Stadionul Giulești; Căpitanul Fraeasse (cinemascop) : rulează la cinematografele : București, Al. Sahia, Miorița, 23 August, Stadionul Dinamo, Patinoarul 23 August; Cumpără-ți un balon : Tineretului, Floreasca ; Divorț italian : Victoria; Muzicantul orb: Central ; A fost prietenul meu : rulează la cinematograful Maxim Gorki; Cerul n-are gratii : Giulești, Moșilor ; Niciodată : rulează la cinematografele 1 Mai, Flacăra ; Meșter la toate : Cultural; Vîrsta dragostei : rulează la cinematograful Alex. Popov ; Miracolul lupilor (cinemascop) : 8Martie, Grădina V. Boaită ; 7 dădace: rulează la cinematograful C-tin David ; Descoperirea lui Julian Boli: rulea

ză la cinematografele V. Roai- tă, Arta ; Tinerețea lui Maia- kovski: Unirea ; Milă regească : rulează la cinematograful T. Vladimirescu ; Rocco și frații săi: Munca, B. Dela- vrancea ; Moartea în insula de zahăr : rulează la cinematograful M. Eminescu ; Idiotul: rulează la cinematograful Ilie Pintilie ; Bunica Sabella : Volga, Grădina Alex. Sahia ; Camelia : rulează la cinematograful G. Bacovia ; Imperiul soarelui (cinemascop) : Unirea; Noaptea pe autostradă ' ru- rează la cinematografele Giga Bancic, Aurel Vlaicu ; Haiducii din Rio Frio : Drumul Serii ; Perle negre: 30 Decembrie ; Umbre albe (cinemascop) : Grădina T. Vladimirescu : O viață : Grădina 23 August.
j=w Sta «w «s kw « «Si «s kw »5 «ss KW «w kw kw «s KW KW KW fttt -Xs-t as aw «g «sOficiul Național « de Turism „Carpati“ ; 

ll 
li Vă invită să participați la frumoasele călătorii peste
8 hotare, care vor avea loc în luna iulie : h
ll 8
8 REPUBLICA SOCIALISTA CEHOSLOVACA 9
ll 8
8 14 zile călătorind prin Republica Socialistă Cehoslovacă,
8 trecînd și prin R. P. Ungară, unde veți admira Praga cu 8 
_______ ______________ _____ __ 8 
8 minunatele sale palate din partea veche a orașului ; Brno, 8 orașul tradiționalului tîrg de mostre ; Karlovy-Vary. renu- ' 
8 mita stațiune balneară.8 înserieți-vă pentru călătoriile cu autocarul care vor avea
8 loc la 9, 21 și 31 iulie, pe itinerariul Budapesta — Bratislava — Brno — Trebics — Tole Hrudleo — Ceski Budcjovice Hluboko — Pilsen — Karlovy-Vary — Praga ; excursiile cu trenul vor avea loc pe itinerariul Brno — Bratislava — Praga la 12. 13, 14, 18, 20, 25. 28. 30 și 31 iulie 1963.

REPUBLICA POPULARA UNGARA

8
8
8
8
8
l>
8
8
8
8
8
8
8
8
»
8
8
8

Vizitînd Ungaria veți cunoaște splendide obiective turistice și admirabile stațiuni Internaționale.înscrieți-vă la excursiile cu trenul din 11. 14 și 21 iulie 1968, pe itinerariul Budapesta — Balaton. durata 8 zile.Excursii speciale pentru tineret, de 10 zile la Budapesta, cu plecarea la 12 și 19 iulie 1963 ; excursii de 12 zile ta Budapesta — Balaton, cu plecarea la 12. 17. 22 și 27 iulie » 1963. <
REPUBLICA POPULARA POLONA

ll Călătoriți prin Cehoslovacia și Polonia, pînă la țărmurile g Mării Baltice, vizitînd interesantele orașe : Bratislava — g Katovîce — Kraeovia — Wroclav — Poznan — Torun —■ Gdansk — Varșovia — Lwow.;; Plecarea la 10 și 21 iulie 1963.g Pe itinerariul Bratislava — Kraeovia — Varșovia cu ple- g care Ia 11, 15, 23, 31 iulie 1963.j; Pentru informații detaliate și înscrieri adresați-vă Ageu- j țiilor O N.T „Carpați“ din toată țara.



în preajma
Congresului Mondial

al femeilorBERLIN 10 (Agerpres). — Secretariatul Federației Democrate Internaționale a Femeilor (F.D.I.F.) a comunicat că la cel de-al V-lea Congres Mondial al Femeilor, care se va deschide la 24 iunie la Moscova, și-au exprimat dorința să participe femeile din 30 de țări din Europa, din 32 de țări din Africa, aproximativ din 25 țări din Asia și din peste 20 de țări de pe continentul american.In diferite țări se desfășoară ample pregătiri în vederea congresului. In Finlanda, de pildă, a fost organizată recent „Ziua mamei”. Cu acest prilej, Uniunea democrată a femeilor din Finlanda a strîns aproximativ 100 000 de daruri destinate participantelor ța congres.In multe țări din lume se organizează adunări la care femeilor li se vorbește despre țelurile și sarcinile congresului. In Australia se va convoca un seminar de trei zile, la care vor fi trecute în revistă toate problemele incluse pe ordinea de zi a congresului.In Mexic a avut loc o conferință a „Mesei rotunde”, care s-a desfășurat cu succes. Femeile mexicane au difuzat în mii de exemplare apelul adresat de E. Cotton, președinta F.D.I.F., femeilor din întreaga lume în legătură cu Congresul Mondial de la Moscova.Secretariatul F.D.I.F. a primit mesaje în care multe organizații de femei, care nu fac parte din această federație internațională, își exprimă dorința de a greșul de la participa la con- Moscova.
A • •

MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS transmite : Intre 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 realizat un acord privind reluarea la Moscova, la mijlocul 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.
WASHINGTON 10 (Ager

pres). — Luînd cuvîntul la 10 
iunie în fața absolvenților U-

PARIS 10. — Corespondentul Agerpres transmite : Presa franceză de luni comentează pe larg victoria obținută de Paul Balmigere, candidatul Partidului Comunist Francez, în alegerile parțiale din orașul Beziers (Departamentul Hérault) pentru Adunarea Națională franceză. Paul Balmigere a fost ales deputat al celei de-a IV-a circumscripții din departamentul Hérault cu 23 099 voturi, reprezentînd 61 la sută din totalul voturilor exprimate, față de că 39 la sută cît candidatul U.N.R.Față de alegerile din noiembrie 1962 șise, de asemenea, mandatul său fiind însă validat fără nici un temei — Balmigere a obținut cu 1350 de voturi mai mult, în timp ce adversarul său a pierdut numeroase voturi.Ziarul „Combat“ consideră că înfrîngerea reprezentantului U.N.R. la Beziers ar putea crea condițiile unei mai mari apropieri dintre socialiști ș comuniști.Pentru ziarul „L’Humanité uniunea realizată în departamentul Hérault deschide calea unei unități la scara întregii țări. Țara, arată ziarul, știe de astăzi înainte că această cale este aceea a unei victorii triumfale a democrației. Victoria din Hérault, subliniază „L’Humanité“, este victoria Republicii.La rîndul său, ziarul „Libération“ arată că „Victoria lui Balmigere se datorește unității eficace a forțelor de stînga. Realegerea lui este bogată în învățăminte și confirmă po-
Cuvîntarea lui

Aprecieri elogioase asupra concertelor 
Filarmonicii „George Enescu

prezentate la Teatrul Scala din Milano
ROMA 10. — Corespondentul 

'Agerpres transmite : Presa ita
liană continuă să consacre cro
nici elogioase concertelor pre
zentate în sala Teatrului Scala 
din Milano de către orchestra 
Filarmonică de Stat „George E- 
nescu" din București. Ziarele 
care au subliniat calitatea artis
tică deosebită a primului con
cert, prezentat la 7 iunie de 
orchestra romînească, aduc elo
gii călduroase membrilor or
chestrei, dirijorului George 
Georgescu, artist al poporului 
al R. P. Romîne, și violonistului 
Ion Voicu, artist emerit.

„Orchestra romînească a stră
lucit prin claritatea execuției, 
finețea sunetului, virtuozitatea 
minuțioasă 
scrie ziarul 
conducerea
concizie și prin unitatea inter
pretării, a maestrului Georges
cu — scrie și ziarul „Avanti” 
— orghestra romînească a rele
vat calități deosebite de sunet, 
și-a

a interpretărilor”, 
„11 Giorno". „Sub 

impecabilă, prin

dovedit valoarea instru-

VIENA 10. — Corespondentul Agerpres transmite : în cadrul vizitelor de prezentare, ministrul R. P. Romîne la Vie-

Washington, 
președintele 

că N. S.

niversității din 
John Kennedy, 
S.U.A., a declarat
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri ai U.R.S.S., 
Macmillan, primul ministru al 
Angliei, și el au căzut de acord 
să reia, la Moscova, tratativele 
„la nivel ridicat" în problema 
încheierii unui acord cu privi
re la „interzicerea atotcuprin
zătoare a experiențelor nu
cleare”.

Referindu-se apoi la proble
mele privind relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și Statele 
Unite, președintele a spus că 
„dintre numeroasele trăsături

sibilitățile apărute încă în timpul alegerilor din noiembrie 1962 în ce privește unitatea tuturor republicanilor“.Ziarul partidului gaullist, „La Nation“, trage concluzia că „semnificația acestor alegeri este foarte mare pentru viitoare consultări electorale pe plan național“.

mentiștilor săi care denotă 
pregătire cu adevărat excepțio
nală".

„Dirijorul ne-a oferit o ade
vărată lecție de acompaniament, 
atunci cînd a condus orchestra 
în interpretarea Concertului 
pentru vioară de Paganini — 
scrie ziarul „L’Italia". Solitul 
Ion Voicu a dovedit că are o 
școală dintre cele mai bune și 
a entuziasmat publicul prin vi
branta sa comunicativitate, prin 
tehnica sa care trezește invidia. 
A fost un succes imens salutat 
cu aplauze foarte călduroase”.

Ziarul „La Noile” arată că 
impresia publicului la concertul 
Filarmonicii romînești este cea 
a „ascultătorului la un concert 
dat cu un instrument perfect, 
cu un adevărat Stradivarius".

„II Corriere dell’Informazio- 
ne" subliniază, de asemenea, că 
concertele orchestrei romînești 
au constituit un succes foarte 
mare, salutat cu aplauze căldu
roase".

îmsRSTOim imitiMiting studențesc la Havana

francezeIn școlile

Semnarea noului acord de colaborare
Recent în Suedia, grupul de ac
țiune împotriva bombelor ato
mice a organizat un marș 
antiatomic la care au participat 

500 de tineri suedezi.

guvernul revoluționar a căutat 
să garanteze posibilități egale de 
înscriere la universitate tuturor 
tinerilor pregătiți pentru aceasta 
ți, de asemenea, să dea posibili
tate copiilor de muncitori să 
învețe Ia universitate. Acest fapt 
este dictat de necesitatea de a 
avea cadre calificate capabile să 
asigure dezvoltarea economiei și 
culturii Cubei. Țara așteaptă de 
la voi, a spus Osvaldo Dorticos, 
adresîndu-se studenților, să de- 
veniți specialiști buni, cetățeni 
și revoluționari de nădejde.

n seara de 8 iunie circa 
1700 studenți de la Uni
versitatea din Havana au 

participat la o adunare la tea
trul „Chaplin”, cel mai mare 
teatru din capitală. La această 
adunare, președintele republicii, 
Osvaldo Dorticos, a rostit o am
plă cuvîntare.

în prezent, a spus președin
tele, la universitate au fost crea
te condiții incomparabil mai 
bune de învățămînt decît pînă 
la victoria revoluției. Luîndu-și 
în sarcină o parte a studenților,

în fotografie : Aspect din tim
pul marșului antiatomic

intre R. P. Romînă si R. P. Chineză
9

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

comune pe care le au popoa
rele celor două țări, nu există 
nici una mai puternică decît 
repulsia lor pentru război". 
„Este un caz aproape unic 
în relațiile dintre mari pu
teri mondiale, a spus Ken
nedy, faptul că noi nu ne-am 
războit niciodată și în întrea
ga istorie a războaielor nici 
un popor nu a îndurat mai 
multe suferințe decît au îndu
rat rușii în cel de-al doilea 
război mondial”.

Kennedy, a declarat că atît 
Statele Unite și aliații lor cît 
și Uniunea Sovietică și aliații 
ei se pronunță pentru pace și 
pentru încetarea cursei în
armărilor. „Acordurile care 
urmăresc acest scop servesc 
atît interesele Uniunii Sovie
tice cît și interesele noastre”.

Referindu-se din nou la a- 
propiatele convorbiri de la 
Moscova, Kennedy a declarat 
că Statele Unite nu vor reîn
cepe efectuarea exploziilor 
nucleare în atmosferă atît 
timp cît nu va face aceasta o 
altă putere nucleară. O ase
menea obligație, a adăugat el, 
nu poate înlocui un tratat o- 
ficial, dar poate totuși con
tribui la încheierea lui.

NEW YORK 10 (Agerpres). 
Noi demonstrații ale populației 
de culoare s-au desfășurat du
minică în orașele din sudul 
Statelor Unite. După cum 
transmite agenția France Pres
se, peste 100 de negri au fost a- 
restați în orașul Savannah 
(Georgia) în timp ce manife
stau în fața hotelurilor și resta
urantelor unde este practicată 
segregația rasială. Potrivit a- 
genției, „acestea au fost cele 
mai mari demonstrații organi
zate la Savannah de la începe
rea campaniei negrilor împo
triva segregației". Cei arestați 
au fost transportați într-un „la
găr" amenajat în apropierea 
aerodromului pentru a împie
dica alte demonstrații în fața 
închisorii orașului. La Savan
nah se află în 
stare de arest 
250 de negri.

Aceeași agenție
o puternică demonstrație 
populației de culoare a avut 
loc în orașul Charleston (Caro- 
lina de nord} în semn de pro
test împotriva segregației în 
magazine. Incidente au fost 
provocate, de asemenea, de ra
siștii albi în Florida pentru a-i 
împiedica pe negri să frecven
teze ștrandurile în care oficial, 
segregația a fost lichidată.

prezent sub 
aproximativ

relatează că
a

PEKIN 10 (Agerpres). —In scopul întăririi și dezvoltării în continuare a colaborării tehnico-științifice și pentru intensificarea legăturilor de prietenie între popoarele ambelor țări, s-a semnat la 8 iunie 1963 la Pekin, un nou a- cord de colaborare tehnico-științifică între R. P. Romînă și R. P. Chineză. Acordul semnat prevede continuarea colaboră. rii tehnico-științifice dintre cele două țări, pe baza principiilor egalității în drepturi, a- vantajului reciproc și întrajutorării tovărășești, pentru o mai bună folosire de către ambele părți a noilor realizări în domeniul tehnico-științific.Acordul a fost semnat de Dumitru Gheorghiu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. P. Romîne în R- P. Chineză, jar din partea chineză de Han Guan, vicepreședinte al Comitetului tehnico-științific al R. P. Chineze.La semnarea acordului a fost de față din partea chineză Ne Jun-cijen, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze. De asemenea, au mai fost prezenți Wu Heng, vicepreședinte al Comitetului tehnico-științific al R. P. Chineze, Ciou Uendung, adjunct al ministrului industriei petrolului, președintele părții chineze a Comisiei de colaborare tehnico-

științifică romîno-chineze, Cen Po-cing, director adjunct în Ministerul Afacerilor Externe al R. P. Chineze, precum și membrii părții chineze a comisiei. Din partea romînă 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 Comisiei de colaborare tehnico-științifică între R. P. Romînă și R. P. Chineză. Protocolul a fost semnat din partea romînă de Dumitru Gheorghiu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. P. Romîne în R. P. Chineză, iar din partea chineză de Ciou Uen-lung. președintele părții chineze a comisiei.La sesiune s-au discutat măsurile concrete în vederea realizării pe mai departe a colaborării tehnico-științifice. Conform protocolului, organele corespunzătoare din R. P. Romînă și R. P. Chineză vor transmite reciproc documentații tehnico-științifice și vor primi reciproc specialiști pentru cunoașterea experienței în producție și a realizărilor noi în domeniul diverselor ramuri ale economiilor naționale ale celor două țări.Sesiunea a decurs într-o atmosferă de sinceră prietenie și înțelegere reciprocă.

Recent a avut loc la Tou- louse cel de-al 17-lea Congres al părinților elevilor din școlile publice, la care au participat aproximativ 350 de delegați sosiți din toate departamentele Franței.După cum relatează ziarul „Liberation” cu prilejul acestui Congres au fost scoase la iveală o serie de date din care reiese că pentru întreținerea unui elev la școala tehnică sînt prevăzuți în planul de învățămînt numai 150 000 de franci vechi anual, în timp ce în realitate este nevoie de 600 000.In ceea ce privește calificarea cadrelor didactice, la Congres s-a arătat că ea se degra-

dează din ce în ce mai mult și că în prezent 46,5 la sută din posturile didactice sînt ocupate de netitulari.La același Congres au fost formulate vii critici la adresa pseudo-reformelor efectuate în domeniul învățămîntului, a pseudo-democratizării acestuia, și după cum subliniază „Liberation” „a segregației sociale care a rămas aceeași, în ciuda unor măsuri parțiale. Mai puțin de 4 la sută din cadrele națiunii sînt recrutate în afara clasei burgheze, care furnizează deci 96 la sută din aceste cadre și care tine cu îndîrjire la acest privilegiu”.
Șomajul in rîndul absolvenților

scolilor medii
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omajul în rîndul 
K' venților școlilor 

din Anglia stârv

absol- 
medii 

din Anglia stârnește o 
serioasă neliniște, a declarat 
la 9 iunie președintele Asocia
ției socialiste pentru învăță
mânt, profesorul John Hamil
ton, din Liverpool, la conferin-

din Anglia
ța anuală a asociației care se 
desfășoară la Londra. In iulie, 
a declarat Hamilton, vor ter
mina școala aproape 300 000 de 
tineri și tinere, dar în condi
țiile declinului economic și al 
șomajului crescînd le va fi 
foarte greu să găsească de lu
cru.

La UniversitateaDupă cum transmite agenția Prensa Latina, pentru prima dată în ultimii 20 de ani forțele de stînga au obținut victoria în alegerile consiliului studențesc al Facultății de drept a Universității din Chile. Ca președinte al Consiliului a fost ales Juan Pacusse, din partea miș-

•1

cării naționale de stînga, care a fost sprijinit de studenții comuniști și socialiști. Candida- ții liberali și conservatori au ocupat locurile următoare, în timp ce candidații partidului radical, care în ultimii 15 ani au avut întotdeauna majoritatea la Facultatea de drept, au ocupat ultimul loc.

Agenția France Presse despre dificultățile
dinPARIS 10 (Agerpres). — La 

cîteva zile după sesiunea Con
siliului ministerial al Pieței co
mune și după sesiunea Adună
rii parlamentare a „Uniunii

cadrul Pieței comune
Europei Occidentale”, agenția 
France Presse constată într-un 
comentariu că „comunitatea 
europeană" (adică uniunea eco
nomică a celor șase țări vest- 
europene membre ale Pieței 
comune) are de făcut față unor 
„dificultăți serioase". Referin
du-se la discuțiile din diferite 
sesiuni interoccidentale, agen
ția subliniază că este vorba de 
divergențe în care, cînd unul, 
cînd altul din partenerii „co
munității" se găsește izolat îm
potriva tuturor.

Franța se află într-o aseme
nea poziție față de ceilalți 
cinci parteneri în problema re
lațiilor dintre Piața comună și 
Anglia. France Presse recu
noaște că la trecuta sesiune a 
Consiliului ministerial, punctul 
de vedere francez a întâmpinat 
opoziția vest-germanilor, olan
dezilor, belgienilor. In acest 
sens, scria agenția, „ultima re
uniune de la Bruxelles a Con
siliului ministerial a fost o dez
amăgire".

In problema „unificării" po
liticii agricole, adică a stabili
rii unor prețuri unitare pentru 
desfacerea produselor agricole 
din interiorul Pieței comune, 
„Germania Federală este aceea 
care se găsește izolată", scrie 
France Presse. Franța și alte

țări membre ale Pieței comune 
exercită presiuni asupra Bon
nului pentru a-l determina „să 
se alinieze". Acceptarea unor 
prețuri unitare pentru desfa
cerea produselor agricole ar 
reprezenta însă „sacrificii de
stul de grele" pentru agricul
torii vest-germani care, din 
cauza condițiilor specifice ale 
țării proprii, au cheltuieli de 
producție mai mari și deci pre
țuri de desfacere mai ridicate. 
Germania Federală dorește să 
amine cit mai mult asemenea 
sacrificii.

Mai există o problemă care 
dă naștere la divergențe — și 
pe care France Presse o denu
mește problema „presiunilor ar 
mericane exercitate asupra co
munității" pentru stabilirea 
unor tarife vamale față de 
Statele Unite. In această pro
blemă „tîrguielile vor fi foarte 
aspre’’ și divergențele au ieșit 
la iveală și la recenta reuniune 
de la Geneva, între 16 și 21 mai, 
reuniune a experților econo
mici ai Pieței comune și S.U.A. 
și la care „interesele respective 
s-au ciocnit puternic". „Nimeni 
nu poate nega, încheie France 
Presse, că comunitatea euro
peană (adică Piața comună — 
N.R.). trece în momentul de 
față printr-o fază dificilă",

BAGDAD 10 (Agerpres). — Autoritățile irakiene au anunțat în mod oficial la 10 iunie reluarea operațiunilor militare împotriva partizanilor kurzi în patru provincii din Irakul de nord. O declarație a „Consiliului național al comandamentului revoluției” din Irak transmisă de postul de radio Bagdad arată că autoritățile irakiene au hotărît „să curețe toate regiunile de nord ale Irakului” de partizanii kurzi. Guvernul a declarat provinciile Kirkuk, Suleimania, Moșul și Erbil zone de operațiuni militare. El a dat un ultimatum de 24 de ore partizanilor kurzi să depună armele. In cazul în care ei vor refuza să accepte ultimatumul ei vor fi obiectul unor represiuni armate.Guvernul a unit, de asemenea. cele patru provincii într-o zonă unică de aplicare a legii marțiale și l-a numit pe generalul El Saqali în funcția de ■ guvernator pe perioada de a- plicare a această aceea, _ nunțat că instalațiile petroliere și regiunile învecinate din Ein Zala au fost declarate zone interzise și a amenințat că orice persoană civilă care se va apropia de aceste regiuni va fi împușcată fără avertisment. El a spus că orice sat care va sprijini pe partizani va bombardat și distrus.Au fost, de asemenea, introduse restricții de circulație două regiuni din apropiere baza militară aeriană de Habbania, situată la vest Bagdad, în afara regiunii care se desfășoară operațiunile împotriva kurzilor.

operațiunilor de împotriva kurzilor unor știri despreReluarea anvergură urmează ciocniri sporadice între partizanii kurzi si forțele armatei irakiene. După cum se știe, kurzii desfășoară de mulți ani o luptă îndîrjită pentru cucerirea unor drepturi egale și a autonomiei interne în regiunile din nordul Irakului populate în majoritate de ei. în timpul regimului lui Kassem, între partizanii kurzi și trupele regulate au avut loc lupte importante.După răsturnarea regimului lui Kassem, luptele au încetat temporar și o delegație a kurzilor a dus cîtva timp tratative cu guvernul irakian privind revendicările lor. Tratativele au eșuat și în ultimul timp au fost semnalate tot mai des ciocniri între kurzi și trupele irakiene.
14 731, adi- a obținut

în de la de în

legii marțiale în zonă. Imediat după generalul Saqali a a-
precedente — cînd ie- învingător, in-

fi
NEW YORK 9 (Agerpres). — La 9 iunie, N. T. Fedorenko, reprezentantul permanent al Uniunii Sovietice la O.N.U., a adresat o scrisoare președintelui Consiliului de Securitate în care cere convocarea Consiliului de Securitate pentru examinarea rapoartelor secretarului general al O.N.U. în legătură cu eventuala trimitere a unei misiuni O.N.U. în Yemen.

La Montevideo, capitala Uru- 
guayului, a avut loc o demon
strație de protest a pensionari
lor. Ei au protestat împotriva 
faptului că primăria orașului a 
încetat să le mai plătească pen
siile în numerar, înlocuind banii 
cu obligații comunale. In foto : 
aspect din timpul demonstrației.

Osvaldo Dorticos
HAVANA 10 (Agerpres). — 

Osvaldo Dorticos, președintele 
Republicii Cuba, a primit recent 
un grup de ziariști străini aflați 
în Cuba la invitația redacției 
„Noticias de Hoy” în legătură cu 
cea de-a 25-a aniversare a zia
rului.

Răspunzînd la întrebările zia
riștilor, Osvaldo Dorticos a vor
bit, printre altele, despre trans
formările social-economice radi, 
cale înfăptuite în Cuba după 
victoria revoluției, despre succe
sele șî sarcinile viitoare ale po
porului cuban.

Președintele a arătat că în

prezent peste 90 la sută din pro
ducția industrială este realizată 
de sectorul socialist. în agricul
tură, sectorul socialist cuprinde 
aproximativ 50 la sută din pă- 
mîntul arabil. Comerțul exterior 
Se află în 
statului.

Vorbind 
greutăților 
economică
președintele a subliniat uriașa 
importanță pentru Cuba a ajuto
rului pe care îl acordă țării 
Uniunea Sovietică și alte țări 6o. 
cialiste.

de Bucșe Ion. secretar general în Ministerul. Comerțului Interior.Anul acesta țara noastră este prezentă la Tîrgul Internațional de la Poznan cu un oficiu comercial.In cursul dimineții, sediul oficiului R. p. Romîne a fost vizitat de tovarășii Wladyslaw Gomulka și Jozef Cyrankie- wiez.
întregime

despre 
provocate 
instaurată

în mîinile

înlăturarea 
de blocada 
de S.U.A.,

POZNAN 8 (corespondentul Agerpres transmite) : Duminică 9 iunie, la Poznan (R. P. Polonă), în prezența conducătorilor de partid și de stat, în frunte cu Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. și Jozef Cyrankie- wiez, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, a avut loc deschiderea oficială a celui de-al XXXII-lea Tîrg Internațional.La deschidere au participat numeroase delegații guvernamentale străine, reprezentanți ai celor 60 de firme și case de comerț prezenți la tîrg, lucrători din domeniul economic, oameni de afaceri, membri ai Corpului diplomatic acreditați în R. P. Polonă.Din partea R. P. Romîne participă o delegație condusă siliului. de Miniștri al U.R.S.S.,

MOSCOVA. — In legătură cu 
Împlinirea a 50 de ani de ia naș
tere și pentru mari merit? în dez
voltarea muzicii sovietice, compo
zitorul Tihon Hrennikov, prim-se- 
cretar al Uniunii compozitorilor 
din U.R.S.S., a fost decorat cu or
dinul benin.MOSCOVA. La 10 iunie, N. S. Hrușciov, președintele Con-

a avut o întrevedere la Kremlin cu Harold Wilson, liderul partidului laburist englez;
PRAGA. —• Mii de oameni ai 

muncii din Cehoslovacia au parti
cipat la 9 iunie la un miting la 
Lidice pentru a cinsti memoria vic
timelor ocupației naziste, anunță 
agenția CTK. La miting a luat 
cuvîntul Vaclav David, membru 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
ministrul afacerilor externe al 
R.S. Cehoslovace.

ULAN-BATOR. — La 9 iunie, 
în R. P. Mongolă, s-au desfășu
rat alegerile pentru Marele Hural 
Popular și pentru huralele 
populare locale. La alegeri au 
participat 99,99 Ia sută din ale
gători. Pentru candidații în Ma
rele Hural Popular au votat 
99,99 la sută, iar pentru candi
dații în huralele orășenești — 
99,98 la sută din alegători

BAMAKO. — Republicile Mali și 
Senegal au semnat la Bamako o 
serie de acorduri cu privire Ia re
stabilirea relațiilor economice nor
male. După cum se subliniază în 
comunicatul comun, dat publicității 
la 9 iunie, aceste acorduri mar
chează „un punct de cotitură în 
relațiile dintre cele două țări". A- 
cordurile se referă la probleme 
comerciale, de plăti, vamale, trans
port. Se reia, printre altele, co
municația pe calea ferată Dakar —■ 
Nigeria. Republica Mali are din 
nou posibilitatea să folosească 
portul senegalez Dakar. Acordurile 
intră în vigoare imediat. După 
cum se știe, toate relațiile diplo
matice, politice și economice din
tre Senegal și Mali au fost între
rupte după dezmembrarea în 1960 
a Federației Mali, din care făceau 
parte cele două țări.

Acesta este scopul principal al 
reformei ortografice care va 
avea loc în curînd în U.R.S.S. 
Pe adresa comisiei pentru pregă
tirea reformei sosesc zilnic din 
toate colțurile țării sute de scri
sori cu propuneri și observații 
din partea cadrelor didactice, a 
lingviștilor, elevilor, studenților. 
Prin noua reformă, ortografia 
rusă va deveni mai accesibilă, va 
avea un caracter unitar, iar ex
cepțiile de la regulile gramati
cale vor fi reduse la minimum.

NAIROBI. — 'Agenția France
Presse relatează că zilele acestea 
a fost semnalată o invazie de ele- 

a 
aproape

MOSCOVA. — Ortografia rusă 
trebuie să fie cît mai apropiată 
de pronunție, de limba vorbită.

fanți în Rezervația Națională 
Kenyei. In scurt timp,
16 000 de elefanfi s-au grupat in
tr-o turmă uriașă, 
o mare întindere
Plnă în prezent, specialiștii nu au 
putut găsi nici o explicație condu-

stabilindu-se pe 
a rezervației.

REDACȚIA ș! ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Scînteii”, TeL 17.60.10, Tiparul g Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii",

dentă a acestui fenomen. Ei nu au 
putut afla de unde vin elefanții ș, 
care ar putea ti motivul giganti
cei lor adunări. In orice caz, in
vazia a provocat stricăciuni con
siderabile și pune în primejdie su
praviețuirea faunei rezervației, în 
special a rinocerilor. Totodată, 
mari întinderi de pădure au fost 
devastate. în prezent se iac încer- 
cări de a-i obliga pe elefanți să 
se răspîndească pe întinderi mai 
mari în loc de a rfimîne grupați 
în număr 
loc.

atît de uriaș, pe același

— Là Paris s-a deschis 
de fotografii „Cuba —

PARIS, 
expoziția 
zece ani de luptă revoluționară“. 
Expoziția ilustrează viața din tre
cut a poporului cuban înrobit de a- 
supritorii interni și străini, lupta 
lui eroică pentru libertate și de
mocrație, precum și zilele luminoa
se ale Cubei de astăzi. Tematica 
fotografiilor suscită un viu interes 
în rîndul parizienilor.


