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Pe întregul cupri» al pa

triei, astăzi un v?st să taăreț 
șantier al cncstnaepet socia
liste, oamenii rr:~-~ii desS- 
șoară larg steagul isrecertl 
socialiste irtirupuuni ca în
semnate realizări zi—a de 23 
August. încerci un psotund 
simțămint patriotic in fata ta
bloului irtsuflețitoc al Rceni- 
niei socialiste care, in pragul 
celei de-a XX-a aniversări a 
Eliberării, se înfățișează ca o 
țară în continuii progres, cu o 
economie complexă și o cul
tură înfloritoare, puse în sluj
ba creșterii bunăstării poporu
lui.

în această atmosferă de a- 
vînt creator, oamenii muncii 
au primit cu bucurie și cu un 
sentiment de fierbinte dragos
te pentru partid Hotărîrea Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn și a 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne cu 
privire la majorarea salariilor 
la toate categoriile de sala- 
riați, reducerea unor cote ale 
impozitului pe salarii și creș
terea plafonului de salarii în 
funcție de care se acordă alo
cația de stat pentru copii. Așa 
cum se arată în comunicatul 
publicat o dată cu Hotărîrea, 
măsurile prevăzute au fost a- 
doptate de plenara lărgită a 
C.C. al P.M.R., pe baza propu
nerilor Biroului Politic al Co
mitetului Central.

încă din primele ore după 
apariția Hotărîrii, oamenii 
muncii au citit și comentat cu 
însuflețire noile măsuri meni
te să ducă la ridicarea, în 
continuare, a nivelului lor de 
trai. Largul ecou trezit de Ho- 
tărîre, satisfacția și căldura cu 
care masele au întîmpinat-o 
sînt o reflectare a încrederii 
lor nețărmurite în politica în
țeleaptă, marxist-leninistă, a 
partidului nostru, a convinge
rii lor ferme că ea slujește pe 
de-a-ntregul interesele po
porului.

Oamenii muncii din patria 
noastră sprijină și traduc cu 
entuziasm în viața politica 
partidului de industrializare 
socialistă a țării — temelie 
trainică a dezvoltării armo
nioase, in ritm susținut, a în
tregii economii naționale. E- 
difîcatoare sînt înfăptuirile 
din anii construcției socialiste. 
O spun cifrele. fapUle. Numai 
în perioada I960—1963 produc
ția industnaia a spori: întrua 
ritm mediu anual de 15 la sută, 
ceea ce a făcut pastel ca in 
anul 1963 produc'd^ 
lă să fie, pe ansamblu, eu 74 
la sută mai mare deot in a- 
nul 1959. Calitatea și nrreiul 
tehnic al produselor s-au îm
bunătățit simț;’-or; product.- 
vitatea muncii in irdustne a 
sporit în 1963 față de anaft 
1959 cu 37 la sută. Ia aceear. 
perioadă, prețul de cost a fost 
redus substanțial; în anal 
1963, bunăoară, s-au obțmsxî 
economii suplimentare, peste 
sarcina planificată, de aproa
pe 700 milioane de leL

Noua Hotărîre se adaugă la 
șirul de măsuri similare luate 
de-a lungul anilor de partid 
și guvern. Astfel, majorările 
de salarii din anii 1960—1962 
au făcut ca veniturile salaria- 
ților să sporească, în 1963, cu 
aproape 5 miliarde de lei, în 
afară de fondurile alocate 
pentru creșterea numărului 
de salariați. S-au efectuat, de 
asemenea, reduceri de prețuri 
la diferite bunuri de consum 
și de tarife, la unele categorii 
de salariați s-a desființat 
sau s-a redus impozitul pe 
salarii, au fost acordate alo
cații de stat pentru copii, au 
fost sporite pensiile. A conti
nuat vasta operă de construc
ție a sute de mii de locuințe, 
scoli, spitale, cinematografe, 
s-a introdus gratuitatea ma
nualelor școlare pentru elevii 
claselor I—VIII.

Potrivit prevederilor recen
tei Hotărîri, vor fi majorate 
eșalonat — începînd cu data 
de 1 august 1964 și închein- 
du-se în cursul trimestrului 
IV/1965 — salariile tuturor
categoriilor de salariați. Apli
carea majorării va începe cu 
acele ramuri și activități unde 
nivelul salariilor este mai re. 
dus în comparație cu alte ra
muri.

Creșterile de salarii pentru 
muncitori vor fi acordate di
ferențiat, pe ramuri și catego
rii de calificare, între 8 și 12 
la sută. Hotărîrea stabilește, 
de asemenea, majorarea sala
riilor personalului tehnic, in
gineresc, economic, adminis
trativ, precum și ale persona
lului de proiectare, în medie 
cu 10 la sută. Pentru cadrele 
didactice este prevăzut un 
spor mediu de 10 la sută, pen
tru învățători creșterea fiind 
în medie de 13 la sută. Ma
jorarea urmează să fie mai 
accentuată pentru cadrele 
care au o vechime mai mare 
în învățămînt. Este încă o 
dovadă a grijii și prețuirii pe 
care partidul și guvernul le 
arată educatorilor tinerei ge
nerații. Prin noile majorări, 
salariul cadrelor medico-sani- 
tare va crește în medie cu 10 
la sută, iar al celor cu o pre- 

țâore zaedje âe spreia' jn 
zaedx ca 13 ia sută.
da-se. âe asemeoea. intr-o mai 
mare mirară. cadrele cu ve- 
chrme mai îndelungată în mun
ca sazutarâ. Salariile cadrelir 
- ' ta-e militarizate din Mi
nisterul Forțelor Armate și 
Afetoti! Afacerilor Interne 
vor fi majorate în medie cu 
16-19 la sută, ținindu-se sea
ma că salariile acestor cadre 
nu au crescut cu prilejul majo
rărilor de salarii efectuate în 
ultimii ani. Sporuri de salarii 
sînt, de asemenea, prevăzute 
și pentru celelalte categorii 
de salariați.

Hotărîrea stabilește, tot
odată, că se vor micșora co
tele impozitului pentru sala
riile cuprinse între 800 și 1700 
lei lunar. De asemenea, cu 
începere de la 1 august 1964 
se va efectua, eșalonat, pe 
ramuri și sectoare de activi
tate, concomitent cu majora
rea salariilor, și creșterea 
plafoanelor de salarii în 
funcție de care se acordă alo
cația de stat pentru copii.

Ansamblul de măsuri luate 
de partid și guvern pentru o 
nouă ridicare a nivelului de 
trai al oamenilor muncii ne
cesită fonduri importante. Ve
niturile salariaților vor spori 
cu circa 400 milioane de lei în 
1964 și cu 3,8 miliarde de lei 
în 1965. Cuprinzînd toate ra
murile și activitățile din eco
nomia națională, sporul de ve
nituri, la nivelul unui an în
treg, va însuma 6,8 miliarde 
lei.

în orînduirea noastră socia
listă, aceste fonduri nu pot a- 
vea alt izvor decît rezultatele 
obținute în dezvoltarea econo
miei și creșterea venitului na
țional, în munca rodnică des
fășurată de colectivul fiecărei 
întreprinderi, de fiecare om al 
muncii pentru creșterea neîn
cetată a producției și produc
tivității muncii, reducerea pre
țului de cost, folosirea chib
zuită a resurselor materiale și 
bănești. Aceasta este calea in
dicată de partid care a asigu
rat și asigură dezvoltarea con
tinuă a economiei naționale, 
crearea de noi posibilități de 
ridicare a nivelului de trai al 
poporului.

Presa și radioul s-au făcut 
în aceste zile ecoul bucuriei și 
însuflețirii cu care oamenii 
muncii de toate profesiunile 
au primit Hotărîrea partidului 
$i guvernului, entuziasmului 
cu care s-au angajat să răs
pundă măsurilor luate, prin- 
tr-o acxnritale mai rodnică, 
prin îndeplinirea exemplară a 
sareimSor care ie stau in față.

Inrpanva șî eoergoJe crea
toare ale masebr de oameri 
» trac*  . garui lor gntpodă- 
resc trrixue să Le canalizate.

tipaie oe care ăepurde 
rea de ci: in-

te prodarpe Esae de 
daxrta Letere. teSfgr.Ttect. 
fifgâri. ccăerLT de nară să
gabr eascâ ca ajnxrzl ccgLze- 
loc rrx-'are pa-~ nr. carcere, 
mmupczse. d» TătEnt ren-* 
să pană s. larg iz radare 
rezervele de pcodacpe. i— 
scopul creștem erct. me a pro- 
ductirââpi marje::, rea 
de cft mai man eraner. . re
ducerii și ma. aeeesnaze a 
prețului de cost al prodaaexr, 
astfel irdt, intr-na 
scurt, să fie coerperiate dael- 

ta, îmbunătățirea salanzir^ va 
merge mină în mină cu creș
terea acumulărilor statului p 
a posibilităților sale de a dez
volta în continuare econom.a 
națională în ansamblul ei, de 
a lua și pe viitor alte măsuri 
de ridicare a nivelului de trai.

în planurile de măsuri ale 
întreprinderilor un loc princi
pal trebuie să-1 ocupe acele o- 
biective care asigură realiza
rea și depășirea sarcinilor de 
creștere a productivității mun
cii. Experiența arată ce rezul
tate bune se obțin în această 
direcție cînd se valorifică din 
plin posibilitățile create de 
utilarea întreprinderilor cu 
tehnică modernă și se mani
festă o grijă sporită ca fiecare 
mașină și utilaj să fie folosite 
la întreaga lor capacitate, 
cînd forța de muncă este folo
sită rațional, se organizează 
ritmic producția, iar timpul de 
lucru este utilizat cît mai 
complet. Orice procent de 
creștere a producției trebuie 
obținut în principal pe baza 
creșterii productivității muncii.

Tot atît de important este 
ca planurile de măsuri să pre
vadă obiective concrete, efi
ciente, care să asigure mobili
zarea cît mai completă a re
zervelor de reducere a prețu
lui de cost. Acest lucru este 
valabil pentru întreprinderile 
din toate ramurile economiei, 
și îndeosebi din industria ex
tractivă, forestieră, din con- 
strucț'i și altele, în care chel
tuielile legate de manoperă 
au o pondere mai însemnată. 

Ministerele și întreprinderile 
cunosc în amănunțime produ
sele și fabricatele al căror 
preț de cost este afectat în 
mai mare măsură de sporirea 
salariilor. E nevoie să se acor
de o atenție specială analiză
rii pe fiecare produs, a struc
turii prețului de cost, în scopul 
siabilirii de măsuri bine chib
zuite pentru a se obține eco
nomii cît mai însemnate în 
producție.

O importanță deosebită are 
folosirea cît mai gospodăreas
că a mijloacelor și resurselor 
materiale. Principalul accent 
să fie pus pe reducerea consu
murilor specifice de materii 
prime, materiale, energie elec
trică, combustibil etc. — cu 
respectarea strictă a normelor 
de calitate — domeniu unde 
sînt încă mari posibilități. 
Pretutindeni se cere instaurat 
un regim strict de economii, 
evitate orice cheltuieli inutile 
care ar putea influența nega
tiv prețul de cost. în această 
privință, pe lîngă conducerile 
întreprinderilor și organele tu
telare, un rol însemnat revine 
organelor Ministerului Finan
țelor, ale Băncii de Stat și 
Băncii de Investiții care, folo
sind cu exigență pîrghiile con
trolului financiar, au datoria 
sâ sprijine activ uzinele, fabri
cile, șantierele, toate unitățile 
economice, în acțiunea de mă
rire a eficienței, utilizării mij
loacelor materiale și bănești 
ce le sînt puse la dispoziție.

Sporirea producției indus
triale și agricole este o condi
ție fundamentală pentru dez
voltarea economiei naționale, 
pentru ridicarea nivelului de 
trai. Condiții favorabile pen
tru aceasta există. In 1964, ca 
și în toți anii șesenalului, s-a 
realizat un ritm de creștere a 
producției industriale superior 
celui prevăzut. în primul se
mestru din acest an au fost 
depășite prevederile planului 
la producția globală industria
lă. Aceste rezultate demon
strează posibilitățile mari de 
care dispun întreprinderile 
noastre pentru a realiza și de
păși prevederile planului de 
stat pe 1964, constituie o bază 
trainică pentru crearea condi
țiilor necesare îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor care 
vor fi puse în anul viitor.

Majorările de salarii prevă
zute vor duce implicit la creș
terea cererii de consum a 
populației. Tocmai de aceea 
este nevoie să se asigure creș
terea corespunzătoare a pro
ducției și o structură cît mai 
judicioasă a fondului de măr
furi de larg consum, în strîn- 
să legătură cu nevoile cumpă- 
râuxilcr și cerințele de sezon. 
Este necesar ca intreprinde- 
nJe sâ acorde întreaga aien- 
tăe produselor destinate ex- 

reaLzărn lor in con- 
fci de cahuse ireproșabile. 
Momstereâe întreprinderile 
ermar aoeerec produsele soli- 
daae pe pra^a mtemă și la 
riput a care tretece sâ se

*- saperxam peer.rr rrip*- 
3e£cr cresc '.riâe aâe pepoLisaeu 
jraeresejer eerinrjr.

tuielile determinate de zsajo- 
rarea salariilor. In felul aces

tare cMssrră *

cu hâmîrie pentru perrea 
coctâmă a procuri-*,  vefetale 
și anrma'e. xtgurind canti
tăți tot tu. sari de produc 
agroa'-mertare necesare in
dustriei p mrresiruo: popu
lației.

Planurile de rrăsur. stabi
lite în fiecare Joc de murea, 
privind îndeplinirea sarcinilor 
ce decurg din Hctărirea parti- 
dului și guvernului, sc_ri*.â  o 
intensă activitate politico-or- 
ganizatorică din partea orga
nizațiilor de partid, sindicale 
și U.T.M. din întreprinderi. 
Ele sînt chemate să mobilizeze 
masele largi de oameni ai 
muncii la înfăptuirea exem
plară a acestor planuri de mă
suri, orientate în direcția în
deplinirii sarcinilor planului 
de stat la toți indicatorii.

Oamenii muncii din întrea
ga țară, însuflețiți de recenta 
Hotărîre, desfășoară și mai 
larg steagul întrecerii socialis
te, întîmpinînd cea de-a XX-a 
aniversare a Eliberării patriei 
cu noi succese în muncă, în 
îndeplinirea și depășirea an
gajamentelor însuflețitoare pe 
care și le-au luat.

întregul nostru popor își în
dreaptă toată energia, inițiati
va și elanul creator spre în
făptuirea sarcinilor desăvîrși- 
rii construcției socialiste, pen
tru continua înflorire a scum
pei noastre patrii.

Oțelarii Traian Cîmpean, Gti. Mureșan șt Nicolae Roșu, 'de la XJzInele metalurgice „In* 
dustria SîrmeM Cîmpia Turzii, pregătesc cuptorul pentru elaborarea unei șarje
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O dată ca Ixsașirea Mese
riei pe care aa Ladrăgit-o. tiae- 
rii muncitori sau familiarizat 
In timpul orelor de practică cv 
locurile de muncă și ca tova
rășii mai virstnicL care le-aa 
dat îndrumări prețioase. La 
Încheierea cursurilor au fost 
organizate expoziții cu lucrări 
executate de absolvențL

(Agerpres)

LA SECERIȘUL ORZULUI
Pe ogoarele întinse ale Dobro- 

gei orzul s-a copt. Pe alocuri griul 
a dat în pîrg. Este timpul cînd 
rodul muncii de un an trebuie 
adunat în buncărele combinelor și 
de acolo în saci și în magazii și 
pentru acest eveniment s-au făcut 
pregătiri intense. Din atelierele 
stațiunilor de mașini și tractoare, 
ale gospodăriilor agricole de stat 
și gospodăriilor agricole colective 
au plecat de dtăva vreme spre 
brigăzi, în bună stare de func
ționare, toate utilajele care vor fi 
folosite în actuala campanie. De 
remarcat este faptul că în această 
campanie vor lucrai încă 283 com
bine noi, redueîndu-se încărcătura 
pe mașină cu 16 hectare față de 
anul trecut. La capetele tarlalelor 
așteaptă și cele 209 prese de ba
lotat paie care au fost reparate, 
iar pentru treieratul mazărei și al 

Dintre zecile de fabrici și 
uzine ale regiunii Brașov am 
ales — ca prim popas — 
UZINA „STEAGUL ROȘU“.

începutul acestei luni a 
coincis în uzina constructori
lor de autocamioane cu o săr- 
‘bătoare: 10 ani de la fabri
carea primului autocamion ro- 
mînesc. Aniversarea a prile
juit o trecere în revistă a suc
ceselor obținute de colectivul 
de aici în creșterea producției 
și productivității muncii, în 
obținerea unor produse din ce 
în ce mai bune și mai ieftine, 
cu performanțe tehnice ridi
cate. Față de anul 1954, pro
ducția globală realizată în a- 
nul~ 1963 a crescut cu 549 la 
sută. Prețul de cost a înregi
strat o scădere continuă. Do
vada : în acest an, pînă la 1 iu
nie, au fost obținute economii 
suplimentare la prețul de cost 
în valoare de peste 1550 000 
lei. (Angajament, pînă la 23 
August — 1 700 000 lei).

Succesele obținute de con

Noca am o capacitate
de prodacpe anuală de 50000 
teme sodă oustkâ de înaltă pu- 
r.tam, uriEzabdă in industria 

artificiaie și mătăsurilor, 
45 000 tone dor gazos și 
14300000 mc hidrogen. Ea fo
losește ca materie primă sarea 

altor culturi tehnice au fost puse 
la punct 102 batoze.

Parald cu revizia și repararea 
mașinilor, pe centre de raion și în 
S.M.T. s-au făcut instructaje des
pre funcționarea combinelor C1 
și a preselor de balotat paie.

Tot pe linia pregătirilor de 
campanie trebuie evidențiată grija 
pentru aprovizionarea și dotarea 
brigăzilor de cîmp din gospodării
le colective cu materialele necesa
re. Pentru strîngerea recoltei și a 
plevei, care constituie un bun fu
raj pentru animale, la fiecare 
combină au fost repartizați cîtc 
100—120 de saci și 4 saltele. De 
asemenea, la gospodăriile colecti
ve au fost revizuite toate colectoa
rele de paie. Dacă mai adăugăm și 
faptul că la rîndul lor toate sta
țiunile de mașini și tractoare au 
pus, cum s-ar spune, pe roate 
toate atelierele mobile pentru ori

Foto: AGERPRES 

structorii de autocamioane nu 
ar fi fost posibile fără creșterea 
permanentă a nivelului tehnic 
al producției, folosirea celor 
mai avansate metode și proce
dee de lucru. Iată ce ne arată 
în acest sens tovarășul ing.

La baza succeselor— 
creșterea nivelului 

tehnic al producției
Mircea Bîlă — directorul ge
neral al uzinei:

„Trecerea la fabricația noi
lor tipuri de produse cu carac
teristici superioare a impus 
reamenajarea corespunzătoare 
a uzinei. S-a avut în vedere ca

«5 inrrni WA La instalația cu 
cxaod de ztercor se obțin leșii de 
soci q concentrație de 50 la 
sodă hidroxid de sodiu, față de 
xa—13 la sută concentrație reali
zată in instalația de electroliză cu 
diafragmă care există la combi
nat. Prin darea în funcțiune a- 
acestei modeme instalații con
struită la nivelul tehnicii mon
diale, capacitatea combinatului 
chimic Borzești în ceea ce pri
vește producția de clor și sodă se 
dublează. Hidrogenul rezultat aici 
se va întrebuința în cea mai mare 
parte în combinat la sinteza aci
dului dorhidrîc.

(Agerpres)

ce intervenție care s-ar face ne
cesară, ne dăm seama că pentru 
îndeplinirea angajamentului me
canizatorilor și al colectiviștilor 
de a termina campania de recoltat 
în 10—12 zile, cu 2 zile mai de
vreme decît anul trecut, există su
ficiente garanții.

Pregătirile fiind deci terminate, 
în unele unități unde păioasele au 
ajuns în faza de coacere deplină, 
combinele au și intrat în lan. O 
primă probă făcută acum trei zile 
la gospodăria colectivă din Do- 
bromir-Deal, raionul Adamclisi, a 
dovedit că secerișul orzului poate 
începe din plin.

Și colectiviștii din Hîrșova au 
început recoltarea orzului,

GEORGE MIHĂESCU 
corespondentul „Scînteii tine
retului" pentru regiunea 

Dobrogea

Cu planul semestrial 
îndeplinit

UNITĂȚILE MINISTERU
LUI INDUSTRIEI ME

TALURGICE
• Fumaliștii și oțelarii din 

unitățile Ministerului Industriei 
Metalurgice și-au îndeplinit îna
inte de termen sarcinile de pro
ducție pe primul semestru. Semni
ficativ este faptul că în mai puțin 
de 6 luni ei au produs cu 540 la 
sută mai multă fontă și cu 350 
la sută mai mult oțel decît în în
treg anul 1938.

O atenție mare a fost acordată 
creșterii numărului sortimentelor 
de oțeluri, concomitent cu îmbu
nătățirea calității acestora. Față 
de 1959, de exemplu, industria 
metalurgică fabrică astăzi cu circa 
60 la sută mai multe mărci de 
oțeluri cu caracteristici superi
oare, necesare industriei chimice, 
locomotivelor Diesel electrice, rul
menților, industriei petrolifere etc.

Siderurgiștii au obținut în pri
mele cinci luni economii supli
mentare la prețul de cost în va
loare de peste 40 milioane lei.

în fruntea întrecerii ce se des
fășoară în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a Eliberării patriei se 
situează colective de muncă de la 
combinatele siderurgice de la 
Hunedoara și Reșița, urmate de 
cele ale uzinelor „Industria Sîr- 
mei" și „Oțelul Roșu".

UNITĂȚILE DIN INDUS
TRIA UȘOARĂ

• Lucrătorii din industria ușoa
ră și-au îndeplinit planul pro

noile secții să utilizeze la ma
ximum spațiile existente, asi- 
gurîndu-se totodată condiții 
optime de desfășurare a pro
cesului de producție, de igienă 
și protecția muncii. Au fost 
construite hale noi în care au 

fost amplasate secțiile presaj 
unic, montaj general, genți și 
sculerie. Halele reamenajate 
sau nou construite au fost do
tate cu peste 1100 de mașini 
unelte și agregate dintre care 
aproximativ 20 la sută au fost 

La Cheile Bicazulul

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a proclamării Republicii 

Islanda, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare , Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a adresat o telegramă de felicitare președin
telui Republicii Islanda, dr. Asgeir Asgeirsson.

Printr-o telegramă de răspuns, președintele Republicii Islanda a 
mulțumit președintelui Consiliului de Stat al R.P.R. pentru urările 
transmise.

ducției globale pe primul semes
tru al anului cu patru zile înain
te de termen. La acest succes a 
contribuit și faptul că în primele 
cinci luni productivitatea muncii 
a sporit cu 1,2 la sută față de 
plan și cu 8,4 la sută în compa
rație cu aceeași perioadă a anu
lui trecut. Trebuie subliniat că 
economiile realizate peste plan se 
ridică la 44,5 milioane lei.

UNITĂȚILE INDUSTRIA
LE DIN REGIUNEA PLO

IEȘTI

• Din datele centralizate la 
Direcția regională de statistică 
reiese că unitățile industriale din 
regiunea Ploiești și-au îndeplinit 
în cursul zilei de vineri planul 
de producție pe primul semestru 
al anului. Valoarea producției 
globale realizată în această peri
oadă este egală cu producția pe 
10 luni a anului 1959. Desfășu- 
rînd larg întrecerea socialistă în 
cinstea lui 23 August mai mult 
de jumătate din numărul unități
lor industriale ale regiunii și-au 
îndeplinit de pe acum angajamen
tele luate în cinstea marii săr
bători.

în prezent industria regiunii, 
care realizează 11,5 la sută din 
producția industrială a țării, li
vrează exportului peste 2 000 de 
produse în 40 de țări ale lumii.

(Agerpres)

proiectate și executate în uzi
na noastră.

Colectivul nostru de munci
tori, tehnicieni, ingineri și 
proiectanți au executat în în
tregime — de la proiect pînă 
la montaj — liniile automate 
pentru prelucrarea blocului 
motor și a chiulasei. Realiza
rea unor asemenea agregate 
este cu atît mai remarcabilă 
cu cît acestea au fost primele 
de acest fel fabricate în țară. 
Avantajele — pe lîngă preci
zia foarte ridicată — sînt și de 
ordin economic: 65 de mașini 
agregate dau o producție echi
valentă cu 128 de mașini uni
versale ; suprafața ocupată de 
liniile de transfer este de 1 040 
m p în timp ce pentru mașini
le universale ar fi fost nece
sari 2 885 mp. Și exemplele 
pot continua. Modernizarea

Ing. ARTUR IOAN 
VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag, a IlI-a)



• Artistul amator
ajutor competent
al dirijorului • tn
fiecare program col-

tural —- cîntecul și

poezia • Cum se
completează expe-
riența proprie • Re-

citatorii la r,lucru“.

autorul și titlul unor fchezli 
imprimate pe bandă de fnâg- 
netofon. Seri asemănătoare au 
avut loc și în comuna Piscul 
Vechi, unde tinerii colectiviști 
ajutați de învățătorul Gh. 
Popescu, pregătesc adevărate 
spectacole, al căror program 
e compus din cintece și poezii 
învățate în ultima vreme. O 
interesantă „Joie a tineretu-

Prima vizită o
Tlirnîl facem la Uzi-I UI 11 u nele metalur-

Severin
tul U.T.M. al 

uzinei a inițiat un schimb de 
experiență invitînd tineri de 
la Fabrica de confecții, De
poul C.F.R, Uzinele mecanice

XX-a aniversări a Eliberării. 
Apoi, în sală răsună „Părinte 
drag, partid iubit" și „Tineret, 
taîndria țării". Muncitoarea 
Corbu Maria recită poezia 
„Steaua țării" de Maria Bariuș 
iar Stdican Mărietă „Patria" 
de Mihai Beriiuc. Schirribv.1 de 
experiență se dovedește fruc
tuos : recitatorii Radu Elena, 
Giurcă Constanța ș.a de la Fă-

construcție — sînt lucruri care 
vorbesc despre ceea ce a de
venit locul de naștere al le
gendarului haiduc setos de li
bertate.

Comuna este cunoscută și 
prin măiestria zecilor de ar
tiști amatori care au dus fai
ma dansurilor și cântecelor ol
tenești în întreaga țară și 
peste hotare. Seară de seară,

Comitetul oră
șenesc U.T.M. 

organizează 
seri culturale cu caracter te
matic („Te slăvim tinerețe", 
„Poeții cîntă patria" etc). Ne 
îndreptăm spre casa raională 
de cultură. Aici, în prezența a 
peste șaptezeci de tineri de la 
întreprinderea de industrie lo
cală, de la Spitalul unificat 
și de la Cooperativa „înfrăți
rea", are loc un simpozion cu 
tema „P.C.R. — conducătorul 
insurecției armate". După ex
punerea făcută, rînd pe rând, 
pe scenă se perindă tineri 
muncitori (printre care Gri- 
gorescu Maria, Surlă Marin) 
care recită poezii („Partidului" 
de Mihai Beniuc, „Cuvântul 
Pace") apoi se învață cîntece ■ 
revoluționare. Un aspect frec
vent întâlnit, care certifică a- 
deziunea de care se bucură 
cîntecul și poezia în rîndul ti
nerilor de aici. Sub atenta în
drumare a profesorului de 
muzică Gheorghe Cincu, tine
rii primesc explicații privind 
modul în care un text trebuie 
înțeles și interpretat

„Primul lucru pe care l-am 
făcut — ne spune secretarul 
comitetului orășenesc U.T.M. 
—- a fost acela de a asigura 
cadre calificate, fiindcă în 0- 
rașul nostru asemenea întîl
niri au loc săptămînal în mai 
multe întreprinderi și institu
ții. Un ajutor prețios îl dau 
cei din formațiile corale, „ini- 
țiați" în acest domeniu.

ÎN STAGIUNE PERMANENTĂ:
CiNTEClIL Șl POEZIA

lui? a fost aceea organizată 
de elevii Școlii tehnice veteri
nare din Poiana Mare, în urma 
vizitării Muzeului de istorie 
din Craiova, vestit prin isto
rica sală unde a avut loc pro
cesul ceferiștilor din 1933. 

. Programul, pe lingă o expu
nere care a scos în evidență 
lupta partidului dusă în con
dițiile ilegalității, a cuprins 
cîntece șl poezii evocatoare.

la „Joia tineretului’4 din a- 
ceastă săptămînă.

Programul este deschis de 
profesorul de muzică Petre 
Severin, care le vorbește ce
lor prezenți despre „Creația 
muzicală românească" pe me
ridianele Pământului.

Brigada artistică de agitație 
prezintă ultimul său program 
care cuprinde aspecte ale rea
lizărilor obținute de muncito
rii uzinei în cinstea celei de a

briCa de confecții vor fi -Ia 
înălțime joia următoare, cînd 
vor primi vizita celor de ia 
Uzinele metalurgice.

D n I n Comuna IancuDdIb Jianu. Petrolul
’ care țâșnește

prin cele 60 de sonde, un că
min de mărimea unei case de 
cultură, cinematograf, școală 
medie, locuințe noi, blocuri în

tinerii se adună la căminul 
cultural fie ca spectatori, fie 
ea interpreți. Piese de teatru, , 
seri literare, muzicale, specta
cole date de taraful comunei, 
ajuns în faza pe țara ani la 
rînd, conferințe despre reali
zările economice din patria 
noastră, expuneri pe teme e- 
ducative, seri de poezie, de 
muzică — sînt aspecte con- 
cludente ale bogatei activități

desfășurate de tinerii coiecu- 
viștt

In acest peisaj cultural de 
o bogată diversitate, poezia si 
cîntecul au prieteni vechi. Se 
organizează deseori recitaluri 
de poezie. îi vedem ,âa lucru" 
pe tinerii sondori Ion Diaco- 
nescu, Gheorghe Pîrvulesm 
ascultînd indicațiile profeso
rului de romînă de la școala 
medie. După parcurgerea tex
tului de poezie se lucrează cu 
fiecare recitator în parte. Se 
insistă asupra dicției, gesticii. 
Munca le aduce aplauze, sea
ră de seară, la scena deschi
să.

Celor peste 200 de tineri 
prieteni ai cîntecului și poe
ziei, care asigură „stagiunea 
permanentă" pe scena cămi
nului sau pe scena din aer 
liber, li se adaugă âîte Srite de 
tineri care în ultimul timp au 
învățat cîntece și poezii.

Morunglav, Osica de Jos, 
Popînzălești, ca și Iancu Jia- 
nu sînt comune ale raionului 
Balș unde cîntecul și poezia 
însoțesc colectiviștii în timpul 
liber, în excursii.

Iată cîteva aspecte semnifi
cative pentru larga participa
re a tinerilor la educativa ac
tivitate de învățare a cântece
lor și poeziilor.

N. ADAM

/ Dincolo

de șevalet

Calafat culturale și joi 
ale tineretului, 

cu un bogat și variat conținut 
artistic-educativ, cuprinse în 
programul săptămînal, consti
tuie un prilej binevenit pentru 
tineri de a învăța noi cîntece 
și poezii.

Memorarea cîntecelor se 
face prin scrierea strofelor pe 
tablă și repetarea lor, după 
care se trece, sub îndrumarea 
metodistului, la o minuțioasă 
: i corectă repetiție generală, 
rivățarea poeziilor a căpătat 

și un caracter de verificare a 
cunoștințelor, tinerilor aflați 
în sală cerîndu-li-se să indice

Prieteni ai cărții
Colectivul de muncă al biblio

tecii sătești din comuna Jăndărei, 
raionul Fetești, a desfășurat in 
ultimul timp o muncă susținută 
pentru răspîndirea și difuzarea 
cărții în rîndul colectiviștilor. 
S-au ținut consfătuiri cu cititorii, 
au fost popularizate cărțile noi 
intrate în bibliotecă, prin stația 
de amplificare, s-au ținut recen
zii, seri literare, seri de întrebări 
și răspunsuri. Concursul „Iubiți 
cartea" cunoaște o largă partici
pare : un număr de 120 tineri au 
primit insigna de „Prieten al căr
ții".

FRINCU CONSTANTIN 
corespondent

A
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• LA HUNEDOARA

secția
Hune-

regiunea Hunedoara, pregătirile pentru vacanța de vară a ele- 
aii început de mult. Un număr de z 74Ș elevi își vor pe- 
lunile de vară în cele 9 tabere organizate în cadrul regiunii,

AURICA ENACHESCU 
inspector metodist la 
invățămtnt a regiunii 

doară

Brigada artistică de agitație a căminului cultural din comuna Căpălnaș, raionul Lipova.
Foto: AGERPRES

• ...văzută de corespondenții voluntari

In 
vilor 
trece x ___  __o______________o___ ,
450 vor străbate, cu „trenul voioșiei", drumul spre taberele de pe 
litoral.

Pentru vacanța pe care o inaugurăm s-au făcut din timp toate 
pregătirile. Pînă acum toăte localurile de tabere au fost vizitate, 
stabilindu-se măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor materiale. In 
unele raioane ca : Alba, Brad, Hațeg — unde vor funcționa tabere, 
— lucrările de reparații și curățenie a localurilor sînt în curs de 
terminare. De asemenea, și în restul taberelor s-au întreprins mă
surile necesare de terminare la timp a lucrărilor. Recent, comitetul 
regional U.T.M. a organizat instruirea tuturor cadrelor didactice 
care vor lucra în tabere pe timpul verii.

Cei peste 8 000 de pionieri și elevi din regiunea noastră care vor 
rămîne peste vară în localitățile respective, vor petrece zile plăcute 
în taberele locale. Și pentru ei se vor organiza excursii, drumeții 
locale, cu care ocazie vor culege flori și plante pentru ierbare, 
vor colecționa diferite pietre, insecte, vor culege folclor etc. 
Pentru ei se vor organiza vizionări de filme, adunări cu temă care se 
vor desfășura în locuri pitorești, în jurul focului de tabără. Cu pri
lejul acestor adunări — prin intermediul versului și cîntecului — 
copiii dau glas dragostei și recunoștinței față de partid, pentru 
viața fericită pe care le-a dăruit-o. Vor avea loc, de asemenea, în
tîlniri cu fruntași în producție din întreprinderi, unități agricole 
socialiste. Casele pionierilor vor pune la dispoziția taberelor tot fe
lul de jocuri distractive și recreative, materiale sportive, instrumen
te muzicale etc.

Din tabere nu va lipsi tradiționalul foc de tabără în jurul căruia

copiii vor petrece dlipe de neuitat. La focul de tabără organizat 
cu ocazia sărbătoririi zilei de 23 August programul va avea un 
caracter deosebit: copiii vor povesti — unii și prin versuri origi
nale, sau prin dntec — momentele cele mai semnificative din viața 
lor, ce i-a impresionat mai mult din ceea ce au văzut în timpul 
excursiilor, cum văd ei viitorul orașului sau al satului în care 
trăiesc.

în regiunea noastră vor fi cuprinși în excursii regionale un nu
măr de 8 000 elevi, iar în excursii interregionale peste 3 000 elevi. 
635 elevi vor pleca să cunoască Capitala, iar la drumeții locale vor 
lua parte 90 000 elevi. în cadrul regiunii noastre vor fi vizitate 
obiective economice și industriale, de cultură și artă foarte impor
tante ca, de pildă : Combinatul siderurgic Hunedoara, Combinatul 
carbonifer Valea Jiului, Termocentrala Paroșeni, precum și monu
mente istorice, renumita bibliotecă „Batyaneum" din Alba Iulia etc. 
Multe școli de 8 ani și medii din regiunea noastră au o tradiție în 
organizarea excursiilor. Ele și-au propus ca la sfârșitul anilor petre- 
cuți în școală elevii să fi vizitat cele mai importante și frumoase 
centre din regiune și din țară ; tradiția va fi cultivată și în alte 
școli.

în cadrul activităților din taberele de la munte și mare, în 
excursii și tabere locale elevii se vor bucura de o odihnă bine 
meritată și vor avea prilejul să participe la diferite manifestări 
închinate celei mai scumpe sărbători — Eliberarea patriei de sub 
jugul fascist.

In drumeție
Peste 200 de colectiviști din 

comuna Gîrla Mare, raionul 
Calafat, au făcut de curînd o 
excursie la Porțile de Fier. 
Itinerariul a cuprins popăsuri 
în insula Ada Kaleh, în por
tul Turnu Severin, în locurile 
unde vor începe marile con
strucții ale hidrocentralei. Cu 
acest prilej tinerii colectiviști 
au făcut cunoștință cu reali
zări ale poporului nostru, cu 
munca plină de entuziasm a 
constructorilor.

Cîntecul și poezia au fost 
prezente pe tot traseul ex
cursiei. La un popas, tinerii au 
improvizat un frumos specta
col artistic. Morușca Dumitru, 
Pantelimon Nicolae, Olteanu 
Ion sînt cîțiva din cei care au 
contribuit la succesul aces-

Cluj — Palat ■I cuitorii. O 
dupc-a miază de acctriiate 
odifWBUă : rreei cadrx
de arome, de depar-.e reai «l- 

Dinfr-9 doză aeml 
pare de argint, coioaneie — 
filoane de aur ; piossl de fală, 
emoționat, vibreoxi: pregăti- 
rilă medălionahti 
se fac auzite Anetrte tfe f«-

amator".
..Din sala de mazicâ — 

răzbat acordările huriei rap
sodii. enesciene.

...Pe un menuet de Chop.r. 
copiii pun ia punct nî:a 

de balet din serbarea sfa
tului de an.

...în atelierul de pictură nu 
e nimeni: lumină domoalâ și 
liniște. Artiștii amatori lip
sesc. Ba nu : de ia eboșurile 
de pe șevalete, la portretele, 
compozițiile, florile, schițele 
și studiile înrămate — totul 
le certifică prezența.

Privim programul și ne lă
murim : pictorii au „zi de 
peisaj". Sint în cartierul de 
locuințe „Grigorescu". Bi
bliotecara Melania Gherasim, 
doctorița Ecaterina Borca, de- 
senatoarea Elena Todea și 
toți ceilalți; la șevalete, in- 
tr^o instructivă ’ 
frumos. Sîrgu- 
incioși,.. talen- 
tații receptivi 
învață cum să 
înfățișeze, 
întreaga 
prospețime noi
le frumuseți 
clujene. Au a- 
lături și pe 
profesor: picto

rul Radu Ful
ger, lector la _

lecție despre

în 
lor

însemnări despre 
activitatea cercului 

de artă plastică 
de la Palatul culturii 

— Cluj

zat vizite-lecții la expoziții 
de grup și personale — 
ale artiștilor plastici clujeni 
(expoziția regională, expoziția 
lui Iosif Bene etc.) urmate de 
discuții la cerc. S.au încercat 
și scurte prezentări mono
grafice (Grigorescu, Andrees
cu. Luchian, Tonitza) de 
câ:re unii din artiștii amatori 
ajutați insă substanțial de 
profesor. Intr-o suită de lecții 
ii s-a vorbit tinerilor despre 
rolul social al artei (cu exem- 
phj-.cări din albume, articole, 
apeluri la cunoștințe ante. 
~ zz-e . despre comorile artei 
plastice românești și univer
sale. Prezentarea Muzeului 
âe artă al R.P.R., a Muzeului 
Bmkenthal de către profesor 
a fost și prilejul unui coloc- 
riu cu tinerii artiști plastici ; 
la fel și a valorilor artistice 
italiene (arhitectura veche a 
Italiei, capodoperele Renaște
rii, o manifestare de tradiție, 
bienala de la Veneția etc.) pe 
care pictorul Radu Fulger 
le-a cunoscut cu prilejul ex
cursiei de studii la Perrugia. 
Mulți dintre membrii cercu
lui au urmat ciclul de confe
rințe pe teme plastice ținut in 
cadrul Universității populare 
(„Pictura Tominească in seco

lul XIX". „Tra
diție și inovație 
în plastica con
temporană" ș. 
a.) Roadele unei 
munci științi

fice sînt vizibi
le mai ales în 
evoluția tine, 
rilor creatori.
Unii s-au con
sacrat meseriei 

e acum student

GH. BLOGOE 
colectivist

Concurs 
pentru tinerii colectivițti

de vară a cinema ro- 
Mii“ din Hași, 3 <- 

rs*  Ioc recert Fzzz Txi-onili 3 
concwTT-bai _Vîat> tnererisfe ce 
I*  wtr. ieri și Cei 9 cotcb- 
rerți. tineri colectiviști, au răs
puns la întrebările examinatorului 
cu numeroase completări. Veronica 
Botez, Veronica Cozma și Maria 
Bâietu s-au clasat pe primele trei 
locuri premiate. Alți cinci cuncu- 
renți au obținut mențiuni.

ANGHEL SOLOMON 
corespondent voluntar

Crește neîntrerupt numărul 
artiștilor amatori de la Că
minul cultural din comuna 
Baia, raionul Istria- In foto- 
graiia alăturată, corespon
dentul nostru voluntar Ion 
Gîndac ne prezintă numai 
pe membrii formației corale.

Z—.-. Zi Institutul de 
artă plastică „Ion Andreescu".

I-am adresat artistului 
plastic Radu Fulger rugămin
tea de a împărtăși din expe
riența muncii de 'un an de 
zile cu elevii săi. Răsfoim 
împreună catalogul. Muncitor, 
medic, profesor, ucenic, elev, 
funcționar, student, laborant, 
asistent; prezența numeroa
selor profesii e contopită la 
cerc într-una singură* elev la 
școala Frumosului. Frecvența 
celor peste 70 de membri în
scriși — este notată „mulțu- 
mit or". Cerem explicații.

— In cele trei după-amieze 
afectate activității cercului 
au fost prezenți cu toții, în 
grupe de peste 20 ■— ne spune 
tov. Radu Fulger. împărțirea 
în grupe e o metodă pe care 
am experimentat-o în anul 
acesta (conduc cercul din 
1961) și se pare că va da re
zultate.

Subscriem părerii. înscris 
între acîiFilâțite artei ama
toare. cercai e necesar să fie 
ornduit după normele unei 
discipline serioase. împărțirea 
pe grupe dă posibilitatea unei 
mai bune cunoașteri și unei 
împărțiri după gradul cuno
ștințelor. Noțiunile predate la 
orele de atelier pot fi astfel 
dozate, însușirea mai bine 
controlată. Aflăm că în 
cursul acestui an predarea 
cunoștințelor de specialitate 
necesare însușirii meșteșugu
lui s-a făcut în strînsă legă, 
tură cu predarea noțiunilor 
de cultură plastică.

Concomitent, s-au organi-

(Eugen Patoki 
în anul II la Institutul 
Andreescu") sau se pregătesc 
pentru concursul de admitere 
(ca N. Gheorghiță, tehnician 
la Fabrica „Porțelanul'’, or 
laborantul Dan Călinescu). 
Alții — și faptul e deosebit de 
îmbucurător — au depășit 
diletantismul, impunîndu-se 
prin gîndire și ținută plastică 
în diverse expoziții. Un sin
gur exemplu mi se pare edifi- 
catoar: profesorul de romînă 
Traian Tion, membru al cer^ 
cuini, a participat la expozi
țiile artiștilor amatori, dar a 
expus și la Regionala de artă 
plastică de la începutul anu
lui. în prezent, cercul pregă
tește o expoziție de grup — 
ce se va deschide în cluburile 
marilor întreprinderi clujene 
— și cea mai importantă ma
nifestare : expoziția închinată 
aniversării Eliberării patriei.

în încheierea acestui bilanț, 
pictorul Radu Fulger a ținut 
sa ne relateze și... nemulțu
miri: ..N.am folosit suficient 
ajutorul confraților — specia
liștii de la catedra de istoria 
artei; va trebui să organizam 
vizite-întîlniri în atelierele 
artiștilor plastici clujeni, soli- 
citind mal mult elevii să-și 
spună părerea în legătură cu 
ce au văzut și ce au înțeles 
din comorile muzeale — toa
te acestea și multe altele vor 
cultiva sensibilitatea, puterea 
de pătrundere a valorilor ar
tistice".

De fapt nemulțumirile sînt 
gînduri pentru planul de per
spectivă al activității cercului.

FLORICA POPA

Intr-o corespondență, sosită 
din comuna Hălmagiu, raio
nul Gurahonț, tov. prof. OC
TAVIAN TURUC, directorul 
Școlii de 8 ani din localitate, 
ne scrie că pasionații turis
mului au ținut să treacă la 
îndeplinirea planului bogat 
în excursii chiar din prima 
zi a vacanței: au vizitat ora
șul Arad (Muzeul de istorie 
veche, feudală, Muzeul revo
luției din anul 1848, Galeria 
de artă de la Palatul Culturii, 
Casa pionierilor, uzinele și 
cartierele orașului). Un alt 
corespondent, pionierul VA- 
SILE HRINCESCU. elev ' 
Școala de 8 ani din Iecea 
Mare,
Mare, ne vorbește tot despre 
prima zi de vacanță. „In 
curtea școlii — ne scrie el — 
a avut loc un foc de tabără. 
Pionierii au recitat versuri, au 
organizat jocuri distractive, 
concursuri ghicitoare. Cinte- 
cui, veselia au fost pînă seara 
tirziu oaspeții pionierilor.

Doi profesori, tovarășii L. 
DUNAJECZ, de la Școala de 
8 ani din Satchinez. 
Sînnicolau Mare, și 
DOR UNGUREANU, 
Școala de 8 ani din 
reni, raionul Dorohoi, ne scriu 
despre frumoasele drumeții

la

raionul Sînnicolau

raionul
TEO- 

de la 
Cordă-

și excursii organizate de pio
nieri încă din primele zile de 
vacanță. Pionierii din Sat- 
chinez au vizitat băile Cala- 
cea {construcțiile social-cul- 
turale și comerciale de aici, 
sera cu flori multicolore și 
miresme îmbătătoare, parcu
rile, poenița și păduricea din 
împrejurimi) iar cei din Cor- 
dăreni au făcut o excursie pe 
meleagurile raionului Doro- 
hoi.

Excursii, drumeții, cîntece 
și dansuri, întreceri sportive 
— iată cele mai frecvente ac
țiuni ale pionierilor în aceste 
zile de vacanță.

Elevii mari, cel din clasele 
VIII—X, în schimb —> mai 
sînt încă în așteptarea vacan
ței. Vacanța însă nu-i va sur. 
prinde nepregătiți. Comitetul 
U.T.M, Ocna Mureș, în cola
borare cu direcția Cinemato
grafului „Steaua Roșit" din 
localitate — ne scrie cores
pondentul voluntar ȘTEFAN 
IONESCU — a organizat un 
cineclub care-și va desfășura 
activitatea in perioada vacan
ței de vară a elevilor. Se vor 
prezenta filme pentru tineret, 
se vor organiza discuții, întîl- 
niri cu actori de film. O elevă 
din clasa a VlII-a a Școlii 
medii din Horezu, regiunea

Argeș — IOANA POPA 
scrie că toți elevii din 
ei și-au alcătuit — cu 
rul tovarășului profesor de 
literatură romînă *-  un plan 
de lecturi pentru vacanță. Ea, 
de pildă, și-a propus să ci
tească „lliada“ șl „Odiseea", 
„Bărăgan", Poezii de Labiș etc. 
Totodată ne promite să ne 
scrie după fiecare acțiune in
teresantă la care va participa, 
împreună cu colegii ei, în zi
lele . vacanței. Un alt elev, 
IOSIF SUBA, din clasa a

— ne 
clasa 

ajuto

I
I
i 

>oezie, | 
vizio- I

iu I ?!

ZX-a B a Școlii ............ ....
din Ilia, regiunea Hunedoara, 
ne scrie că în cadrhl școlii 
lor se va înființa un club 
unde vor activa elevii fn va
canță. Aici, la club vor închi
na sărbătoririi zilei de 23 Au
gust multe manifestări cultu- 
ral-artistice, seri de poezie, 
seri de dans, concursuri, 1. 
nări de filme și spectacole.

Cei mai mulți elevi ne scriu 
despre excursiile pe care l 
vor organiza pentru a cunoaș
te mai bine patria. O elevă I 
din Buhuși, ANGELICA | 
BUFTEA, ne scrie că așteaptă ■ 
cu nerăbdare, împreună cu 
toți colegii ei, excursia pro
iectată în primele zile de va
canță pe Ceahlău.
ANDRU EFTIMIE,
Școlii 
Buzău 
viile 
cursii 
elevii .

medii mixte

ra edii 
ne t 

celor două 
la care vor 

școlii. Una la

Fe urmele materialelor publicate

„Clubul
în urmă tu 5 luni, ziarul nostru
publicat articolul „Clubul în 

.......  în care 
culturală 
clubului

I
ALEX- |

elev al |
i nr. 1 din - 
descrie itinera- I 
două mari ex- ■ 

participa B 
mare — | 

unde vor vizita stațiunile de ■ 
odihnă Mamaia, Eforie, Man- I 
galia și Delta Dunării, alta la 
munte, în masivele „Paring" I 
și „Retezat". ■

ADRIAN VASILESCIT

viața culturală a uzinei' 
se analiza activitatea 
desfășurată în cadrul 
Uzinei „6 Martie" Zărnești. Se a- 
precia în articol faptul că forma
țiile artistice de amatori din uzină 
prezintă cu regularitate programe 
în fața colectivului de muncitori, 
că membrii cercului literar au 
acumulat o experiență bogată 
strîngîndu-și cele mai bune crea
ții într-o culegere de proză și poe
zii sub titlul „Orizonturi". De 
asemenea, se vorbea despre acti
vitatea desfășurată de cercurile 
de pictură, muzică cu secții 
pian și acordeon, de actorie 
altele.

Articolul scotea în evidență 
unele lipsuri ce se manifestau 
activitatea culturală la clubul 
uzinei : numărul artiștilor amatori 
ora foarte mic, repertoriul forma
țiilor artistice încă sărac, specta
colele nu izbuteau întotdeauna să 
răspundă cerințelor tot mai mari 
ale muncitorilor.

După publicarea materialului în 
ziar, numărul activităților Cultu
rale a sporit, iar calitatea lor a 
crescut. Spicuim cîteva din ma
nifestările culturale inițiate Ia 
club numai în decursul unei săp-

de 
Și

91 
în

In viata culturală
9

A a uzinei"
tămîni : la biblioteca uzinei s-a 
organizat un concurs Cine știe, 
cîștigă pe tema „Opera și viața 
ltii Mihail Eminescu" la care au 
participat peste 70 de tineri j s-a 
prezentat pe scena clubului meda
lionul literar „Alexandru Vla- 
huță“.

într-o altă zi, tinerii și-au dat 
întîlnire la clubul uzinei cu tov. 
Ilie Trandafirescu, Erou al Muncii 
Socialiste, care le-a vorbit despre 
trecutul de luptă a partidului 
nostru și realizările obținute de 
popor în anii regimului democrat 
popular.

Tot în cadrul aceleeași săptă- 
m-îni' cei aproape 100 de ingineri 
și tehnicieni tineri din uzină au 
participat ta. un simpozion intitulat 
„Metodica introducerii tehnicii 
noi pe baza literaturii de speciali
tate'1, expunere făcută de ingine
rul Ion Dragomir. Una din zile a 
fost dedicată evidențiaților în în
trecerea socialistă. Participanții 
au urmărit cu interes noul pro
gram artistic al brigăzii de agita
ție „Te cîntăm viață nouă" și sui
ta de dansuri, ardelenești interpre
tată de echipa de dansuri, suită 
prezentată și la faza regională a 
artiștilor amatori.

Contribuția comitetului U.T.M. 
la organizarea în colectiv a timpii-

lui liber al tinerilor este acum 
mult mai mare. La propunerea sa 
au fost inițiate la club concursu
rile pe meserii „Cine știe, câștigă", 
întîlniri cu inovatori și muncitori 
cu experiență în muncă, confe
rințe tehnice etc.

A sporit numărul artiștilor ama
tori ; repertoriul formațiilor artis
tice continuă să se îmbogățească, 
în cinstea celei de a XX-a. ani
versări a Eliberării a fost întoc
mit un plan de activități educati
ve, concepute în mod interesant, 
în a căror îndeplinire, organizației 
U.T.M. îi revine un rol însemnat. 
Se organizează acțiuni multiple 
pentru ca toți _ ‘
din uzină să învețe 
poezii. Cele ] 
tice de- agitație 
brigada pe uzină pregătesc 
grame legate ' .........
nute de 
ani de la Eliberare, 
cercurilor de pictură 
pregătesc ’ “ ’ *
de 23 August. Toate acestea dau 
imaginea unei activități ce . se 
anunță a fi bogată, constituind un 
răspuns concret, pozitiv, la criti- 
cile făcute de articolul publicat 
în ziar.

acțiuni
cei 1 600 utemiști 

cîntece și 
patru brigăzi artis- 

: pe secții cit și 
_ pro-

de realizările obți- 
muncitori în cei 20 de 

iar membrii 
. ____ și literar,

lucrări închinate zilei

ION MARIA



H
MODEll

III
UNIFORME

a IS nuia racepe 
vixtzxm wvfor- 
■seior școiere. E- 

in ri- 
ne meritâ con se m- 
a* *f;  o două iuni 
moiste*  âzschide-

sportivi s-au deplasat la locu
rile de concurs, unde și-au 
disputat întiietatea pentru 
cucerirea titlurilor de cam
pioni pe raion ai primei ediții 
a Spartachiadei republicane.

Jocuri viu disputate au ofe
rit echipele participante la 
turneul de handbal, ce s-a 
desfășurat în două serii. La 
băieți au participat 10 echipe, 
iar la fete 5 echipe. In finală, 
handbalistele de la asociația 
sportivă „Victoria" din orașul 
Victoria au dispus cu 12—5 
(5—3), de echipa „Carpați"- 
Făgăraș. Remarcăm frumoasa 
comportare a tinerelor Geor. 
geta Pișcu, Valeria Nicodin și 
Viorica Boțea, care au fost, 
de altfel, selecționate în lotul 
reprezentativ al raionului 
Făgăraș. De asemenea, tînă
ra Petruța Băicoianu a fost 
selecționată pentru lotul re
publican la handbal junioare. 
La băieți titlul de campioană 
pe raion a revenit echipei 
„Chimia"-Făgăraș.

Cu un deosebit interes au 
fost urmărite întrecerile de

tS feoiâior pârisții pot asigu
ra copiiltrr lor zerî-ea oetti- 
meatarâ aeeesarâ pentru ca 
de l« primo orâ de curs ele- 
vii ti te prezinte tmbrăcați 
ortoct, la ținuta corespun
zătoare cerută de școală. Dar 
amd acesta evenimentul mai 
capătă o semnificație; el coin
cide ca introducerea noilor 
modele de uniforme școlare. 
Noile modele întrunesc su
gestiile a numeroși profesori, 
artiști plastici, părinți, elevi, 
lucrători din industria ușoară 
și comerț, preocupați ca îm
brăcămintea destinată elevilor 
să corespundă atît cerințelor 
educative și estetice cit și 
particularităților de vîrstă, să 
aibă calități sporite.

Dorind să-i informăm pe 
cititorii noștri despre noile 
modele de uniforme, precum 
și despre măsurile luate pen
tru desfacerea uniformelor în 
acest an, ne-am adresat tova
rășilor:

GHEORGHE SCATULA — 
director în Ministerul Indus
triei Ușoare.

‘—■ Modelele de uniforme 
școlare care sînt în producție 
prezintă multe caracteristici 
noi. în primul rînd ele sînt 
confecționate din materiale cu 
însușiri calitative mai bune, 
cu un colorit atrăgător, mai 
corespunzător vîrstei elevilor. 
De asemenea, s-a. lărgit sorti
mentul uniformelor ținîndu-se 
seama de grupele de vîrstă, de 
anotimpurile în care vor fi fo
losite, de nevoia de a folosi o 
îmbrăcăminte la cursuri și alta 
mai potrivită la lucrările prac

Sosirea in țara noastră 
a unei delegații a Coinsoinolului

Ieri, a sosit în Capitală o 
delegație a Comsomolului, 
condusă de tovarășul H. A. 
Vezirov, secretar al C.C. al 
U.T.C.L., care urmează să 
facă o vizită în țara noastră 
la invitația Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Muncitor. Din delegație mai 
fac parte : G. I. Lavranciuc, 
prim secretar al C.C. al Com
somolului din R.S.S. Moldove
nească, T. M. Șatunova, redac
tor responsabil al ziarului 
„Schimbul Leninist*  din regi
unea Gorki, și A. S. Costikov,

In secția ring a întreprinderii : textile ,,Teba“ din Arad.

Fotot 'AGERPRES

La baza succeselor — creșterea nivelului 
tehnic al producției

(Urmare din pag. I) 

mașinilor existente, perfecțio
narea continuă a produselor, 
constituie preocupările prin
cipale ale oamenilor din uzi
nă.

In anul 1963, au fost execu
tate 17 proiecte principale de 
modernizare a 34 de mașini, 
care, aplicate au adus econo
mii de 193 000 lei. In acest an, 
vor fi modernizate încă 38 de 
mașini.

Rezultatele dobîndite de co
lectivul nostru de muncă în 
urma ridicării nivelului tehnic 
al producției și a aplicării u- 
nor procedee tehnologice a- 
vansate — turnarea arborelui 
cotit din fontă cu grafit no
dular, executarea unor piese 
din pulberi metalice sinteriza- 
te, matrițarea în maxiprese:

tice. Aceste criterii, precsa s 
altele, ne-au coacm 1*  
zarea unei came Bi; variat*  
de uniforme pentru s.
fete, elevi ai scotăcr ejesae»-
tare, med.; pedayaewe pr 
sionale si tehnăco.

Ia trrwaât- Ș43£±:caaftai i s-a 
ejgrțryr e arse-*,  hob» e mai 
potxîvM cb vtata» ootad pidl- 
cj. brr tbbf’b ap' fiind ifi- 
ctasâ îa gft Vara bâietii vor 
prrti «rnrțl de doc
- s il-zzâ de zefir pe-
Ft ofe-ofeeatra. Pentru fete s-a 
pMMCtat o Mtortciaaiafte co- 
-■x: a frumoasă: rochițe pe- 
*2 i.t—albastra peste care vor 
psrta bb șorț din olandină 
Nn.

Elevii claselor V—VIII vor 
faiwt p—tni iarnă aceleași 

ostxnne bleumarin, iar vara 
pantalonul scurt și bluza pepit. 
Fetele vor avea un sarafan din 
stofă (pentru iarnă) sau din 
bumbac (pentru vară) albastru 
și bluze cu mînecă lungă ofi 
scurtă, potrivită sezonului, din 
olandină bleu. Aceeași unifor
mă o vor folosi și elevele din 
clasele IX—XII deosebirea 
constînd în calitatea mate
riei prime și a unor amă
nunte de croială. Colegii 
lor, băieții, vor purta cos
tume din stofă bleumarin cu 
o croială mai modernă, potrivi
tă adolescenților: haina cu re
vere, buzunare tăiate, șliț, pan
talonii fără manșetă. Și elevii 
din aceste clase pot purta vara 
bluze cu mîneci scurte atît de 
potrivite sezonului călduros.

Unele modificări au interve
nit și la costumele pionierilor: 
în locul cămășilor, vor fi in
troduse bluze de zefir alb, bă
ieții vor purta pantaloni scurți 
de doc, iar fetele fuste plisate. 
Și, în sfîrșit, au fost create 
costume speciale, deosebite 
pentru băieți și fete, necesare 
lucrărilor practice: șorțuri, ha
late, salopete.

Beneficiarii acestor produse 
— elevii — sînt interesați, de
sigur, nu numai de calitatea 
materialelor folosite, de varie
tatea modelelor ci și de calita
tea execuției. De aceea, am în
credințat confecționarea noilor 
uniforme școlare unor unități 
specializate, cu experiență în 
executarea unor asemenea pro
duse. Printre acestea se nu
mără fabricile de confecții 
„Mondiala” din Satu Mare, 
„6 Martie", din Curtea de Ar
geș, Fabrica de confecții din 
Craiova, cele din Arad, Bîrlad, 
Tg. Jiu și altele. Aceste uni
tăți au livrat comerțului în
semnate cantități de uniforme 
școlare.

PAVEL VEREȘ — director 
general adj. în Ministerul Co
merțului Interior.

— Noile modele de uniforme 
școlare se vor introduce trep-

activist al C.C. al Comsomolu- 
luL

La aeroport delegația a fost i 
intimpinată de tovarășul $te- i 
fan Bîrlea, secretar al C.C. al 
U.T.M.. de membri ai Biroului I 
și activiști ai C.C. al U.T34.

In cursul aceleiași zile dele- i 
gația Comsomolului a fost 
primită la C.C. al U.T.M. La 
intilnire au participat tovară
șii Ștefan Bîriea membru al 
Biroului C.C. al U.T.M. și șeful 
secției relații cu străinătatea 
a C.C. al U.T.M.

vopsirea în cîmp electrosta
tic sau utilizarea instalațiilor 
hidraulice de nituit (în curs de 
aplicare) și altele — au favo
rizat trecerea la noi modele de 
produse. Această trecere re
prezintă un salt calitativ im
portant pe care Uzina „Stea
gul roșu“ și colaboratorii noș
tri l-au făcut într-un interval 
de timp foarte scurt.

Colectivul nostru de muncă 
continuă să depună eforturi 
susținute pentru creșterea ne
contenită a nivelului tehnic 
al producției. întrecerea socia
listă — generator al celor mai 
valoroase inițiative — se des
fășoară cu succes în Uzina 
„Steagul roșu". Un număr de 
671 de muncitori, ingineri, 
maiștri și tehnicieni au fost 
declarați „Fruntași în întrece
rea socialistă pe anul 1963“.

tOL Pertrz a procu
rarea ■ fi ■■rtw. a evita

preajma des- 
Kolar, au fost

□ate rețeaua comercială o 
sene ce măsuri organizatorice 
!a rire voi referi in cele ce

In Capitală, in toate centrele 
regionale și in principalele 
crașe ale țării vînzarea unifor
melor școlare se va face în 
magazine specializate, numărul 
lor fiind stabilit în funcție de 
necesități. De asemenea, în 
alte magazine din orașe și din 
mediul rural se vor crea raioa
ne specializate în desfacerea 
uniformelor, al căror număr se 
va mări după necesități în 
preajma deschiderii anului șco
lar. Pentru prezentarea și popu
larizarea uniformelor se iau 
acum măsuri de organizare 
în unitățile de desfacere a 
unor expoziții interioare, a 
unor vitrine speciale; lucrăto
rii care vor răspunde de vîn
zarea uniformelor școlare au 
fost instruiți pentru a putea da 
cumpărătorilor toate informa
țiile de care vor avea nevoie. 
Ca și în ceilalți ani, unifor
mele școlare vor putea fi cum
părate și cu plata în rate.

Anul acesta vînzarea unifor

In fotografie, cîteva din noile modele de uniforme școlare.
Foto: E. COJOCARU

PE SCURT • PE SCURT
• Competiția inter

națională de ciclism 
la care participă aler
gători din Italia, Fran
ța șl R. P. Romînă a 

început ieri cu desfă
șurarea probei de 100 
km pe echipe contra- 
cronometrului. Victoria 
a revenit echipei lotu
lui olimpic 1 al R-P.R. 
alcătuită din I. Cosma, 
Gb. Bădără, E. Rusu 
și C. Ciocan care a 
realizat timpul de 
2h0917".

• Cea de-a palia 
etapă a Turului ciclist 
al Franței, desfășurată 
pe traseul Forest-Metz 
(291 kilometri), a iost 
ciștigată de Rudi Al- 
tig (R.F.G.) în 8h26.

• Campionatele eu
ropene de haltere au 
continuat cu desfășu
rarea întrecerilor la 
categoriile pană și u- 
șoară. Sportivul sovie
tic Evgheni Kațura 
a cîștigat titlul la cat. 
pana realizînd 365 kg 
(120—102,5—142,5 kg). 
Campionul romîn Fitzi 
Balaș s-a comportat 
remarcabil cucerind 
medalia de argint cu 
362,5 kg.

• In cadrul celei 
de a 25 etape a cam
pionatului categoriei 
A de fotbal, duminică 
pe stadionul „23 Au
gust" se vor disputa 
în program cuplat me
ciurile Rapid-C.S.M.S.

lași (ora 16,15) și Pro- 
gresul-FaruI (oră 18).

In țară au loc urmă
toarele partide: U.T. 
Arad-Steaua • Side- 
rurgistul Galați — 
Crișul Oradea; Știința 
Timișoara — Dinamo 
București; Petrolul 
Ploiești — Știința Cluj.

Stațiile noastre de 
radio vor transmite 
alternativ, cu începere 
de Ia ora 18J55 (pro
gramul I), aspecte din 
reprim a 11-a a meciu
rilor U.T.A.-Steaua și 
Progresul-Farul.

• Comisia de orga
nizare a Competiției 
de fotbal ,,Cupa ora
șelor tîrguri', întru
nită la Barcelona, sub 
președinția lui Stanley 
Rous. președintele 
F.I.F.A, a stabilit sis
temul de desfășurare 
și a procedat la tra
gerea Ia sorți pentru 
primul tur. Anul a- 
cesta la Cupa orașelor 
tîrguri participă 48 de 
echipe reprezentînd 24 
de țări. Formațiile au 
fost împărțite în 12 
grupe.

Echipa Petrolul Plo
iești, care va repre
zenta R. P. Romînă la 
această competiție, 
face parte din grupa a 
7-a și va juca în pri
mul tur cu echipa 
Gostepe Izmir din 
Turcia. în aceeași 
grupă joacă Voivodi- 
na Novi Sad (Iugo
slavia) și Spartak 
Plovdiv (R. P. Bulga
ria). întîlnirile din 
primul tur se vor dis
puta între 1 septem
brie și 15 octombrie, 
iar cele din turul doi 
(finale de grupe) se 
vor termina pînă Ia 
30 noiembrie 1964. Fi
nala actualei ediții a 
„Cupei orașelor tîr
guri" va avea Ioc în 
iunie 1965.

în acest an, în întrecerea so
cialistă sînt cuprinși peste 
5 200 de muncitori, 600 de in
gineri și tehnicieni, 295 de e- 
chipe și 63 de brigăzi și atelie
re. Dintre cei aflați în între
cere peste 3 400 sînt tineri. 
Numărul celor evidențiați a 
crescut lună de lună ajungînd 
în prezent la peste 1400. 
Ridicarea mediei realizărilor 
în fiecare atelier, sector sau 
secție a contribuit în bună 
măsura la rezultatele obținute 
în primele 5 luni. Acestea se 
apropie și chiar depășesc an
gajamentul nostru pînă la 23 
August: la producția globa
lă ne-am angajat să obținem 
o depășire de 9 000 000 lei. 
Realizat: 6 006 000 lei. La pro
ducția marfă : angajament 

melor școlare începe la 15 iu
lie. In acest scop, toate unită
țile comerciale au fost sau sînt 
în curs de aprovizionare cu în
treaga gamă de sortimente ne
cesare și în cantități corespun
zătoare. în plus, se vor găsi îri 
magazine cantități sporite de 
articole care au o uzură mai 
rapidă sau care se folosesc mai 
mult cum ar fi, de pildă, bluze 
pentru fete și băieți, pantaloni 
lungi și scurți etc. De aseme
nea, se aprovizionează magazi
nele cu uniforme pentru mă
suri excepționale (prea mici 
ori prea mari față de normal) 
după cum în unele magazine 
se vor putea face comenzi spe
ciale pentru copii care nu se 
încadrează în limitele măsuri
lor care se confecționează. 
(Aceste magazine vor fi popu
larizate prin rețeaua noastră 
comercială). Și, în sfîrșit, s-au 
luat măsuri ca principalele ma
gazine care vor desface unifor
me școlare să fie aprovizionate 
și cu alte articole de tricotaje 
ori Confecții necesare elevilor.

Sîntem convinși că aceste 
măsuri și altele care se vor mai 
lua pe parcurs vor asigura 
buna deservire a cumpărători
lor noștri frecvenți — elevii.

M. V.

• Conducerea clu
bului profesionist de 
fotbal Real Madrid 
și-a exprimat intenția 
de a renunța pe viitor 
la „serviciile" cele
brului jucător argen
tinian Alfredo di Ste
fano, socotindu-1 prea 
bătrîn și „demodai". 
Di Steiano, care joacă 
de peste 10 ani în 
Spania și a fost glo
ria echipei Real, s-a 
declarat profund mîh- 
nit de această hotă- 
rîre. „Nu aș fi vrut 
să părăsesc stadionul 
pe „ușa din dos?, a 
spus Di Stefano. Eu 

trebuia să decid cînd 
să mă retrag și nu 
alții. Cînd am cîștigat 
întîlnirea cu Milan 
s-a spus că sînt în 
formă. Acum se afir
mă că nu mai este 
nevoie de mine la 
Real. Am primit pro
puneri de la echipele 
italiene Mantova, To
rino, și Varese, dar 
voiam să rămîn la 
Real Madrid".

• Concursul inter
național de atletism, 
care va avea loc la 
Moscova în zilele de 
4 și 5 iulie, va reuni 
550 de concurenți, 
dintre care 125 de 
peste hotare. Și-au 
anunțat participarea 
atleți și atlete din 
Austria, Belgia, Italia, 
Cuba, Franța, R. P. 
Romînă, Suedia, Iugo
slavia, Anglia, R. P. 
Polonă și alte țări.

(Agerpres) 

12 000 000 lei. Realizat: 
17159 000 lei. Productivitatea 
muncii — angajament 0,7 la 
sută peste sarcina planificată. 
Realizat: 1,6 la sută.

Aceste rezultate ne îndrep
tățesc să afirmăm că angaja
mentele luate în întrecerea 
socialistă pe acest an în cin
stea celei de a XX-a aniver
sări a Eliberării patriei vor fi 
îndeplinite.

★

Timp de aproape trei zile 
am urmărit în unele sectoare 
ale uzinei diverse aspecte din 
munca oamenilor, a tinerilor 
de la secțiile forje, șasiu, mo
tor. Despre toate acestea, în 
reportajul următor.

întoarcerea din R. P. Bulgaria 
a delegației guvernamentale 

romlne
Vineri dimineața s-a re

întors în Capitală delegația 
guvernamentală a R. P. Ro- 
mîne, condusă de Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care 
a participat la cea de-a patra 
sesiune a Comisiei mixte gu
vernamentale romîno-bulgare 
de colaborare economică și 
tehhico-științifică.

(Agerpres)
-----•-----

Schimb de experienjă 
între legumicultori

Zilele acestea, secția horti- 
viticolă, a Consiliului agricol 
raional Brăila, a organizat uh 
schimb de experiență la 
G.A.C. Tichilești și Chișcani, 
privind producerea de legume 
timpurii și extinderea cultu
rilor succesive și asociate în 
grădinile de legume. JL>a acest 
schimb de experiență au par
ticipat președinți, brigadieri 
legumicoli și ingineri agro
nomi din 25 G.A.C.-uri.

T. OANCEA

Spartachiada 
republicană

O duminică însorită de iu
nie... Parcul sportiv „1 Mai", 
amenajat la marginea orașu
lui Făgăraș cunoaște, din pri
mele ore ale dimineții, o ani
mație dosebită. Sute de tineri 
și-au dat intilnire la festivita
tea de începere a întrecerilor 
finale ale celei de a doua eta
pe a Spartachiadei republica
ne. Printre participant se 
află tineri muncitori și elevi 
din orașele Făgăraș, Victoria 
și satele raionului. Sînt repre
zentanții celor 65 de asociații 
sportive, cei mai buni con
curenți dintre miile de tineri 
care au luat startul la această 
largă întrecere sportivă, orga
nizată în cinstea aniversării 
a 20 de ani de la Eliberarea 
patriei.

Bilanțul primei etape, în
cheiate recent, este edifica
tor: pe listele participanților 
la cele 14 ramuri sportive 
și-au înscris numele peste 
33 000 de concurenți, dintre 
care 7137 fete. In deosebi, 
s-au bucurat de o participare 
mare întrecerile de atletism 
(6.148 concurenți), gimnastică 
(4 493 concurenți), tir (4 346 
concurenți), volei (2158 spor
tivi), ciclism (1 990 concurenți) 
etc.

Măsurile organizatorice și 
de popularizare luate din 
timp de comitetul raional 
U.T.M. și consiliul raional 
U.C.F.S. au făcut ca aceste 
întreceri să se bucure de un 
frumos succes. O serie de ti
neri au realizat, chiar la pri
ma etapă, rezultate remar
cabile și au stabilit noi re
corduri ale raionului Făgăraș. 
Tînărul Nicolae Metea, de la 
asociația sportivă ,.Negoiul“ 
din orașul Victoria, a parcurs 
100 m în 11,6 secunde și a 
cîștigat proba la săritură în 
lungime cu 6,34 m, stabilind 
două noi recorduri ale raio
nului. Constantin Bucur, de 
la asociația sportivă „Carpați" 
din Făgăraș, a cîștigat proba 
de aruncarea greutății cu 
11,39 m, iar lăcătușul losif 
Szabo, de la „Chimia“-Făgăraș 
a obținut un rezultat valoros 
la concursul de tir: 50 puncte 
din 50 posibile, la poziția 
culcat rezemat. De asemenea, 
menționăm pe tînăra Geor- 
geta Boamfă, din comuna 
Șercaia, care participă pen
tru prima oară la o competi
ție sportivă de mare amploa
re . Pregătindu-se cu perse
verență, ea a cîștigat cursa de 
800 m, stabilind un nou re
cord raional.

In laboratoarele Arhivelor Statului se restaurează cu grijă 
documente vechi.

O delegație a R. P. Chi
neze , condusă de U Hen, 
vicepreședintele comisiei de 
știință și tehnică, a sosit la 
București pentru a participa 
la cea de-a B-a sesiune a co
misiei mixte de colaborare 
tehnico-științifică între R. P. 
Romînă și R. P. Chineza.

Delegația a fost salutată la 
sosire de Răducanu Cioroiu, 
conducătorul delegației ro- 
rnîne, adjunct al ministrului 
industriei petrolului și chi
miei. Au fost de față repre
zentanți ai Ambasadei R. P. 
Chineze la București.

*
Vineri, 26 iunie, Consfătui

rea editurilor tehnice din ță
rile socialiste, care s-a desfă
șurat la București, și-a înche
iat lucrările.

In continuarea dezbaterilor, 
participanții la consfătuire au 
ascultat Teferatul intitulat 
«Rolul prezentării grafit» —

i :

Tot cu prilejul acestei com
petiții, aproape 1 000 de tineri 
au trecut normele prevăzute 
în regulamentul concursului 
pentru „Insigna de polispor
tiv".

...întrecerile finale din a 
Il-a etapă au confirmat buna 
pregătire a campionilor pe 
asociații sportive, care s-au 
străduit să-și îmbunătățească 
rezultatele anterioare. Festi
vitatea de începere a con
cursurilor a fost precedată de 
un frumos spectacol sportiv. 
Un ansamblu de gimnastică, 
alcătuit din 150 de elevi și 
eleve, a prezentat o serie de 
exerciții și piramide, care au 
încîntat privirile numeroșilor 
spectatori prezenți pe stadio
nul din parc. Apoi, tinerii

în raionul Făgăraș: 
rezultate valoroase 

in întrecerile 
etapei a Il-a

Informații
corelația dintre conținutul 
cărții și prezentarea grafică", 
susținut de Herbert Sandig, 
directorul Editurii tehnice din 
Berlin.

în cadrul consfătuirii s-a 
propus dezvoltarea în conti
nuare a colaborării dintre e- 
diturile tehnice din țările par
ticipante.

Directorul general al Cen
tralei editurilor și difuzării 
cărții, Dumitru Trancă, a 
rostit cuvîntul de închidere a 
Consfătuirii.

.★
Vineri, participanții la cel 

de-al IV-lea Congres medical 
internațional al F.I.R., au vi
zitat Institutul deK geriatrie, 
Institutul de endocrinologie, 
Spitalul clinic Fundeni, Ga
leria națională a Muzeului de 
artă al R. P. Romîne.

în cursul aceleiași zile, o 
delegație formată din Ettore 
Tibaldi, președintele F.I.R. și 
J. Toujas, secretar general al

atletism, la care au participat 
peste 100 de concurenți. Da
torită numărului mare de 
participanți, aceste întreceri 
s-au desfășurat în 3 serii. In 
finală, pentru cucerirea titlu
lui de campion la proba de 
100 m s-au întrecut tinerii 
Ion Zamfir, de la „Chimia"- 
Făgăraș și Nicolae Metea, de 
la asociația sportivă „Negoiul“ 
din orașul Victoria. Primul 
concurent a cîștigat la finiș, 
fiind cronometrat cu timpul 
de 11,5 secunde. A8tfel, recor
dul raionului a fost modificat 
numai după două săptămîni. 
Aceiași concurenți și-au dis
putat întîietatea și la proba 
de săritură în lungime, victo
ria revenind lui Ion Zamfir. 
Un rezultat valoros a realizat 
reprezentantul asociației spor
tive „Negoiur, Nicolae Metea, 
care a trecut peste ștacheta 
ridicată la 1.85 m. stabilind, 
de asemenea, un nou record 
raional.

Pe lista învlnaătorilor și-au 
mai înscris numele: Maria 
Sihleanu asociația sportivă 
..Negoiul'-Făgăraș, campioană 
la probele de aruncarea 
discului suliță, Margareta 
Bujor, „Negoțul"-orașul Victo
ria — ciștigătoarea probei de 
400 m. Eugen Grama, de la 
„Recoltaa-S.M.T. Făgăraș, 
clasat pe primul loc la arun
carea suliței, Ion Suciu, de la 
„Chimia"-Făgăraș, dublu cam
pion raional, a cîștigat probe
le de aruncarea discului și 
aruncarea greutății.

La întrecerile de gimnasti
că, titlurile de campioane ale 
raionului Făgăraș au revenit 
echipei feminine „Negoiul" și 
formației masculine „Carpați" 
din localitate. O comportare 
bună au avut și echipele (fe
minină și masculină) de gim
nastică ale asociației sportive 
„Olimpia" din comuna Șer
caia. Deși înființate recent, 
aceste formații au prezentat 
o serie de exerciții reușite, 
clasîndu-se pe locul 2 în cla
samentul final. Mai consem
năm titlurile de campioni cu
cerite de Carol Valid, de la 
„Chimia0-orașul Victoria și 
Ana Mărgineanu, asociația 
sportivă „Chimia" Făgăraș, 
învingători la concursul de 
tenis de masă, ca și tinerii 
muncitori: Nicolae Bălan, Ion 
Munteanu, Ion Stanciu, Ion 
Tănăsescu, Ion Hodiș clasați 
pe primele locuri la întrece
rile de box.

8. SPIREA

Festivalul 
filmului

Vineri seara, în cea de a 6~a 
zi a Festivalului filmului, de 
la Mamaia, pe ecranul Tea
trului de vară a fost prezen
tată producția cinematografică 
de lung metraj „A fost prie
tenul meu", realizată după 
scenariul lui Dumitru Carabăț 
p Mircea Mohor.

în aceeași seară au mai fost 
prezentate filmele de scurt 
metraj „Politică cu... delicate
se’, „Sticletele", „Cîntecul a- 
mintirii”, „George Georgescu”.

Cu această ocazie au fost 
prezentați publicului principa
lii realizatori ai filmelor pre
zentate : regizorul Andrei Bla- 
ier, scenaristul Dumitru Ca
rabăț, compozitorul Radu Șer. 
ban, Flavia Butef și Ștefan 
Ctubotărașu, Artist al Poporu
lui, interpreți principali ai fil
mului „A fost prietenul meu".

Au mai fost prezentați publi. 
cuiul regizorii filmelor de 
scurt.metraj: Haralambie Bo- 
roș, George Horvath, Paul 
Barbăneagră și Iulian Herne- 
neanu.

(Agerpres)

F.I.R. au depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru 
socialism, din partea Federa
ției Internaționale a Rezîsten- 
țiloc.

Seara participanții la con
gres au luat parte la o recep. 
ție oferită de Comitetul foști
lor deținuți antifasciști din 
R. P. Romînă.

în zona aeroportului Bacău, 
s-a prăbușit un avion de tipul 
Li-2, accident în care și-au 
găsit moartea pasagerii și 
echipajul avionului. A fost 
ordonată o anchetă pentru 
stabilirea cauzelor și luarea 
de măsuri corespunzătoare.

(Agerpres)

Cinematografe

MADAME SANS-GENE “ film 
pentru ecran panoramic, rulează 
la Patria (orele 9,45; 12; 14,15;
16,30; 19; 21,15). DOI COLONEI 
— rulează Ia Carpați (orele 10; 12; 
14; 16; 18; 20,15), Capitol (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19,15; 21,30; gră
dină ora 20,30), Grădina Doina 
(ota 21), Floreasca (orele 16- 19,15;
20,30),  Miorița (orele 10; 12; 14). 
FATA DIN CASA ROȘIE — rulea
ză la Contrai (orele 10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Luceafă
rul. (orele 16; 18; 20). FERIGA DE 
AUR — cinemascop, rulează la 
Lumina (orele 10—14 în continua
re, 16; 18,15; 20,30). ASASINUL 
DIN CARTEA DE TELEFON - ru
lează la Republica (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,45; 19; 21,15), Festival
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
21), grădină (ora 20,30), Stadionul 
Dinamo (ora 21), Excelsior (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15),
Feroviar (orele 10,15; 12,30; 14,45; 
17; 19,15; 21,30), Flamura (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). A 12-a 
NOAPTE — rulează la Doina (ore
le 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30),
Program pentru copii (ora 10). 
CEI TREI MUȘCHETARI - cine
mascop (ambele serii) rulează Ia 
București (orele 8,45; 12,30; 16,15;
20) , Aurora (orele 9; 12,45; 16,30;
20,15),  Patinoarul 23 August (ora
21) , Modern (orele 9,45; 13,30;
17,15; 20,45), Arenele Libertății 
(ora 21,15). CEI PATRU CĂLU
GĂRI — rulează la Victoria (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15), Co- 
lentina (orele 15,30; 1.7,45; 20; gră
dina orele 20,30), Ferentari (orele 
14,30; 16.45; 19,15), Grădina Pro
gresul (ora 21). CERUL’ Ș! MO
CIRLA — rulează la Giulești (orele 
10,15; 12,15; 14 15; 16,15; 18,15;
20.15) , înfrățirea între popoare 
(orele 10; 16; 18,15; 20,30), Tomis 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15, grădi
nă ora 20,30). Melodia (orele 10; 
12; 14; 16; 18; 20), Grădina Au
rora (ora 21). KALOTAN — rulea
ză la Adesgo (orele 15,30 ; 18 ;
20.15) . FOTO HABER — ru
lează la CTîngași (orele 16; 18; 20). 
OMUL DIN FOTOGRAFIE — ru
lează la Grivița (orele 10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30), Miorița (orele 
16,15; 18,30; 20,45). LUMEA CO
MICĂ A LUI HAROLD LLOYD — 
rulează la Bucegl (orele 10; 12; 14; 
16; 18; 20, grădină ora 20,30), 
Progresul (orele 15; 17; 19; 21). 
ANACONDA — rulează la finirea 
(orele 16; 18;15, grădină ora 20,30). 
LOCOTENENT CRISTINA — ru
lează la Flacăra (orele 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). GOLFUL ELENA — 
rulează la Vitan (orele 16; 18; 20). 
AVENTURILE UNUI TÎNĂR — ci
nemascop, rulează la Munca (ore
le 15; 18; 21), Viitorul (orele 15; 
18; 21). Dacia (orele 9,30; 11,15; 
15; 18; 21). Grădina Vitan (orele
20.30) , Grădina Buzești (orele
20.30) . DOMNIȘOARA... BARBĂ-
ALBASTRĂ — rulează la Popular 
(orele 15; 17; 19- 21). LIMUZINA 
NEAGRĂ — cinemascop, rulează 
Ia Arta (orele 16- 16,15; 20,30). UN 
SURÎS ÎN PLINĂ VARĂ - rulea
ză la Moșilor (orele 15,30; 18, gră
dină ora 20,30), AM AJUNS ȘI 
REGE — rulează Ia Cosmos 
(orele 16; 18; 20). FRAȚII
CORSICANI — cinemascop, ru
lează la Colentina (orele 11; 15; 
17,30; 20). CAUZE DREPTE — 
cinemascop, rulează la Volga 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,45? 21,15), Grădina Arta (ora
20,15).  BABETTE PLEACĂ LA 
RĂZBOI — cinemascop, rulează la 
Lira (orele 15; 17, 19), grădină 
(ora 20,30). TUDOR — cinemascop 
(ambele serii), rulează la Dramul 
Sării (orele 16; 19,30). TÎNĂkUL 
DE PE VASUL COLUMB — cine
mascop, rulează la Ferentari (orele 
16; 18,15; 20,30).Televiziune
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19.00 Jurnalul televiziunii 
19.10 Formații artistice, de 
elevi participante la concursul 
școlar cultural-artistic — faza 
pe țară. 19.S0 In fața hărții. 
20.00 Filmul „Hoțul din San 
Marengo”. 21.30 Muzică de 
promenadă. In încheiere : Bu
letin de știri. Sport. Buletin 
meteorologic.



A

la Conferința celor 18 state pentru dezarmare
GENEVA 26 (Agerpres). — 

La 25 iunie, Vasile Dumitrescu, 
șeful delegației R. P. Romine 
la conferința Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare de 
la Geneva, a oferit în saloanele 
restaurantului „Parc des Eaux 
Vives” un cocteil în cinstea 
delegațiilor Ia conferință.

Au participat Valerian Zorin, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S., șeful 
delegației sovietice, William 
Foster, șeful Agenției pentru 
Controlul Armamentelor și 
Dezarmare, șeful delegației a- 
mericane, Peter Thomas, mini
stru de stat pentru afaceri ex
terne, șeful delegației engleze, 
Karel Kurka, adjunct al minis
trului afacerilor externe al R.S. 
Cehoslovace, șeful delegației

In legătură cu situația
Reuniunea

a editorilor

de lucrări educative
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începerea convorbirilor
polono-iugoslave
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Gomulka,
C.C. al

cehoslovace, Antonio Correa 
de Lago, ambasador, șeful dele
gației Braziliei, Carlo Lukanov, 
ambasador, șeful delegației 
R. P. Bulgaria, U Sain Bwa, 
ambasador, șeful delegației 
Birmaniei, E. Burns, ambasador, 
șeful delegației Canadei, R. K. 
Nehru, ambasador, șeiul dele
gației Indiei, F. Cavalletli, am
basador, șeiul delegației Italiei, 
M. Lachs, ambasador, șeiul de
legației R. P. Polone. P. Lină, 
ambasador, șeiul delegației 
Suediei, L Obi, reprezentant 
Nigeriei, membri ai delegații, 
lor respective la conferința 
dezarmare și reprezentanți 
Secretariatului O.N.U.

Au participat, de csemen 
membrii delegației JL P. Rostâ- 
ne la conferință.

Comunicatul comun sovieto-suedez
STOCKHOLM 26 (Ager

pres). — Trimisul speciâă C. 
Alexandroaie transmite : La 
25 iunie, delegația sovietică 
condusă de N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., însoțit de 
primul ministru al Suediei 
Tage Erlander, a vizitat Com
binatul metalurgic Oxelosund, 
care execută o comandă sovie
tică de țevi pentru conductele 
de gaze. Seara primul minis
tru al Suediei a oferit oaspe
ților un dineu la reședința 
Harpsgund. N. S. Hrușciov l-a 
primit de asemenea pe condu
cătorul cunoscutului concern 
suedez „Junson“, cu care a a- 
vut un schimb de vederi in 
problema relațiilor comerciale 
dintre Uniunea Sovietică și 
Suedia.

La 26 iunie, N. S. Hrușciov 
s-a întîlnit la sediul Federa
ției Sindicatelor din Stock
holm cu conducători ai miș
cării sindicale din Suedia. Sea
ra premierul sovietic a dat o 
recepție în saloanele hotelului 
Grand Royal în cinstea gu
vernului suedez. In aceeași zi 
Ia Stockholm a fost dat publi
cității comunicatul comun so- 
vieto-suedez.

în comunicat se arată că se 
constată o oarecare slăbire a 
încordării în situația interna
țională, și se subliniază impor
tanța găsirii unei rezolvări 
pașnice și trainice a proble
melor securității în Europa. 
Cele două părți au relevat de 
asemenea rolul important al 
O.N.U. ca instrument 
păcii.

problema 
la o id 
ceea ce 
a se in 
care să 
lului £ 
rală și to 
trolului i
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Internațională din Rhodesia de sud

* 'W

ELVEȚIA. In cadrul Expoziției 
naționale deschise recent la 
Lz'zsanne a avut loc întâlnirea 
ri măreților jodler elvețieni de 
toate vîrstele și din toate regi- 
unile țării. In fotografie: Cin- 
tăreți jodler, cîntînd cu prilejul 
sărbătorii „Zilei jodling*  la 

Lausanne

[< misia guvernului italiaaa
LA S Arepres). — In 
cjet de M sanie a avut

: u exs-aordinară a 
italian,

creștin, au pus drept una din 
condiții problema „laicizării 
învățămîntului". întrucît noul 
proiect de lege prevede o 
creștere a alocațiilor pentru 
școlile particulare, în majori
tate catolice, deputății socia
liști consideră că promisiunea 
făcută de democrat-creștini 
nu a fost respectată. După 
cum relevă agențiile de presă, 
chiar și o parte din deputății 
democrat-creștini nu au fost 
de acord cu proiectul de lege 
guvernamental.

Observatorii politici, refe- 
rindu-se la implicațiile noii 
crize de guvern din Italia a- 
mintesc că ea s-a produs cu 
trei zile înainte de deschide
rea Congresului Partidului de- 
mocrat-creștin, și că ea va in
fluența lucrările acestui con-

VARȘOVIA 26 (Agerpres). 
— La 26 iunie la Varșovia au 
început convorbirile polono- 
iugoslave.

Din partea poloneză parti
cipă Wladyslaw 
prim-secretar al

P.M.U.P., Alexander Zawadzki, 
președintele Consiliului de 
Stat, Jozef Cyrankiewicz, pre- 
ședințele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, Zenon 
Kliszko, membru în Biroul Po
litic șl secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Ștefan Jendrychow. 
ski, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării, Adam Ra- 
packi, ministrul afacerilor ex
terne, Piotr Jaroszewicz, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Witold Trampczynski, 
ministrul comerțului exterior 
și alte persoane oficiale.

Din partea iugoslavă parti
cipă Iosip Broz Tito, președin
tele R. S. F. Iugoslavia și se
cretar general al U.C.Î., Veli- 
ko Vlahovici, membru în Co
mitetul executiv al C.C. al 
U.C.I., Miloș Minici, vicepre
ședinte al Vecei Executive Fe-

derative, Marko Nikezici, ad
junct al secretarului de stat 
pentru afacerile externe, și 
alte persoane oficiale.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie 
și colaborare.

CAIRO — Guvernul sud- 
rhodesian al lui Ian Smith se 
pregătește ca în scurt timp să 
proclame în mod unilateral 
independența țării, în ciuda 
protestelor și fără consultarea 
africanilor, care constituie ma
joritatea populației din Rho
desia de sud, a declarat M. 
Malianga, reprezentantul Uni
unii naționale africane Zim
babwe din Rhodesia de sud, la 
Cairo.

Minoritatea albă, a spus Ma
lianga, se pregătește să o ia 
înainte Nyassalandului, care 
își proclamă independența la 
6 iulie și Rhodesiei de nord, 
care se proclamă independentă 
la 24 octombrie. Africanii, a 
adăugat el, vor considera un 
asemenea act drept o declara
ție de război împotriva lor. 
Sîntem însă gata să luptăm cu 
arma în mînă pentru a ne a- 
păra libertatea.

Malianga a arătat apoi că 
guvernul rasist sud-rhodesian 
a întreprins în ultimul timp 
acțiuni represive împotriva 
partidului său și a conducăto
rilor acestuia. Numărul aresta- 
ților se ridică la mai bine de 
1 000, printre aceștia aflîndu-se 
și liderul partidului, Sithole. 
Cu toate acestea, a spus în în
cheiere Malianga, partidul 
Uniunea națională africană 
Zimbabwe și întregul popor 
din Rhodesia de sud este ho- 
tărît să lupte pentru cucerirea 
adevăratei independențe.

NEW YORK — Reprezen
tanți ai Republicii Unite Tan- 
ganica și Zanzibar și ai altor 
12 țări au prezentat Comite-

După reîntoarcerea
lui Chombe în Congo

tului Special O.N.U. pentru 
examinarea aplicării Declara
ției cu privire la acordarea 
independenței țărilor și po
poarelor coloniale, un proiect 
de rezoluție prin care se cere 
să se atragă atenția Consiliu
lui de Securitate asupra pro
blemei Rhodesiei de sud.

Proiectul de rezoluție se re
feră la raportul subcomitetu
lui care a avut întrevederi la 
Londra în această problemă 1 
cu reprezentanți ai guvernului ' 
britanic și care recomandă pu
nerea în libertate a deținuților 
politici, eliminarea tuturor 
restricțiilor impuse activității 
politice desfășurate de afri
cani și organizarea unei con
ferințe constituționale în ve
derea acordării independenței 
Rhodesiei de sud.

La 26 iunie Comitetul a a- 
probat cu 20 voturi pentru și 
trei abțineri (S.U.A., Austra
lia și Italia) proiectul propus 
de Republica Unită Tangani- 
ga și 
țări.

Zanzibar șl de alte 12

o-

Protocol
privind schimbul de mărfuri
intre Franța și R.P. Bulgaria

PARIS. — La Paris a fost sem
nat un protocol care reglemen
tează schimbul de mărfuri din
tre Franța și R.P. Bulgaria pe 

perioada 1 august 1964 pînă la 
31 iulie 1965, în cadrul acordu
lui pe termen lung, semnat de 
cele două țări în anul 1963. 
Noile liste de mărfuri, anunță 
B.T.A., prevăd creșterea schim
bului de mărfuri cu aproximativ 
30 la sută în comparație cu anul 
trecut.

Pe lîngă mărfurile tradiționale 
bulgare, protocolul prevede o 
creștere a exportului de produse 
industriale bulgare în Franța. 
Bulgaria va importa din “_„o__  ____ r__„ _ i Franța
utilajul complet pentru o fabrică 
de amoniac și carbamidă, mașini- 
unelte ctc.

LEOPOLDVILLE 26 (Agerpres). 
Fostul „președinte" katanghez, 
Moise Chombe, a sosit în zorii 
zilei de vineri la Leopoldville 
după un „exil" voluntar petrecut 
în Spania. Agențiile de presă re
latează că în preajma reîntoarcerii 
lui Chombe, la Leopoldville au 
fost luate măsuri speciale de secu
ritate. In timpul nopții în oraș au 
fost instituite restricții de circula
ție, ziariștilor și fotoreporterilor 
prezenți pe aeroport nu li s-a per
mis sa se apropie de Chombe pen
tru a-i lua interviuri. In momen
tul sosirii avionului la aeroport se 
aflau numai 20 de persoane.

Chombe a fost condus imediat 
la reședința primului ministru, 
Cyrille Adoula. Potrivit agenției 
Reuter, el urmează să aibă între
vederi cu primul ministru asupra 
posibilității participării sale la 
un nou guvern de „reconciliere 
națională". în legătură cu aceasta, 
agenția Reuter menționează că 
deși oficialitățile diplomatice din 
Leopoldville nu dau crezare spe
culațiilor locale, potrivit cărora 
lui Chombe i s-ar putea oferi 
postul de prim-ministru într-un 
nou guvern, ele sînt de acord că 
liderul politic katanghez repre
zintă o figură cheie în orice ho
tărîre care ar putea fi luată.

Observatorii politici fac o le
gătură între reîntoarcerea lui 
Chombe în Congo și situația cri
tică în care se află guvernul 
Adoula, ca urmare a extinderii 
răscoalelor în cîteva provincii, 
concomitent cu retragerea ultime
lor contingente ale O.N.U. din 
Congo. Se subliniază că el s-ar fi 
reîntors Ia cererea lui Adoula, cu

toate că guvernul nu a confirmat 
oficial aceasta. La Leopoldville se 
apreciază că, potrivit prevederilor 
noii constituții, care urmează sa 
fie aprobată în cadrul referendu
mului național de două săptă- 
nrîai, care începe sîmbătă, în fața 
lui Adoula și celorlalți conducă
tori ai guvernului congolez se 
pune problema formării unui 
nou guvern de tranziție. In cercu
rile politice se fac auzite cereri 
tot mai insistente ca guvernul de 
tranziție să cuprindă atît lideri 
regionali cit și membri ai actua
lului guvern. Printre liderii men
ționați în legătură cu formarea a- 
cestui guvern figurează Antoine 
Gizenga, fost ministru în guvernul 
Lumumba, care continuă să fie de
ținut de guvernul central încă de 
la începutul anului 1962.

în cercurile diplomatice 
consideră că sosirea lui Chombe 
la Leopoldville, în timp ce Gi
zenga continuă să se afle în în
chisoare, indică faptul că actuala 
administrație intenționează să ob
țină o reconciliere cu Chombe, 
înainte de a începe tratative cu 
Gizenga.

SPORIREA SCIIiriDLLLI

D£ riĂRflRI ANfiLO-SOHETIC

LONDRA. — Ministerul Co
merțului al Marii Britanii, re
latează agenția TASS, a a- 
nunțat introducerea unor noi 
cote care permit sporirea cu a- 
proape 1,5 milioane lire ster
line a schimbului de mărfuri 
de consum anglo-sovietic în 
următoarele 18 luni. Noile 
cote, care vor permite sa se 
importe în Anglia bunuri de 
consum sovietice în valoare de 
5,4 milioane de lire sterline și 
să se exporte în Uniunea So
vietică mărfuri engleze în va
loare de 4,9 milioane de lire 
sterline, vor intra în vigoare 
la începutul lunii viitoare.

Johnson-Papandreu

COMUNICATUL
PRIMULUI MINISTRU

AL GUYANEI BRITANICE

riența muncii de partid în do
meniul agriculturii.

economice a Poloniei pînă în 
anul 1970.

încheierea tratativelor

WASHINGTON 26 (Ager
pres). — Joi seara au luat sfir- 
șit la Washington tratativele 
dintre președintele S.U.A., 
Johnson, și primul ministru 
al Greciei, G. Papandreu, pri
vind situația din Cipru. Comu
nicatul dat publicității se măr
ginește, în termeni generali, să 
arate că intre președintele 
S.U.A. și premierul Papandreu 
a avut loc un schimb util de 
păreri in problemele discutate 
și că cei doi oameni de stat 
și-au exprimat sprijinul lor 
deplin față de eforturile pe 
care O.N.U. și secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, le-au 
întreprins pentru instaurarea 
păcii in Cipru.

In cursul aceleiași zile, pri
mul ministru al Greciei a or
ganizat o conferință de presă. 
El a declarat că discuțiile «u 
au dus la nici o hotărire fi
nală și că încercările S.U.A.

L: tșre nerd de orașul Zanzibar a fost înființată recent o cooperativă agricolă de pro-
—rrtxte: O parte din cei 200 de locuitori ai satului Kiduka Njaa care în ziua 

Început lucrările de desțelenire a unor terenuri ce urmează să fie 
cultivate cu arahide, porumb și fasole.

lafi.'affcii coopera

se
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LONDRA. — într-un editorial 

publicat vineri, în legătură cu 
apropierea datei de 30 iunie, cînd 
trupele O.N.U. vor părăsi Congo, 
ziarul londonez „Daily Telegraph" 
scrie: „Căștile albastre ale forțe
lor O.N.U. au sosit în Congo acum 
patru ani, găsind țara într-o stare 
de haos. Această situație per
sistă și astăzi, cînd ele părăsesc 
țara".

„Patru ani de proastă guver
nare sau de neguvernare — scrie 
în continuare ziarul — au ocazia- 
nat congolezilor o serie de învă
țăminte, una dintre ele fiind ne
cesitatea unui anumit grad de 
colaborare". în legătură cu acea
sta, „Daily Telegraph" este de 
părere că un guvern provizoriu 
de coaliție ar putea oferi posibi
litatea de a se verifica această 
colaborare.

Alexis Johnson
a plecat spre Saigon

WASHINGTON. — Alexis 
Johnson, noul ambasador ad
junct al Statelor Unite în Viet
namul de sud, a părăsit Was
hingtonul vineri dimineața la 
bordul unui avion militar spe
cial plecînd spre Saigon. El 
va răspunde de treburile 
Ambasadei S.U.A. în Vietna
mul de sud pînă la sosirea 
generalului Maxwell Taylor, 
care a fost numit ambasador 
la Saigon în locul lui Cabot 
Lodge.

înainte de plecare, Alexis 
Johnson a avut o întrevedere 
la Casa Albă cu președintele 
S.U.A.

n
VIENA. — La seminarul de 

limba romînă din cadrul In
stitutului de filologie romani
că a Universității din Viena 
s-au comemorat 75 de ani de 
la moartea lui Mihai Emines
cu. Studenta Heidi Domrei- 
cher a ținut un referat cu 
tema „Eminescu în Viena“. 
după care s-au citit versuri 
ale marelui poet în limba ro
mînă și în traducere germană. 
Au asistat studenți, asistenți, 
tineri scriitori. Participanții 
au vizitat apoi clădiri în care 
a locuit Eminescu în cursul 
șederii sale la Viena.

ai fi de Uniunea asociație so
vietice de prietenie și reiaSu otf- 
turale cu țările străine.

MOSCOVA. — La Moscova s-a 
încheiat raliul automobilistic „Pen
tru pace și prietenie0 la care au 
participat muncitori, oameni de 
știință și cultură, scriitori și pic
tori din Moscova, Leningrad și 
Gorki. Ei au parcurs cu automo
bile „Volga", orașe și sate din 
U.R.S.S., Finlanda, Suedia, Norve
gia, Danemarca, R.D.G. și Polonia. 
Raliul a fost organizat de Comi
tetul sovietic pentru apărarea pă-

ROMA. — Hadrim Tidjem, 
membru al Comitetului 
lor păcii din Algeria, care se a£ă 
într-o vizită la Roma, a declarat 
ziariștilor că conferința pentru 
transformarea Mării Mediterane 
într-o zonă denuclearizată ce se 
va deschide la Alger se bucură 
de mare atenție in țările din a- 
ceastă zonă. El a spus că perico
lul pe care-1 prezintă pentru pace 
în întreaga lume prezența în bazi
nul mediteranian a submarinelor 
înzestrate cu arme nucleare, tre
buie să fie înlăturat prin eforturile 
tuturor țărilor. Conferința va dis
cuta, de asemenea, problema eva
cuării depozitelor de arme nucle
are și încetarea lucrărilor în ve
derea creării așa-numitelor forțe 
nucleare de șoc.

LONDRA.— In cadrul Conferin
ței constituționale de la Londra 
cu privire la viitorul Federației 
Arabiei de sud, înaltul comisar 
britanic al Adenului, Kennedy 
Trevaskis, a avut în cursul zilei 
de joi întrevederi separate cu de-

BUDAPESTA. — La 25 iu
nie, Janos Kâdâr, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar a 
primit delegația de activiști ai 
P.C.U.S., condusă de V. I. Po
liakov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., care studiază expe-

VARȘOVIA. — După cum 
transmite agenția P.A.P.. la 
Varșovia a fost dată publici
tății hotărirea Congresului al 
TV-Iea al Partidului Muncito
resc Unit Polonez. în hotărire 
se subliniază că Congresul a- 
probă pe de-a-ntregul linia 
politică și activitatea Comite
tului Central, aprecierile și 
propunerile cuprinse în rapor
tul prezentat de Wladyslaw 
Gomulka, prim-șecretar al 
C.C. al P.M.U.P.. Congresul a- 
probă programul construcției 
socialiste și linia dezvoltării e- 
conomiei naționale 
1966—1970, cuprinse 
raport.

în continuare în 
sint arătate rezultatele obținu
te în dezvoltarea economiei 
naționale în perioada dintre 
Congresele al III-lea și al 
IV-lea ale P.M.U.P. și sînt 
trasate directivele dezvoltării

pe anii 
în acest

hotărire

BELGRAD. — După cum 
transmite agenția Taniug, o 
misiune comercială din statul 
Delaware, condusă de Edwin 
Golin, directorul Direcției pen
tru dezvoltarea economică a 
statului Delaware, a sosit joi 
la Belgrad.

în timpul vizitei sale de pa
tru zile în Iugoslavia, misiu
nea va avea convorbiri cu re
prezentanții industriei iugosla
ve cu privire la stabilirea de 
relații comerciale și economice 
directe.

Aceasta este prima vizită în 
Iugoslavia a unei delegații de 
oameni de afaceri dintr-un 
stat din Statele Unite.

NEW YORK. — Ministerul Avia
ției S.U.A. a anunțat că un sate
lit a exploda in aer la puțin timp 
după lansarea sa de la baza Point 
Arguello (California). Comunicatul 
menționează că o anchetă este in 
curs de desfășurare pentru stabili
rea cauzelor exploziei.

GEORGETOWN 26 (Agerpres). 
— Primul ministru al Guyanei 
Britanice, Cheddi Jagan, a dat pu
blicității joi seara un comunicat 
în care se arată că guvernul bri
tanic „se teme de o anchetă im
parțială (a Națiunilor Unite) pen
tru că aceasta va face să iasă la 
iveală, printre altele, consecințele 
intervenției străine în treburile 
țării și în subversiunea organi
zată'1. In comunicat se subliniază 
că în scopul de a se opune tri
miterii unei comisii de anchetă a 
O.N.U., Marea Britanie se referă 
la argumente constituționale, „dar 
cînd guvernul britanic a interve
nit la începutul anului pentru a 
modifica constituția și a restrînge 
împuternicirile guvernului local, el 
nu a respectat statutul constitu
țional al Guyanei, care benefi
ciază de autonomie internă".

După cum transmite agenția 
France Presse, elementele reacțio
nare din țară s-au făcut vinovate 
de o nouă crimă. John Miggins, 
fratele șefului poliției din Guyana 
Britanică, a fost ucis cu focuri de 
revorver în plină zi la 20 km vest 
de Georgetoxvn. Aceasta este a 
opta persoană ucisă în condiții a- 
semănătoare în decursul săptă- 
mînii.

Joi seara s-a anunțat sosirea î» 
capitala Guyanei Britanice a lui 
Cari Tuli, trimis special al primu
lui ministru al Republicii Trini- 
dad-Tobago, Eric Williams, care a 
propus o întâlnire a liderilor ce
lor trei partide politice din Guya
na Britanică în scopul de a se 
obține o rezolvare a actualei crize. 
Tuli urmează să aibă convorbiri 
cu fruntașii politici din această 
țară.

R.D. GERMANĂ. Aspect din timpul festivităților care au 
avui loc recent la Crimmitschau (districtul Karl Marx-Stadt) 
cu prilejul aniversării a 550 de ani de la întemeierea lui.

Alaiul trece pe sub o poartă istorică a vechiului oraș
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