
4 PAGINI- 20 BANI

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA J

Organ al Comitetului Central al P.M.R

Anu! XXXI Nr. 5459 Marti 6 martie 1962

• TOTUL PENTRU OM, PEN
TRU BINELE OMULUI — Ra
portul prezentat de N. S. Hruș- 
ciov la Plenara C.C. al P.C.U.S. 
(pag. 3-4).

© Traian Șelmaru — Pe 
nele teatrelor : De Pretore 
cenzo (pag. 2-a).

• Sfidînd năzuințele ^e 
ale omenirii 
(pag. 2-a).

• 6 Martie 1945 (pag. 2-a).

® 3 milioane de metalurgiști 
englezi în grevă (pag. 4-a).

sce-
Vin-

pace
de L. Rodescu.

• Cinci ani de 
rea independenței 
4-a),

la proclama- 
Ghanei (pag.

• Ciocnire între 
răni în Peru (pag. 4-a).

politie și ță-

KM •ÎT?'' ? ra? SC

IMtair P

Prin decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne s-a 
conferit Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne“, clasa I, regiuni- 

>r Banat, Cluj, Galați și Hune- 
c oara pentru încheierea colectivi
zării agriculturii și rezultatele ob
ținute în consolidarea economico- 
organizatorică a gospodăriilor agri
cole colective, pentru obținerea de 
producții agricole sporite, creșterea 
efectivelor de animale și a produc
tivității lor, pentru contribuția de 
seamă la fondul central de produse 
agroalimentare.

Prin același decret, pentru merite 
deosebite în munca de colectivizare 
a agriculturii și întărirea economi- 
co-organizatorică a gospodăriilor a- 
gricole colective, s-au conferit 427 
ordine și 1.006 medalii unor ac
tiviști ai organizațiilor de partid 
și ai sfaturilor populare, ai altor 
organizații obștești, președinți de 
gospodării colective, brigadieri și 
colectiviști fruntași, ingineri și teh
nicieni care lucrează în gospodă
riile colective din aceste regiuni.

Luni la amiază, la Palatul R. P. 
Romîne a avut loc solemnitatea 
înmînării distincțiilor acordate re
giunilor, selor obținute de-aceștia. Felicităm

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceaușescii, 
Alexandru Moghioroș, Ștefan Voi- ' 
tec, Mihai Dalea, membri ai C.C. 
al P.M.R. și ai guvernului.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a înmînat .distincțiile acordate 
regiunilor Banat, Cluj, Galați, 
Hunedoara primilor secretari ai 
comitetelor regionale de partid și 
președinților sfaturilor populare 
regionale. în continuare au fost în- 
mînate „Ordinul Muncii“ clasa I 
primilor secretari ai Comitetelor 
regionale de partid : Banat — Petre 
Blajovici ; Cluj — Vasile Vaida ; 
Galați — Constantin Scarlat; Hu
nedoara — Petru Furdui, și preșe
dinților Sfaturilor populare ale re
giunilor Banat — Vasile Daju ; Cluj 
— Clement Rusu ; Galați — Nicolae 
Găneț; Hunedoara — Dumitru 
Dejeu.

în numele Comitetului Central al 
P.M.R., al Consiliului de Stat și al 
guvernului, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej i-a felicitat pe cei 
decorați, arătînd că aceste distincții 
sînt o mărturie a prețuirii pe care 
partidul și statul nostru o acordă 
lucrătorilor din agricultură, succe-

în primul rînd din toată inima 
a spus vorbitoiul — țărănimea 
muncitoare care a înțeles să por
nească în comun pe calea arătată 
de partid, pe calea belșugului, feli
cităm activul organizațiilor de 
partid și al sfaturilor populare care 
a desfășurat o rodnică activitate 
organizatorică, urîndu-le noi succese 
în munca lor viitoare.

în continuare tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a subliniat că sar
cina principală care se pune în 
prezent Ia sate este consolidarea 
succeselor obținute, pentru ca în- 
tr-un termen relativ scurt să fie 
ridicat nivelul de activitate al tutu
ror gospodăriilor agricole colective.

Tovarășii Petre Blajovici, Vasile 
Vaida, Constantin Scarlat și Petru 
Furdui au mulțumit pentru înaltele 
distincții acordate și au asigurat 
Comitetul Central al P.M.R. că vor 
munci și în viitor pentru întărirea 
și dezvoltarea continuă a gospodă
riilor _ colective, pentru îndrumarea 
țărănimii colectiviste în vederea 
obținerii unei producții agricole tot 
mai mari.

Conducătorii de, partid și de stat 
»-au întreținut apoi cu cei decorați.

(Agerpres)

(Foto : Gh. .Vințilă)La solemnitatea luminării distincțiilor.

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN, 

TOVARĂȘULUI GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Comitetul regional de partid și Sfatul popular regional Argeș . 
portează că în ziua de 5 martie 1962 s-a încheiat cu silcces colectiviza- 
rea agriculturii în regiunea noastră.

In regiunea Argeș există în prezent 413 gospodării agricole colec- 
tive în care s-au unit 218.602 familii cu o suprafață de '495.764 ha. țe- 
ren agricol.

Datorită lucrării pămîntului în comun, cu mijloace mecanizate și 
după regulile agrotehnice înaintate, producția agricolă în gospodăriile 
colective a crescut de la an la an. In anul 1961, gospodăriile agricole 

' colective au obținut în medie cu 400 kg. grîu și cu 550 kg. porumb boabe 
la ha. mai mult decît țăranii întovărășiți și cu gospodării individuale^ 
Gospodăria colectivă din comuna Stoicănești, raionul Drăgănești Olt, a 
obținut în anul trecut o producție medie de 3.170 kg porumb boabe 
la ha, iar pe anumite suprafețe a obținut peste 5.000 kg la ha ; gos
podăriile colective din comunele Vlădești, Malul cu Flori, Boteni ș.i 
altele au obținut de pe mari suprafețe cite 15.000—20.000 kg cartofi la ha.

Prin aplicarea amendamentelor calcaroase, gospodăriile colective din 
Căteasca, Rătești, Mogoșani, Broșteni și alte gospodării din zonele pod- 
zolice au obținut producții agricole duble față de anii anteriori. Urmînd 
indicațiile partidului de a valorifica terenurile degradate și erodate, 
țărănimea a pus în valoare în ultimii 2-3 ani peste 26.000 ha. de teren 
prin plantații în masiv și în terase cu pomi fructiferi și viță de vie.

Ca urmare a preocupării pentru dezvoltarea sectorului zootehnic și 
folosirii judicioase a creditelor acordate de stat, încărcătura la suta de 
hectare a ajuns în anul 1961 la 40,9 bovine la suta de hectare din care 
19,4 vaci cu lapte, iar numărul animalelor proprietate obștească a cres
cut față de 1960 cu 19.541 bovine, cu 23.132 ovine și cu 13.752 porcine. 
Numai în anul trecut au fost construite din credite acordate de stat 
și din fonduri proprii ale gospodăriilor colective 374 grajduri, 125 sai
vane, 133 maternități și îngrășătorii de porci.

Rezultate însemnate au fost obținute în consolidarea economică și 
organizatorică a gospodăriilor colective, fondul de bază crescînd de la 
81.081.000 lei în 1960, la 125.230.000 lei în 1961.

Succesele obținute de gospodăriile agricole colective în dezvoltarea 
producției agricole și creșterea veniturilor sînt nemijlocit legate de 
sprijinul permanent și multilateral acordat de statul democrat-popular. 
Pe ogoarele regiunii lucrează azi 1.749 tractoare, precum și alte mașini 
și unelte agricole. In anul 1938 existau în regiune numai 37 de agro
nomi, pe cînd astăzi numărul inginerilor, și tehnicienilor agricoli se 
ridică la peste o mie. Numai în anul 1961, statul a acordat gospodării
lor colective din regiunea Argeș credite de peste 42 milioane lei.

Se transformă neîncetat fața satelor. In anii 1959-1960 au fost con
struite peste 16.500 case, 380 sate au fost electrificate, s-au ridicat 131 
școli noi cu 467 săli de clasă, în comunele și satele regiunii funcțio
nează 744 cămine culturale și 1.633 biblioteci. Crește necontenit nivțlul 
de trai material și cultural al țărănimii.

Prin încheierea ,colectivizării agriculturii se deschid noi și mari 
perspective pentru creșterea producției agricole vegetale și animale, 
pentru ridicarea continuă a bunăstării țăranilor colectiviști.

Asigurăm Comitetul Central al Partidului că vom munci cu abnega
ție și hotărîre pentru consolidarea și dezvoltarea economică a gospo
dăriilor colective, prin unirea gospodăriilor colective mici în gospodării 
colective mai mari, care să poată folosi cu mai multă eficiență pămîn- 
tul, mijloacele mecanizate și metodele agrotehnice înaintate, forța de 
muncă a colectiviștilor, a cadrelor de specialiști.

O atenție deosebită vom acorda sporirii producției de cereale la 
hectar, creșterii animalelor și dezvoltării bazei furajere, îmbunătățirii 
pășunilor și fînețelor. Folosind terenurile în pantă improprii pentru cul
tura cerealelor, vom da o mare dezvoltare pomicultura și viticulturii 
pentru care în regiunea noastră sînt condiții favorabile.

In prezent, comitetul regional de partid, sfatul popular regional, 
cadrele de specialitate desfășoară o activitate intensă pentru pregăti
rea campaniei agricole de primăvară, etapă hotărîfoare în asigurarea 
unor recolte bogate în acest an.

Vom îmbunătăți necontenit munca politică și organizatorică, orga
nele și organizațiile de partid vor munci neobosit pentru mobilizarea 
tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea sarcinilor puse de Congresul 
al III-lea al partidului, în vederea desăvîrșirii construcției socialismu
lui în țara noastră.

Onești. Vedere a combinatului de cauciuc sintetic șl produse pe
trochimice. (Foto : Agerpres)

Lucrări de electrificare
în regiunea Maramureș a tost 

terminată recent construcția liniei 
electrice de înaltă tensiune Baia 
Mare-Tîrgu-Lăpuș. Prin această re
țea se aduce în raionul Lăpuș cu
rent electric din sistemul energetic 
național, creîndu-se astfel 
tatea introducerii energiei 
în numeroase comune, în 
tăți agricole socialiste.

în regiunea Maramureș sînt elec
trificate acum 118 localități rurale, 
de peste 5 ori mai multe decît erau 
în anul 1945. In prezent se execu
tă lucrări în vederea electrificării a 
încă 25 de sate.

posibili- 
electrice 
noi uni-

aglomerate și 
plastice și alte'

Tipuri noi de mobila
Anul acesta fabricile de mobilă din 

regiunea Mureș-Aufonomă Maghiară 
produc aproximativ 50 de noi tipuri 
de mobilier și cu circa 6.000 garnituri 
mai mult decît în anul trecut.

în construcția noilor tipuri de mobi
lă sînt folosite plăci 
fibrolemnoase, mase
materiale. La finisajul lor sînt folosiți 
pe scară largă poliesterii care dau 
mobilei un aspect plăcut și elegant. 
Printre noile tipuri de mobilă se nu-, 
mără garnituri de dormitor 
fragerie, mobilier specific 
rile hoteluri de pe litoral, 
soniere, dulapuri înzidife, 
fotolii etc.

și su- 
pentru ma- 
pentru gar- 

biblioteci,

Formații
m

Numeroși artiști din Ca
pitală își dau contributes 
la bogata activitate cultu
rală de masă ce se desfă
șoară în aceste zile la 
sate.

O formafie alcătuită din 
actori ai Teatrului C.F.R.- 
Giuleșfi prezintă în satele 
regiunii Argeș o piesă în- 
tr-un act și o scenetă mu
zicală' inspirată de viafa

teatrale din Capitală 
turneu la sate

Sturdza Bulandra" va pre
zenta în satele regiunii 
Maramureș piesa lui Sütö 
Andras „Aripa de rindu- 
nică", iar .un colectiv de 
actori de la Teatrul „C. 
Notlara" va interpreta pe 
scenele unor cămine cul
turale din Oltenia piesa

nouă a țărănimii noastre. 
Tot In aceste zile, un co
lectiv de actori ai Teatru
lui de tineret și copii în
treprinde un turneu prin 
regiunea Suceava cu piesa 
intr-un act „Un iaz... și o 
poveste cu haz" de Natașa 
Gheoighiu. încă în cursul 
acestei săptămini o forma- „Baba Dochia și brigadie
re a Teatrului „Lucia rul" de Mihail Davidoglu.

■.............. =--------------

TELEGRAMA
’Excelenței sale Dr. KWAME NKRUMAH,

•Președintele Republicii Ghana

I

Raioanele Cehul Silvaniei, Oaș și Vișeu, 
regiunea Maramureș

Cehul au rulat filme documentare despre 
■ succesele gospodăriilor colective 

din regiune și din țară. Au fost ți- 
s-a nute, de asemenea, numeroase adu

nări populare la care au luat cu
vîntul secretari ai comitetelor raio
nale de partid, președinți și briga
dieri din G.A.C., care au arătat fe
lul cum trăiesc și muncesc oame
nii în gospodăriile colective.

Toate acestea au făcut ca țăra
nii întovărășiți și cu gospodărie in
dividuală să înțeleagă c-ît vor avea 
de cîștigat dacă își vor uni forțele 
în' gospodăria colectivă.

Comitetele raionale de partid, sfa
turile populare au luat măsuri pen
tru a fi sprijinite concret consiliile 
de conducere ale gospodăriilor co
lective tinere, la întocmirea planuri
lor de producție, organizarea mun
cii și la pregătirea campaniei agri
cole de primăvară.

R. APOSTOL 
coresp. „Scînteii”

Ieri, în satele raioanelor C ' ' 
Snvaniei, Oaș și Vișeu din regiu
ne 
ti 
toxminat colectivizarea agriculturii 
și în cele 17 comune și sate care 
țin de orașul Baia- Mare. In raionul 
Cehul Silvaniei sînt acum 
gospodării colective care 
12.100 familii de țărani cu 
ha. ; în raionul Oaș sînt 21 
podării colective cuprinzînd 7.990 
familii cu 26.574 ha., iar în raionul 
Vișeu în cele 8 gospodării colecti
ve au intrat 2.360 familii cu aproa
pe 7.600 de hectare.

Succesele gospodăriilor colective 
mai vechi din aceste raioane au 
exercitat o puternică atracție asu
pra țăranilor întovărășiți și cu gos
podărie individuală. în gospodării
le colective din Ulmeni, Sălsig, ra- 

^Cehul Silvaniei, Livada, ra- 
iouu. Oaș, Cuhea și Ieud, raionul 
Vișeu, s-au obținut anul trecut în 
medie cu 600 kg. grîu și 600—700 
kg. porumb mai mult la hectar de
cît în întovărășirile agricole, 
lectiviștii au dezvoltat 
nimalelor, pomicultura 
muri de producție. Ca 
loarea zilei-muncă în 
podării a fost de 30—35 lei.

Pentru popularizarea acestor 
cese, organizațiile de partid 
desfășurat o susținută muncă 
tică în rîndurile țăranilor întovără
șiți și cu gospodărie individuală. 
Au fost organizate vizite la gospo
dăriile colective și la colectiviști 
acasă ; la căminele culturale s-au 
ținut conferințe, expuneri, „seri de 
calcul' : la cinematografele sătești

COMITETUL REGIONAL ARGEȘ SFATUL POPULAR 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC AL REGIUNII ARGEȘ 

ROMIN

Maramuieș s-a încheiat colec- 
irea agriculturii. Tot ieri

44 de 
cuprind 

35.045 
de gos-

ita - 
regiunea Crișana

Odată cu înființarea gospodării
lor colective în satele Almașu Maire, 
Almașu Mic, Tria și Corboaia, e-a 
încheiat colectivizarea agriculturii 
în raionul Marghita. Cele 81 de gos
podării colective din raion cuprind 
28.318 familii cu 72.721 ha. teren.

Un’ rol deosebit de important în 
încheierea .procesului de colectivi
zare a agriculturii raionului a avut 
munca politică desfășurată de or
ganizațiile de partid, care au popu
larizat larg succesele obținute de. 
gospodăriile colective.

Anul trecut; 25 de gospodării co
lective din raion au realizat veni
turi între 1.000.000—4.000.000 lei. Nu
mai în 1961 în satele raionului au 
fost construite 628 case, lumina elec
trică a pătruns în 23 sate, s-au con
struit noi școli și dispensare.

Colectivizarea agriculturii raionu
lui deschide perspective largi pen
tru sparirea producției agricole.

IOSIF POPA 
coresp. „Scînteii"

concret
55tinerelor gospodării colective

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Accra
Cu ocazia celei de-a 5-a aniversări a proclamării independenței 

Republicii Ghana, transmit Excelenței Voastre și poporului ghanez prie
ten cele mai sincere felicitări în numele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne și al meu personal.

Bucurîndu-se din toată, inima de realizările obținute de poporul 
ghanez în dezvoltarea economiei și culturii naționale, poporul romîn 
îi urează noi succese în munca sa nobilă de construire a unei vieți 
prospere.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești care s-au statornicit 
între țările noastre vor continua să se dezvolte în viitor spre binele 
ambelor noastre popoare.

C TIMIȘOARA (coresp. „Sein-1 
( teii"). — In vederea pregătirii Iu- j 
( crărilor necesare pentru campa- J 
} nia agricolă de primăvară, în noi- î 
( le gospodării colective au fost tri- j 
l miși președinți, ingineri agro- ) 
]• nomi, zootehniști, contabili din ■! 
f gospodăriile colective puternice și j 
} cu experiență în organizarea mun- ) 
( cii. De pildă, tovarășul Dumitru i 
( Balinton, președintele gospodăriei j 
j. colective din Sintești, se depla- J 
f sează de 2-3 o.ri pe săptămînă j 
( la gospodăria vecină din Zorani, j 
ț inginerul agronom Geambazu, de ) 
( la G.A.C. Biled, s-a deplasat la ! 
( G.A.C. din Răchita arătînd con- j 
j- siliilor de conducere din aceste ) 
f gospodării colective tinere ce au l 
( de făcut pentru ca lucrările din ] 
[ campania de primăvară să se des- ) 
( fășoare în bune condiții. De a- ! 
I semenea, contabili cu experiență j 
[ din gospodăriile colective vechi ) 
( ajută în aceste zile pe contabilii l 
și socotitorii noilor gospodării j 
colective la alcătuirea registrelor ) 
de evidență etc. i

Co- 
creșterea a- 
și alte ra- 
uimare, va- 
aceste gos-

poli-

Produsele uzinelor textile „30 De
cembrie“ din Arad au trecut cu suc
ces „examenul calității“. La cel de-al 
treilea Pavilion de mostre de la 
București, pentru imprimeurile pre
zentate, colectivul a luat premiul I. 
Directivele C.C. al P.M.R. arată clar 
că sarcina principală în industria 
ușoară este îmbunătățirea calității 
produselor și lărgirea gamei de sor
timente, pentru a se realiza mărfuri 
mai trainice, mai bine finisate și 
din ce în ce mai aspectuoase în ve
derea satisfacerii gustului și exigen
țelor crescînde ale consumatorilor, 
întrecerea socialistă la uzinele „30 
Decembrie“-Arad a pus în valoare 
multe din posibilitățile existente, a- 
mobilizat pe fiecare membru al cor 
lectivului în lupta pentru calitate.

Pe întreg fluxul tehnologic, de la 
bumbacul brut, la țesăturile finite, 
s-au luat numeroase măsuri tehnice 
și organizatorice, au fost valorificate 
însemnate rezerve interne. De mare 
eficacitate s-au dovedit a fi, în spe
cial, consfătuirile de producție orga
nizate în sens invers fluxului tehno
logic.

Cum se organizează, practic, ast
fel de consfătuiri ?.

La sfîrșitul fiecărei luni, comite
tul sindicatului stabilește datele la 
care vor fi ținute consfătuirile în 
fiecare secție. Se îneepe cu ultima 
secție de pe fluxul tehnologic — fi
nisajul. Sînt invitați la această con
sfătuire și muncitori fruntași, ingi
neri și tehnicieni de la țesătorie. 
întrucît aici „se vede” și cum au 
muncit cei din țesătorie, invitații 
află în ce direcție trebuie să-și în
drepte atenția. La consfătuirile de 
producție de la țesătorie sînt invi
tați cei de la filatură ș.a.m.d. Astfel 
se stabilesc concret cauzele care dau 
naștere unor produse de slabă cali
tate pe întreg fluxul tehnologic. 
Colectivele secțiilor găsesc soluții 
pentru înlăturarea lor. în lupta 
pentru ridicarea continuă a calității

I produselor fiecare secție din fabri- 
I că are un rol bine precizat, fiind

socotită o „verigă" importantă în sibilitatea să se îmbunătățească sinjr 
întrecerea pentru calitate. Să mer- "" "
gem pe fluxul tehnologic...

Consfătuire de producție la țe- 
sătoria I—II. Printre cei care 
au luat cuvîntul a fùst și Victoria 
Dănilă, țesătpare cu experiență, cu
noscută fruntașă atît prin depăși
rile de plan cit și prin calitatea.' 
produselor pe care le dă. De la ea 
au avut de învățat și invitații de 
la filatură.

— E drept, dăm țesături irțai bune mașini,^ spre a se,obține un văl- 
s—- a spus ea. Dar calitatea se mai f" —■ ~

țitor calitatea firelor;
Desigur, sînt țesături de diferite 

feluri. Unele se fac din fire mai, 
groase, altele din fire mai subțiri, 
mai fine. Firește, și materia primă 
pentru fire — bumbacul — trebuie 
să fie corespunzătoare. Filatoarele 
au cerut ca materialul să fie mai- 
bine repartizat pe mașini. Acum la 
carde se dirijează materialul necesar 
pentru fire subțiri la cele mai bune,

Din experienfa colectivului 
uzinelor textile 

„30 Decembrie"-Arad

poate îmbunătăți. Multe defecte 
provin: din neatenția unor țesă
toare. Văd un „cuib“, o răritură 
și țes mai departe. Dar tot atît de 
adevărat este că filatura ne poate 
ajuta să înlăturăm multe defecte. 
Dacă vom primi fire de calitate su
perioară, curățate, fără impurități, 
torsionate uniform, vom da și noi 
finisajului țesături superioare...

Asemenea recomandări pentru fi
latură au făcut numeroși țesători în 
cadrul consfătuirii.

.Recomandările n-au rămas fără 
urmări. La bataj s-au aplicat gră
tare reglabile la bătătoare după 
sistemul mașinilor moderne. Atunci 
cînd bumbacul are mai multe im
purități, grătarele permit reglarea 
eficacității de curățire. Curățirea 
bumbacului continuă la carde. Ele 
au fost dotate cu sisteme de precar- 
dare care elimină o mare cantitate 
de impurități. Au mai fost făcute și 
alte modernizări — s-au montat 
condensatoare de bandă la carde, au 
fost individualizate flaierele și nu
meroase ringuri etc. — care dau po-

de calitate superioară. Tot aici s-a. 
introdus dirijarea „cănilor” pe cu
lori, pentru a se evita amestecarea 
materialului destinat unor sorti
mente diferite de fire. Mai mult. în ■ 
întreaga secție se face dirijarea 
semifabricatelor pe culori. Fiecare 
grup de mașini cu inele, destinat 
unui sortiment de fir, este alimentat, 
de la aceleași flaiere și cu aceleași 
culori de mosoare.

Măsurile luate la filatură au dus 
la continua îmbunătățire a calității 
firelor. Dacă înainte țesătoria făcea 
numeroase reclamații la filatură, în 
ultimul timp nu a avut nici una.

La rampa de control a țesătu
rilor se adună, după fiecare 
schimb, toți maiștrii. Se stabilesc 
defectele și cauzele lor. Anul trecut 
în secție s-au montat peste 500 răz
boaie de țesut noi, automate. Lucrul 
la mașini noi cere pregătire temei- ' 
nică. Biroul organizației, de bază 

' a cerut comitetului sindical de sec
ție și conducerii secției să ia măsu
rile necesare în acest scop. S-a por
nit de la maiștri. Ei au lucrat efec
tiv la montarea războaielor de țe
sut automate, cunoscînd astfel toate 
piesele componente, funcționarea 
lor. Rodajul s-a făcut de către 
maiștri împreună cu țesătoarele, care 
au început astfel să învețe cum tre
buie să le folosească. S-au organizat 
cursuri de ridicare a calificării pen
tru maiștri și pentru țesătoare. A-maiștri și pentru țesătoare. A-

GH. RADEL
(Continuare în pag. Il-a)
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Un aspect de la marele miting al populației Capitalei de la 6 Martie 1945

..

Se împlinesc 17 ani de la 6 
Martie 1945, zi memorabilă în 
care valul uriaș al luptei mase
lor populare, desfășurate sub 
conducerea comuniștilor, a im
pus instaurarea primului guvern 
democratic din istoria Romîniei 
în care reprezentanții clasei mun
citoare, cf’usă de Partidul Co
munist Romîn, aveau rolul pre
ponderent.

Insurecția armată victorioasă 
de la 23 August 1944, organiza
tă și condusă de partidul comu
nist în condițiile favorabile crea
te de vijelioasa ofensivă elibera
toare a Armatei Sovietice, a dat 
un puternic avînt luptei revolu
ționare a maselor. La chemarea 
comuniștilor, masele populare de 
la orașe și sate își uneau rîndu- 
rile în lupta pentru completa ni
micire a fascismului, pentru refa
cerea economică a țării, instau
rarea unei democrații reale șl 
consolidarea independenței na
ționale.

însuflețiți de o dragoste fier
binte de patrie, oamenii muncii, 
nelăsîndu-se abătuți de greută
țile și suferințele pricinuite de ur
mările războiului antisovietic și 
de jaful hitlerist, de ruina econo
mică și sabotajul claselor exploa-

Prime de vechime
Casierii Combinatului, siderurgia 

Hunedoara au în aceste zile mai 
mult de lucru ca de obicei. Ei plă
tesc .siderurgiștilor primele de ve
chime pentru anul trecut, care însu
mează în total peste 6 milioane lei.

Tehnicianul jurnalist Gheorghe 
Roman, bunăoară, care lucrează de 
21 de ani în acest sector a primit 
drept primă de vechime suma de 
6.800 lei.

Sfidind năzuințele de pace 
ale omenirii

Un puternic val de indignare și 
protest a provocat' în lumea întrea
gă hotărîrea guvernului S.U.A. de 
a relua experiențele nucleare în at
mosferă. în declarația făcută vineri 
de președintele Kennedy la postu
rile americane de radio și televi
ziune se arăta că S.U1A. vor începe 
asemenea experiențe în a doua 
parte a lunii aprilie și că vor fl 
efectuate în Oceanul Pacific, timp 
de 2-3 luni.

Luarea acestei hotărîri dezvăluie 
încă o dată, în fața întregii ome
niri, orientarea cercurilor conducă
toare americane de a persevera pe 
calea cursei înarmărilor, de a spori 
încordarea internațională. Un om 
competent în materie, dr. Ralph 
Lapp, specialist în fizica nucleară, 
care a contribuit la fabricarea bom
bei atomice, a apreciat astfel ho
tărîrea guvernului american : „Noi 
— (adică S.U.A. — n.r.) accelerăm 
cursa înarmărilor șl acest lucru, 
dacă se continuă, nu poate să ducă 
decît la o calamitate universală... Ar 
trebui să ne oprim înainte de a că
dea în prăpastia nucleară".

Cînd a făcut publică această de
clarație guvernul S.U.A. ? Presa in
ternațională subliniază că momen
tul pentru aceasta a iost ales exact 
cu 12 zile înainte de deschiderea 
Conferinței de la Geneva a Comite
tului celor 18 state pentru dezar
mare, de la care popoarele așteap
tă să urnească din punctul mort 
problema dezarmării generale și 
totale. Chiar și ziare occidentala 
recunosc că aceasta nu poate fi 
interpretată decît ca manifestarea 
unei atitudini negative față de ce
rințele rezolvării eficiente a acestei 
probleme fundamentale a timpului 
nostru. „Declarația Iul Kennedy in
tervine Intr-un moment nefericit 
ales“ — sorle ziarul conservator 
englez „Daily Mail'. Ziarul „Obser
ver” consideră că hotărîrea S.U.A. 
de a se relua experiențele nucleare 
va stimula cursa înarmărilor deoa
rece „nu se va putea sesiza mo
mentul cînd forțele nucleare ale ce
lor două puteri vor fi absolut ega
le'. Este timpul să sa pună capăt 
tacticii tergiversărilor, scrie ziarul,

6 Martie 1945 Dis activitatea coisisiibr de femei
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tatoare, munceau cu eroism șl 
spirit de sacrificiu pentru refa
cerea economică a țării.

Primăriile, preturile, prefecturi
le dintr-un șir de județe au fost 
luate cu asalt de mase, care au 
izgonit din aparatul de stat slu
gile fascismului și au pus în lo
cul lor reprezentanți ai poporu
lui. în focul luptei pentru refor
ma agrară s-a închegat alianța 
muncilorească-țărănească. Mase 
de milioane ieșeau în stradă 
manifestînd pentru
unui guvern democratic.

Unitatea și hotărîrea de luptă a 
celor mai largi mase ale poporu
lui, în frunte cu clasa muncitoa
re, sub conducerea partidului co
munist, au zdrobit încercările 
■reacțiunii de a împinge țara în- 
tr-un război civil pustiitor, au de
jucat uneltirile cercurilor agre
sive imperialiste. Sub presiunea 
maselor, a fost instaurat la 6 
Martie 1945 guvernul condus de 
dr. Petru Groza, primul guvern 
democratic din viața politică a 
Romînfei. In felul acesta masele 
populare au hotărît soarta bătă
liei pentru putere, obținînd o vio-, vîrșirea construcției socialismu- 
torie însemnată pe calea cuceri- lui, înflorirea patriei, bunăstarea 
rii întregii puteri de către poporul celor ce muncesc.

pentru siderurgiști
■Munca rodnică a celor care înfrun

tă dogoarea focului la furnale, oțe- 
'lării și laminoare, ca și a acelora 
care scot din adîncuri cărbunele și 
minereul, se bucură astăzi de o 
mare prețuire. Siderurgiștilor și mi
nerilor din regiunea Hunedoara li 
s-a plătit pînă acum pentru anul 
1961, numai sub forma primelor de 
vechime, suma de 30.156.000 lei.

„astăzi este momentul cel mai indi
cat pentru Occident să oprească 
cursa". „Noile experiențe — scrie 
„Reynolds News" — dacă vor avea 
loc, vor învenina și mai mult atmos
fera și nu vor duce ța nici un fel de 
schimbări în raportul de forțe".

După cum este bine cunoscut, 
încă în timpul așa-zișului mo
ratoriu nuclear, în S.U.A. se fă
ceau pregătiri intense în vederea 
reînceperii experiențelor. La 15 
septembrie 1961, la poligonul din 
Nevada au început experiențele 
subterane — pînă acum 18 la nu
măr — și, între timp, se accelerau 
pregătirile pentru cele atmosferice. 
Ziarele americane anunțau mereu 
că „preparativele avansează', „pre
parativele sînt pe sfîrșite", „expe
riențele vor fi reluate curind“.., 
în siîrșit, la convorbirile anglo-ame- 
ricane din Bermude s-au definiti
vat planurile de efectuare a expe
riențelor în. atmosferă, s-au fixat, 
pe baza unui tirg, locul lor — în 
insula engleză Christmas. Agenția 
France Presse dezvăluie că grupul 
tehnic care va proceda la expe
riențe a fost înființat întcă în luna 
decembrie a anului trecut.

Reluarea experiențelor a fost ce
rută cu insistență de cele mai a- 
gresive cercuri din S.U.A. și cores
punde intereselor lor. In rînduril® 
acestora se numără Pentagonul, ex
pert! militari și consilieri „specia
liști" al Casei Albe și savanțl-ato- 
miști, ca Edward Teller, ,/părintelS 
bombei cu hidrogen" șl, bineînțeles, 
reprezentanții trusturilor producă
toare de armament. Crainicii „răz
boiului rece' au desfășurat o ac
tivitate febrilă pentru a justifica 
necesitatea intensificării cursei 
înarmărilor, a obține noi credite 
militare, a pregăti opinia publică 
să accepte această orientare pri
mejdioasă. Un moment special tn a- 
ceastă campanie l-a marcat recenta 
cuvîntare a ministrului de război 
McNamara, care a pledat deschis 
pentru sporirea potențialului nuclear 
al S.U.A. Tocmai pentru a nu fi stin
gherite în efeotuarea exploziilor a- 
toniice. puterile oooidentaüe au tor
pilat tratativele tripartit# de la Ge
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muncitor, în frunte cu clasa mun
citoare.

Cei 17 ani care au trecut de la 
6 Martie 1945 au adus schimbări 
înnoitoare, radicale, în viața po
porului. în țara noastră a învins 
socialismul, a fost lichidată ex
ploatarea omului de către om. 
Poporul muncitor, liber și stăpîn 
pe soarta sa, a obținut mărețe 
victorii în creșterea puterii eco
nomice a patriei, în ridicarea ni
velului său de trai. Niciodată 
Romînia nu s-a bucurat de

instaurarea un asemenea prestigiu interna
țional ca în zilele noastre.

Realizările însuflețitoare dobîn- 
dite în perioada care a trecut de 
la 6 Martie 1945 reflectă marea 
forță a regimului democrat-popu
lar, cea mai de preț cucerire 
a poporului nostru ; ele consti
tuie o strălucită expresie a su
periorității democrației socialis
te, a justeței drumului pe care ne 
călăuzește partidul. Politica în
țeleaptă și clarvăzătoare a parti
dului este considerată de masele 
largi populare drept propria lor 
politică pe care o înfăptuiesc cu 
entuziasm spre a asigura desă-

Sonde renăscute
Planul de măsuri tehnlco-organl- 

zatorice al schelei Moinești prevede 
printre altele și reactivarea unul 
număr de 25 sonde care au încetat 
de mult să mai producă.

Muncind cu însuflețire, petroliștii 
de aici au dat în producție, în 
cursul lunii ianuarie, înainte de ter
men, sondele 1145 și 804, iar în luna 
februarie sondele 759 și 841. într-un 
stadiu avansat se află lucrările de 
repunere în producție și la sonda 
1184.

*

neva, în momentul cînd Uniunea So
vietică prezentase propuneri menite 
să ducă la interzicerea experiențe
lor.

După cum este bine cunoscut, a- 
ceastă orientare a iost întîmpinată 
cu critici aspre în opinia publică 
mondială — personalități din lumea 
politică, a științei și culturii au con
damnat-o, iar americanii de rînd. au 
organizat împotriva ei demonstrații 
de o amploare fără precedent în 
S.U.A. — cum au fost marșul stu
denților de la Washington, manife
stațiile femeilor de la New York, pi
chetele din fața Casei Albe etc. 
„Scrisorile — relata în urmă au cî- 
teva zile ziarul francez „Combat“ — 
continuă să sosească la Capitoliu; 
ele confirmă că majoritatea po
porului american este ostilă unei 
„recidive a experiențelor", în timp 
ce în Anglia manifestațiile antinu
cleare se înmulțesc“. Hotărîrea 
luată de guvernul american în po
fida voinței manifeste a americani
lor de rînd arată că presiunea 
cercurilor militariste cele mai agre
sive, punctul lor de vedere, au a- 
vut din nou preponderență în po
litica oficială a Washingtonului.

In declarația de vineri a pre-’ 
ședintelui Kennedy se vorbește 
despre „dorința de a se ajun
ge la acord', bg chiar se 
și menționează că Statele Uni
te și-ar putea revizui hotărî- 
xea cu privire la experiențele in 
atmosferă în cazul încheierii unul 
acord cu privire la interzicerea ex
periențelor atomice, în condițiile 
propuse de S.U.A. Aceasta nu poate 
fl interpretată decît ca o presiune 
Inadmisibilă asupra Comitetului ce
lor 18, cu scopul de a-i impune 
adoptarea planului american cu 
privire la interzicerea experiențelor, 
a cărui esență este control fără 
dezarmare, adică spionaj. Cu alte 
cuvinte „dorința de acord” a S.U.A, 
ee reduce la aceasta : sau adml- 
teți spionii noștri pe teritoriul so
vietic — sau efectuăm experiențele 
hotărîte. Acesta este însă limbajul 
dictatului — iar experiența a ară
tat că un asemenea limbaj este 
ineficace in raporturile au țările so

INIȚIATIVE ALE COLECTIVISTELOR

Alegerea comisiilor de femei din re
giunea Suceava a prilejuit inițierea 
unor noi acfiuni pentru înfrumusețarea 
orașelor și satelor regiunii. Astfel, fe
meile din satul Carpul Codrului, raio
nul Gura Humorului, au plantat 4.000 
de salcîmi pe terenurile erodate ; co
lectivistele din Stăuceni muncesc pen
tru deschiderea grădiniței sezoniere, 
iar comisiile de femei din raionul Bo
toșani au strîns 20.000 kg. cenușă, care 
va fi folosită drept în'grășămînf în 
gospodăriile colective.

Cu prilejul adunărilor de alegeri, fe
meile au făcut peste 9.000 de propu
neri privind mai buna gospodărire a 
satelor regiunii.

„SFATUL GOSPODINEI'1

Tn ultimul timp, comisiile de femei 
au organizat în numeroase orașe con
vorbiri și demonstrajii practice, denu
mite „Sfatul gospodinei", în cadrul că
rora gospodinele își însușesc nojiuni 
de educajie sanitară, de croitorie, artă 
culinară. La București, de pildă, func
ționează 30 de asemenea „Sfaturi ale 
gospodinei".

LA CERCURILE 

AGROZOOTEHNICE

Una din preocupările Comitetului fe
meilor din regiunea București a fost în 
iarna aceasta pregătirea cîf mai multor 

.colectiviste la cercurile agrozootehnice, 
în cadrul acestor cercuri sînt popu
larizate metodele înaintate în zooteh
nie, legumicultura, creșterea păsărilor, 
albinărif etc. în raionul Răcari cursurile 
agrozootehnice sînt frecventate de 900 
de femei. Începînd din luna februarie, 
comitetele raionale ale femeilor în co
laborare cu sfaturile populare au or
ganizat cursuri de scurlă durată — de

-o® o

„Verigile“ calității
(Urmare din pag. I-a)

cum, la noile războaie de țesut auto-* 
mate se obțin indici înalți de utili
zare și o calitate superioară, ca re
zultat al preocupării intense pentru 
ridicarea calificării întregului colec
tiv al secției. Georgeta Cărare, Ma
ria Ghiță, Elena Cazacu, Suzana 
Brișan și numeroase alte țesătoare 
reușesc acum să dea țesături de cea 
mai bună calitate.

Rolul maistrului ' în țesătorie este 
deosebit de important. De munca 
lui depinde în mare măsuță calita
tea țesăturilor produse. Contro- 
lînd îndeaproape felul cum lucrează 
muncitoarele la grupul de mașini 
de care răspunde, maistrul ia mă
suri imediat pentru înlăturarea de
fectelor. Pentru a asigura o bună 
funcționare a, războaielor de țesut, 
maiștrii le reglează după fiecare 
schimb. în atenția lor este și apro
vizionarea ritmică, cu materiale de 
calitate bună a locurilor de muncă.

Țesătoria aduce acum o contribu
ție însemnată la efortul întregului 
colectiv pentru produse de cea mai 
bună calitate. Și acest proces conti
nuă. în consfătuirile de producție 
se fac noi propuneri de perfecțio
nare a procesului de producție, sînt 
puse în valoare importante rezerv® 
interne.

Țesăturile capătă „față" la fi
nisaj. De aceea în această sec
ție s-a acordat o mare atenție 
îmbunătățirii muncii. S-a ținut sea
ma de sugestiile făcute de vizitato
rii celui de al treilea Pavilion de 
mostre și s-au luat măsurile ne

esa

cialiste ; politica „pozițiilor de 
forță” nu a avut nici în trecut efecte 
față de țările socialiste — și nu va 
avea nici pe viitor.

In cuvîntarea sa, președintele 
Kennedy a acordat un mare spațiu 
încercării de a justifica hotărîrea 
S.U.A. îndreptată împotriva intere
selor păcii, prin considerente de or
din militar, în urma realizărilor ob
ținute de Uniunea Sovietică prin ex
periențele efectuate în toamna anu
lui trecut. Dar, așa cum este bine 
cunoscut, Uniunea Sovietică a luat 
atunci hotărîrea de a efectua a- 
cele experiențe în condițiile ame
nințărilor deschise de război din 
partea puterilor occidentale în le
gătură cu propunerea de a încheia 
Tratatul de pace cu Germania, în 
condițiile în .care puterile occiden
tale efectuaseră un număr cu mult 
mai mare de experiențe decît 
U.R.S.S. și, cînd, prin datele furniza
te de exploziile Franței în Sahara, 
blocul N.A.T.O. continuă perfecțio
narea armelor nucleare chiar și în 
timpul moratoriului. Iar acum prin, 
hotărîrea de a relua experiențele 
în atmosferă, S.U.A. împing spre 
intensificarea cursei înarmărilor 
nucleare. Ziarul „Japan Times” 
avertizează că în mod fatal ex
periențele americane „vor duce la 
un cerc vicios de experiențe nu
cleare ale S.Ü.A. și Uniunii Sovie
tice'.

Uniunea Sovietică, dînd în per
manență dovadă de vigilență față 
de uneltirile cercurilor agresive, nu 
ă rămas în trecut și nici nu rămîne 
indiferentă față de încercările pu
terilor imperialiste de a-și crea a- 
yantaje militare. într-un comentariu 
publicat în ziarul „Pravda" se spune: 
„Conducătorii puterilor occidentale 
își dădeau perf ect de bine seama că, 
începînd o serie de experiențe cu 
arma nucleară în atmosferă, Occi
dentul silește implicit Uniunea So
vietică să ia măsuri noi pentru per
fecționarea arsenalului său nuclear. 
Guvernul sovietic a avertizat în re
petate rînduri că nu va rămîne cu 
brațele încrucișate dacă puterile 
N.A.T.O. își vor spori puterea nu
cleară..?.

Refuzînd să asculte glasul rațiunii 
și șfidînd voința omenirii iubitoare 
de pace, cercurile conducătoare oc
cidentale își asumă o grea răspun
dere. Popoarele nu pot să nu con
frunte această orientare a puteri
lor occidentale cu poziția Uniunii 
Sovietic® șl g celorlalte țări socia

5—8 zile — pentru femeile din satele 
regiunii care vor munci în sectorul 
zootehnic al gospodăriilor colective.

PENTRU EDUCAREA
ESTETICĂ A FEMEILOR

Comisia de femei a Uniunii Artiștilor 
Plastici a inițiat de curînd o acjiune 
interesantă : la „Ora femeii", care se 
organizează periodic în cartierele Ca
pitalei, grupuri de pictorițe prezintă 
lucrări de artă plastică. Astfel, după 
audierea unor conferinje despre fru
musețile patriei sau despre realizări 
ale regimului democrat-popular, au fost 
prezentate lucrări de arta plastică exe
cutate la Onești, pe Valea Prahovei sau 
cu prilejul călătoriilor făcute de artiștii 
plastici în alte centre industriale.

Planul de activitate al comisiei de 
femei a Uniunii Artiștilor Plastici cu
prinde de asemenea organizarea unor 
conferințe tratînd despre împodobirea 
locuinjelor, alegerea îmbrăcămintei de 
sezon, aranjarea grădinilor și balcoa
nelor.

Produse de uz casnic
Organizarea centrelor de creație 

în fabricile producătoare de artico
le de uz casnic a contribuit la 
realizarea unor noi sortimente în 
acest sector al industriei ușoare. Zi
lele acestea, la Comisia mixtă de 
avizare a Ministerului Industriei U- 
șoare au fost omologate o serie de 
noi produse, care vor fi oferite spre 
contractare organizațiilor comercia
le. Printre acestea se află noi modele 
de cuiere, suporturi din material 
plastic pentru prosoape, scări plian
te de interior, două modele noi de 
cărucioare pentru copii și altele.

cesare. Calea principală de îmbună
tățire ă calității la țesătorie a fost 
introducerea unor procedee tehno
logice noi.

Albirea țesăturilor este prima 
fază de la finisaj. Aici s-a modificat 
rețeta de albire. Prin aceasta se 
îmbunătățește hidrofilia țesăturilor, 
ceea ce permite ca vopsirea conti
nuă să dea rezultate mai bune. S-au 
pus la punct procedeele de vopsire 
cu coloranți noi — pigmenți și 
reactivi — cu o foarte bună rezis
tență și o largă gamă de culori. La 
coloranții cu rezistențe slabe se 
folosesc acum fixatori. S-a trecut 
la înlocuirea coloranților necores
punzători. Folosirea procedeului de 
imprimare „Raster“ a permis să se 
redea fidel detalii din natură pe 
imprimeuri. *

Aici, la finisaj, se concretizează] 
activitatea colectivului de creație, 
în acest an se produc 10 articole 
noi. în primul semestru s-au intro
dus în fabricație 57 desene noi pe 
țesături în 456 poziții coloristice ; 
pentru semestrul II se pregătesc 
alte 55 desene noi în 440 poziții co
loristice.

W
Faptul că produsele uzinelor „30 

Decembrie" din Arad se bucură de 
aprecierea cumpărătorilor constituie 
un puternic imbold în muncă pen
tru întreg colectivul de aici. în
dreptar în munca lui stau indicații
le Directivelor C.C. al P.M.R. cu 
privire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste. Calitatea șl-a 
dobîndit un loc de frunte printre 
obiectivele acestei întreceri.

listo care duc o politică perseve
rentă în favoarea destinderii in
ternaționale, aplicării unor măsuri 
eiiciente pentru încetarea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea dezarmă
rii generale și totale. Gravitatea si
tuației create prin acumularea de 
noi și noi stocuri de arme cu o 
putere distructivă fără precedent a- 
rată întregii lumi importanța uriașă 
a dezarmării, necesitatea unirii 
forțelor popoarelor pentru a de
termina rezolvarea acestei proble
me vitale. Tocmai acestei necesități' 
i-a răspuns în cel mai înalt grad 
inițiativa guvernului sovietic prevă- 
zînd o întîlnire a șefilor de guver
ne, care șă pună bazele unui tra
tat de dezarmare generală și tota
lă. Țările socialiste, hotărîte să fo
losească orice posibilități pentru 
realizarea de pași înainte spre în
făptuirea dezarmării, nu concep însă 
tratativele de dragul tratativelor, ca 
pe o metodă de a îneca problemele 
într-un noian de vorbe goale sau ca 
Un paravan în dosul căruia să se 
continue înarmarea. Lupta lor fermă 
și perseverentă pentru realizarea 
unui acord în vitala problemă a de
zarmării se bucură de înțelegere și 
sprijin în numeroase state n.eutire, 
în cercuri din cele mai largi ale 
opiniei publice — așa cum a ară
tat și puternicul ecou mondial al 
recentei inițiative a guvernului so
vietic. într-un puternic contrast, po
litica intensificării cursei înarmări
lor și a încordării internaționale, 
dusă de puterile occidentale, ac
centuează discreditul promotorilor 
acestei politici în fața opiniei pu
blice mondiale. Tot mai clar apare 
In fața popoarelor justețea politicii 
Uniunii Sovietice și a celorlalte țări 
socialiste, care răspunde intereselor 
yitale ale întregii omeniri.

Țara noastră va depune și de 
•acum înainte eforturi pentru a-și a- 
duae contribuția sa ca membră a 
Comitetului celor 18 state, la solu
ționarea problemei dezarmării, la 
zădărnicirea acțiunilor îndreptate 
spre intensificarea cursei înarmări
lor șl a încordării internaționale, 
care primejdulesc pacea între po
poare. Poporul romîn iubitor de 
pace își exprimă hotărîrea de a 
continua să lupte, alături de imen
sele forțe mondiale ale păcii, pentru 
îndeplinirea cerințelor celor mai 
profunde ale lumii contemporane — 
încetarea cursei înarmărilor și în
lăturarea primejdiei unui război nu
clear.

L. RODESCU

De Pretore Vincenzo
------------- la Teatrul pentru tineret și copii ~

Pe scenele teatrelor

De Filippo este unul dintre cei mal 
fecunzi și mai populari dramaturgi ai 
Italiei contemporane. Piesele îi sînt ju
cate pe mai toate scenele lumii și se 
bucură pretutindeni de succes. Secretul 
acestei popularilăți ? în primul rînd 
punctul său de vedere, care e punctul 
de vedere al omului simplu, dornic de 
fericire (asia și dă pieselor sale un cald 
lirism plin de umanitate) clar în același 
timp nepulinja do a o găsi în lumea 
capitalistă (de aici satira acidă la adre
sa acestei societăți, dublată de un 
fond de irisțejo și amărăciune). Autor 
dramatic încercai, talentat, inventiv, De 
Filippo găsaște mai întotdeauna o 
imagine scenică plină de fantezie, pie
sele sale sînt dominate de un ritm cu 
adevărat meridio
nal, replica scîr.te- 
iază. în „De Preto- 
re Vincenzo” aces
te calități apar 
parcă și mai sudata 
ca în lucrările anterioare, ceea ce 
face ca ideea piesei să se transmită 
prinlr-o metaforă artistică pe cît de 
originală, pe atît de sugestivă.

Povestea lui De Pretore e simplă. Un 
băiat sărac și cinstit visează să trăiască 
frumos cu fata pe care o iubește. Și, 
ca să poată trăi, fură. Pînă înfr-o zi, 
cînd una din „victimele" lui, îl îm
pușcă. Asta e fot. Dar acest banat fapt 
divers e pentru De Filippo doar un 
pretext pentru a înfățișa un tablou de 
viajă generalizator și — cu toate limi
tele sale ideologice — plin de sensuri 
profunde. Cînd spun limite ideolo
gice, mă gîndesc la faptul că aci — 
ca și în celelalte piese ale lui 
De Filippo — eroii săi nu fac parte 
din categorii sociale cu o conștiință de 
clasă dezvoltată. De unde și inexistența 
soluțiilor, lipsa unei perspective clare. 
Totuși, răspicat și convingător, pie
sa spune un adevăr fundamental șl 
anume că oricît s-ar zbate, orice ar 
încerca, omul în capitalism nu înseam
nă nimic, că indiferent cărui „sfînt" 
s-ar închina, pînă la urmă soarta sa a 
pecetluită, că raiul capitalist e... precum 
pe pămînt, așa și în cer. (Nu trebuie 
uitat că De Filippo scrie pentru un 
public mințit nu numai de capitaliști 
dar și de Vatican).

Spectacolul Teatrului de tineret șt 
copii, pus în scenă de Dinu Cernescu, 
a urmărit cu precădere aceste idei de 
bază ale fexfului și a reușit să le trans
mită printr-o multitudine de mijloace 
regizorale inedite, bogate în fantezie 
și bun gust, dar mai cu seamă străbătu
te de un foarte manifest și consecvent 
spirit polemic care merge de la ironia 
fină pînă la sarcasmul cel mai violent. 
El a știut să îmbine planul realist al 
piesei cu cel fantastic (mă refer la 
tabloul raiului) obfinînd o logică de
plină a metaforei și de aici perfecta 
claritate a mesajului. O pondere deo
sebită are în spectacol concepția sce

o®o

Sesiune științifica.
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). ■— 

La Institutul Politehnic din locali
tate a avut loc duminică sesiunea 
cercurilor științifice studențești.- Au 
fost expuse referate asupra activi
tății desfășurate de cercurile știin
țifice studențești legate de proble
me actuale privind dezvoltarea e- 
conomică a orașului Galați.

In total au fost dezbătute 39 de
----------- o® o ...........

FILARMONICA DE STAT ..GEORGE 
ENESCU“ Ateneul R. P. Ronrîne — Sala 
Studio : RECITAL DE LIEDURI — 
(orele 20).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : OEDIP — (orele 1?.30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE" (sala Comedia) : APUS DE
SOARE — (orele 19.30). țSala Studio) : 
FIICELE - (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA" (Sala 
Magheru) : CIOCIRL1A — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : BĂIEȚII VESELI - 
(orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LăNDRă“ (B-dul Schitu Măgureanu 
nr. 1) : AL PATRULEA - (orele 16) : 
SFINTA IOANA - (orele 19.30). . (Sala 
Studio - Str. Alex. Sahia 76) : CRED IN 
TINE - (orele 19.30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : DE PRETORE 
VINCENZO — (orele 20).

TEATRUL SATIRIC-MUZICAL „C. TA- 
NASE" (Sala Savoy) : ȘAPTE NOTE
POTCOVITE - (orele 20). (Sala VE^tei 
174) : CONCERT IN RE... HAZLI 
(orele 20)

RADIO marți 6 martie ® Muzică in
strumentală interpretată de soliști so
vietici — orele 9.45 — Ie Ciclul „Cul
tura muzicală romîncască în anii puterii 
populare“ — orele 10,30 — I » Arii, scene 
șl duete din opera „Boema“ de Pucclnl 
orele 12,00 — Io Lucrări de compozitori 
romîni înaintași — orele 12,15 — II • 
Din folclorul popoarelor — orele 13,30 
— II • Program de muzică de Telemann 
și Vivaldi — orele 14,30 — I o Interpreți 
de muzică populară romîncască — orele 
14,30 — II o Muzică din opere și operete 
orele 15,40 — I • Muzică ușoară de com
pozitori sovietici — orele 15,50 — II o 
Vorbește Moscova — orele 16,45 — I •

STRĂZILE AU AMINTIRI : Patria (10 ; 
12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,05), București 
(10 ; 12,15 : 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15), înfră
țirea între popoare (14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20,35), Alek. Sahia (10 ; 12,10 ; 14,15 ; 16,30;
18.45 : 21), Volga (9,50 ; 12 ; 14,30 ; 16,45 ;
19 ; 21,05). DRUM BUN, AUTOBUZULE : 
Sala Palatului R. P. Romîne (orele 19,30). 
Republica (9,30 ; 11,15 ; 12,45 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21), Elena Pavel (10 ; 11,45 ; 13,30 ; 15,45 ; 
17,30 ; 19,15 ; 21), Gh. Doja (10,30 ; 12,15 ; 
14 ; 15,45 ; 17,30 ; 19,15 ; 21), G. Coșbuc 
(10 ; 12 ; 15 ; 17> 19 ; 21). PACE NOULUI 
VENIT : I. C. Frimu (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21), N. Bălcescu (15 ; 17 ; 19 ; 21), 23 Au
gust (10 ; 12 ; 15 : 17 ; 19 ; 21). NANA : 
Magheru (10; 12 ; 15; 17; 19; 21), V. Roaită 
(10 ; 12,30 ; 15 ; 17,45 ; 20,30), Libertății
(10 ; 12,30 ; 16,30 ; 13,45 ; 21). ROSITA :
V. Alecsandrl (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), 
M. Gorki (8,45 ; 11 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21).
1 Mal (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), Floreasca
(15; 17; 19; 21). EVDOCHIA : Central (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). CURSA DE 100 
KILOMETRI : Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Arta (15; 17 ; 19; 21). FIDEL CAS
TRO AL CUBEI — OMUL STÄPIN AL 
NORDULUI — FOTBAL PE GLOB 1961 : 
Timpuri Noi (9 ; 10,45 ; 12,30 ; 14,15 ; 16 ;
17.45 ; 19,30 ; 21,15). LUMEA APLAUDA :
13 Septembrie (10 ; 12 ; 10 ; 18,15 ; 20,30). 
FRUMOASA LURETTE ; C. David (15,30; 
18; 20,30), Ille Plntllle (16; 18; 20). PERLE 
NEGRE ; Flacăra (15; 17; 19; 21), Miorița 
(10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). PRIMĂ
VARA FETELOR : T. Vladlmlrescu (16 ; 
18 ; 20). CETATEA HURRAMZAMIN :
Munca (16 ; 18,15 ; 20,30). DRAGOSTEA 
LUI ALIOȘA — cinemascop : Popular 
(16 ; 18,15 ; 20,30), Donca Slmo (15 ; 17 ;

i 19 ; 21), M. Eminescu (16,30 ; 18,30 ; 20,30), 
I FH FERICITA, ANI 1 : Moșilor (18 ; 18 î
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nografică a lui Perahim. Ca de obicet( 
Perahim a creat aici nu un decor, cl 
a întruchipat plastic sensurile cele' mal 
profunde ale piesei. Modul cum ș^fosf 
solufionaf tabloul din piață, dr /nat 
de imensele picioare ale statiiiV (nfu- 
lui ce pare copleșitoare, fără,’sfîrșit, 
sugerează cu o remarcabilă vigoare 
artistică ideea frîngerii omului în lumea 
banului și a superstițiilor bisericii. îm
pletirea din acest tablou a concepției 
scenografice cu cea regizorală, întrea
ga mișcare a discuției lui De Pretore 
cu sfînful, poate fi considerată ca o 
realizare de teatru contemporan dintre 
cele mai izbutite. In altă modalitate, 
dar la fel de expresiv e realizat tabloul 
raiului. Aici cadrul scenografic e mai 

complex, îmbină 
tonurile calde, liri
ce, ale cortinei cu 
mere și sumbrul 
imenselor porfi-f’ji 
mintirea copilăr 

lui De Preioro) cu maniera în care o 
înfățișată opulenja, platitudinea și 
prosiul gust al „raiului” (de fapt O' 
șarjă plastică la adresa „înaltei so- 
cielăji").

Rolul dificil al eroului principal îl 
joacă Florin Vasiliu, cu volubilitatea sa 
binecunoscută, dar și cu un serios efort 
de sobrietate. El creează un De Pretor® 
care cucerește de la început simpatia 
publicului, culminînd ca vervă și inven
tivitate actoricească în dialogul cu sfîn- 
tul, pomenit mai sus. Cred însă că rea
lizarea lui Florin Vasiliu ar cîștiga în 
profunzime dacă s-ar reliefa mai pu
ternic latura lirico-dramatică a rolului, 
în fond, De Pretore nu este un simplu 
pungaș de buzunare, care fură și în- 
șală pe alții, ci un înșelat și un furat 
de către societate în tot ce e mai 
scump omului: libertate, viață, fericire. 
Crearea unui just echilibru între ele
mentele componente ale rolului, ar feri 
și de o anumită monotonie pe alocuri. 
(Observația se referă nu numai la jo
cul actorului, ci și la regie).

Pe Ninuccia, fata simplă, întruchipare 
fermecătoare prin cinste și candoare, o 
joacă o proaspătă absolventă a Institu
tului, Magda Popov.ici. E primul ei 
rol pe scena profesionistă. Foarte tî- 
năra actrifă l-a interpretat cu prospeți
mea și sinceritatea cerută, dar mai ales 
cu o bogäjie de nuanțe ce dovedesc 
un studiu atent și minuțios. Ninuccia, în 
interpretarea Magdei Popovici e tot 
timpul o prezență emoționantă, de la 
momentele de ingenuitate pînă la cele 
de intens dramatism.

Din restul distribuției nu prea nume
roase (piesa stă îndeosebi pe cei doi 
eroi principali) se detașează scurtele 
apariții punctate de bonomie și umor 
ale lui N. Tomazoglu. Trebuie spus 
însă că majoritatea interprefilor aduc 
contribuția lor la reușita acestui spec
tacol de bună calitate și meritat succes,

TRAIAN ȘELMARU

referate printre care „Determinarea 
nivelului minim al apei din bazin 
pentru lansarea diferitelor nave pe 
cala din bazinul vechi", „Tratarea 
termică a vinurilor în vederea sta
bilizării și învechirii rapide", „Stu
diul albirii și al pământurilor déco
lorante folosite la albirea uleiurilor 
vegetale" ș.a. Multe dintre aceste 
referate au fost premiațe.

Melodii de estradă de compozitori din 
țări socialiste — orele 17,15 — Ii» Pitse 
simfonice — orele 17,45 —Ie Cîiltă Lu- 
crcțla Ciobanu — orele 18,10 — I • Limba 
noastră — orele 111,30 — Ï • Interpreți 
de muzică ușoară — orele 19.00 — II • 
Program muzical pentru fruntașii tn 
producție — orele 19,20 — I 9 Opera 
„Fata cu garoafe“ dé Gh. Dumitrescu
— orele 19,30 — II o Concert de seară
— orele 20.40 — I o Versuri ale poeților 
noștri în lectura autorilor — orele 21.45
— I • Muzică populară romînească — 
orele 22,00 — II • Lucrări de cameră de 
George Enescu — orele 23,15 — II.

20), Olga Banele (15 ; 17 ; 19 ; 20,4o).. i?'-
TECUL PORUMBIȚEI CENUȘII : 8 Mai 
(15 ; 17 ; 19 ; 21). SENTINȚA : Luceafă
rul (15 ; 17 ; 19 ; 21), Aurel Vlalcu (15 ; 
17 ; 19 ; 21). MUZICANTUL ORB rulează 
la cinematograful G. Baco via .'16 ; 18 ; 
20). DRUMUL PARTIZANILOR : Drumul 
Serii (16 ; 18 ; 20). TOM DEGEȚELUL : 
30 Decembrie (15 ; 17 ; 19 ; 21).

TELEVIZIUNE ; Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Emisiune pentru 
copii. 19 40 — Emisiune de știință și teh
nică. 20,00 — PUȘKIN - un cîntăreț al 
libertății 20,35 — Actualitatea cinemato
grafică. 21,25 — Artiști amatori în stu
dio : program prezentat de formații ale 
cooperativei „Higiena“ din Capitală. In 
încheiere : sfaturi pentru telespectatori ; 
ultimele știri.

Timpul probabil pentru zilele de 7,-8 
șl 9 martie : Vreme călduroasă la în
ceput apoi se va răci. Cer schimbător 
mal mult noros In jumătatea de nord a 
țării, unde vor cădea precipitații sub 
formă de ploaie la început, apoi laoo- 
vlță. In rest ploi slabe. Vînt potrivit. 
Temperatura va scădea în a doua parte 
a Intervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 3 șl plus 7 grade, iar maxi
mele Intre plus 2 șl plus 12 grade.
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Totul pentru ? ru binele omului
Raportul prezentat de N. S. Hrușciov la Plenara C. C. al P. C. U. S

** MO,SCOVA 5
5 martie în ... ____ _ _________  __  „

Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.
Plenara a lost deschisă de N. S. Hrușciov, p’rim-setcretàr al C.C. 

al P.C.U.S.
Pe ordinea de zi figurează sarcinile partidului în vederea îmbu

nătățirii conducerii agriculturii.
La plenară, în afară de membrii Comitetului Central și ai Comi

siei centrale de revizie, participă activiști de partid șl de stat din 
republicile, ținuturile șl regiunile Uniunii Sovietice, conducători ai 
unor institute de cercetări științifice, ministere și departamente.

Raportul a fost prezentat de N. S. Hrușciov. Plenara îșl conti
nuă lucrările..

(Agerpr&s). — TASS transmită : In dimineața zilei 
Palatul Mare al Kremlinului s-a deschis plenara

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS 
transmite : în raportul prezentat la 
Plenara C.C. al P.C.U.S.'din 5 mar
tie cu privire la etapa actuală a 
construirii comunismului și: la 
sarcinile partidului în îmbunătăți
rea conducerii agriculturii, N. S. 
Hrușciov a spus : „construirea co
munismului în țara noastră repre
zintă îndeplinirea datoriei interna
ționaliste față de toate forțele revo
luționare din lume. Noi urmăm li
nia leninistă șl această linie este 
sprijinită de mișcarea comunistă 
mondială, de întreaga omenire pro
gresistă”.

„Putem afirma cu deplin temei, a 
subliniat primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S., că Programul P.C.U.S., 
planurile de creare a bazei tehnice- 
materiale a comunismului, de for
mare a relațiilor sociale comuniste, 
de educare a omului nou, pe care 
le cuprinde, au produs o impresie 
Uriașă asupra milioanelor de oa
meni din întreaga lume”.

„Interesul permanent față de Pro 
gram se explică prin marea sa im
portanță pentru dezvoltarea mon
dială, pentru soarta omenirii. Po
poarele salută acest document, gă
sesc în el răspunsuri juste la pro
blemele fundamentale ale contem
poraneității. Prietenii noștri văd în 
Program un far care luminează ca
lea celor asupriți și năpăstuiți în 
lupta pentru lichidarea orînduirii 
bazate pe exploatare, pentru pacea 
și fericirea popoarelor. Forțele miș
cării muncitorești și de eliberare

P. C. U. S. leagă construirea societății 
comuniste de realizarea belșugului 
de bunuri materiale și culturale

eforturile partidului 
sînt concentrate asu-

■........................................ -, i.-

națională din întreaga lume corisi- ■ 
dera pe bună dreptate construirea ' 
comunismului în U.R.S.S. drepț.un: 
exemplu însufleți tor, Un sprijin 
uriaș de importanță istorică în 
lupta lor împotriva asupririi capi
taliste și coloniale. Cercurile guver
nante ale puterilor imperialiste sînt 
speriate de ideile mărețe ale Pro
gramului P.C.U.S. Ele văd în linia 
generală a partidului nostru — li
nia construirii comunismului în 
U.R.S.S. — principala primejdie 
pentru dominația imperialismului’'.

N. S. Hrușciov a arătat că Pro
gramul P.C.U.S. cuprinde planul 
multilateral al 'construcției socie
tății comuniste, elaborat pe baza 
teoriei comunismului științific.

Partidul pornește de la ideea că 
pentru construcția comunismului 
sînt necesare : dezvoltarea neconte
nită a forțelor de producție ale 
societății, ridicarea bunăstării po
porului, perfecționarea relațiilor de 
producție, creșterea conștiinței și 
ridicarea nivelului politic șl ideo
logic al tuturor cetățenilor țării 
noastre. Toate aceste condiții sînt 
indisolubil legate între ele ; a nu 
ține seama sau a neglija vreuna 
din ele înseamnă a aduce prejudi
cii cauzei noastre, a încetini ritmul 
construcției comuniste.

Poporul sovietic a întimpinat cu 
entuziasm și cu înflăcărată aproba
re noul Program al partidului co
munist, considerîndu-1 expresia im- 
teraselor sale vitale.

în prezent, 
și poporului
Îira traducerii în viață a principa- 
ei sarcini economice, și anume 

crearea bazei tehnice-materiale a 
comunismului. Iată de ce și pre
zenta plenară a Comitetului Cen
tral discută problema avîntului 
continuu al agriculturii, ca o pro
blemă de cea mai mare importanță 
cuprinsă în noul Program și în 
botărîrile Congresului al XXII-lea 
al partidului.

Printre numeroasele ecouri din 
Străinătate la noul Program al 
P.C.U.S. pot fi întîlnite și ecouri 
în care se exprimă îndoiala în ce 
privește justețea faptului că în 
Program se pune un deosebit ac
cent pe producția de bunuri mate
riale pentru popor. Unii critici ai 
Programului partidului nostru în
cearcă să-i prezinte pe comuniștii 
sovietici aproape ca pe niște oa
meni care înclină să înfățișeze co
munismul ca o masă plină cu bu
cate.

Asemenea reproșuri la adresa co
muniștilor, la adresa marxism-leni- 
nismuiui, nu sînt noi. Adversarii 
comunismului științific, care se si
tuează pe poziții idealiste, au încer
cat întotdeauna să ironizeze, să de
nigreze atitudinea lucidă și realistă 
a marxist-leniniștilor față de nevoi
le urgente ale poporului, față de 
satisfacerea necesităților sale ma
teriale. Adversarii noștri au încer
cat și încearcă să prezinte grija co

rniștilor pentru fericirea oame- 
lor într-o formă vulgarizată, în 
rma cea mai denaturată.
■Marxist-leniniștii au demascat șî 

au dus întotdeauna o luptă hotă- 
rîtă împotriva acestor atacuri la a- 
dresa comunismului.

Pentru ce partidul nostru leagă 
I construirea societății comuniste de 

realizarea belșugului de bunuri ma
teriale și culturale ? Nu subestimăm 
oare astfel rolul conștiinței, princi
pialității comuniste cînd prezentăm 
comunismul ca un corn al abunden
ței la care vor avea acces toți, vor 
putea să-și satisfacă pe deplin ne
voile lor materiale și spirituale ?

Pentru noi, pentru toți marxist- 
leniniștii, societatea comunistă re
prezintă egalitatea socială deplină 
între toți membrii societății, nive- 
“ Înalt de conștiință, înalta prin- 

lialitate a tuturor cetățenilor și 
Dclșugul de bunuri materiale și spi- 

, rituale, viața fericită și asigurată a 
tuturor oamenilor muncii. Comu
nismului științific îi este străină 
propagarea egalității în drepturi în 
spiritul primelor comunități crești
ne cu nivelul lor scăzut de viață, 
cu ascetismul lor. Comunismul nu-1 
putem închipui sub forma unei 
mese cu farfuriile goale în jurul că
reia stau oameni „cu înaltă con
știință“ și „cu drepturi pe deplin 
egale“. A chema oamenii la un ast
fel de „comunism“ este echivalent 
cu a-i invita pe oameni să bea lapte 
cu furculița. Aceasta ar fi o carica
tură a comunismului.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
Marx, Engels, Lenin au expus prin
cipiile fundamentale ale viitoarei 
societăți comuniste.

Este cunoscută formula clasică 
a lui K. Marx că în faza superioa
ră a societății comuniste „cînd o 
dată cu dezvoltarea multilaterală a 
indivizilor, vor fi sporit și forțele 
de producție, iar toate izvoarele a-

care după capacități, fiecăruia după 
nevoi".

în „Principiile comunismului", 
F. Engels a spus că noua societate 
„va produce suficiente produse 
pentru a putea organiza o repar
tiție care să satisfacă necesitățile 
tuturor membrilor ei".

Vladimir Ilici Lenin a subliniat 
că înlocuirea societății capitaliste 
prin cea socialistă va fi înfăptuită 
„pențru asigurarea deplinei bună- 
stări și dezvoltări libere multilate
rale a tuturor membrilor săi“.

Tocmai această interpretare 
marxist-leninistă a comunismului 
se află la baza Programului P.C.U.S. 
în care se spune că scopul activi
tății partidului este satisfacerea 
tot mai completă a cerințelor ma
teriale și spirituale crescînde ale 
poporului. A uita acest lucru în
seamnă a te îndepărta de modul 
materialist de a pune problema, a 
nu înțelege legile dezvoltării socie
tății, înseamnă a luneca pe poziții 
subiectiviste, idealiste.

Tocmai în conformitate totală cu 
concepțiile dascălilor noștri, Pro
gramul P.C.U.S. prezintă comunis
mul nu ca o societate unde se 
stabilește egalitatea în drepturi a 
celor săraci, ci ca o societate în 
care se obține belșugul de bunuri 
materiale și spirituale, pentru toți 
membrii, 
P.C.U.S. este 
înalt și nobil 
totul pentru 
omului.

Bineînțeles, a spus N. S. Hrușciov, 
nu poate fi nimic mai greșit decît 
să se atribuie marxist-leniniștilor 
ideea despre comunism ca despre 
regatul trîndăviei și ghiftuirii fără 
rost. în Programul P.C.U.S., în 
materialele Congresului al XXII-lea 
se subliniază cu toată puterea și 
hotărîrea că comunismul și munca 
sînt inseparabile, că tocmai munca 
conștientă plină de abnegație a 
tuturor membrilor societății este 
baza construcției comunismului. în 
procesul construirii societății 
muniste are loc și va avea 
formarea omului cu o înaltă 
știință și morală comunistă.

Marx și Engels au spus : „Oame
nii, dezvoltînd producția lor mate
rială și relațiile lor materiale, mo
difică odată cu aceasta realitatea 
lor, și gîndirea lor, și produsele gîn- 
dirii lor. Nu conștiința determină 
viața, ci viața determină con
știința”.

Principala condiție care asigură 
belșugul de bunuri materiale și spi
rituale pentru popor, fără de care 
nu se poate trece de la repartiția 
socialistă la cea comunistă o consti
tuie crearea bazei tehnice-mate- 
riale a comunismului. Procedăm 
oare just acordînd în Program o 
mare atenție problemelor dezvoltă
rii forțelor de producție, creării ba
zei tehnice-materiale a comunismu
lui ?

La această întrebare răspundem 
fără ezitare : Partidul nostru a pro
cedat cît se poate de just, leninist, 
științific, incluzînd în Programul 
său planul de perspectivă amănun
țit elaborat de creare a bazei teh
nice-materiale a comunismului. 
Marx a subliniat în mod just că 
după ce socialismul a devenit știin
ță, el trebuie tratat ca o știință.

societății. Programul 
pătruns de idealul 
al comunismului — 
om, pentru binele

co- 
loc 

con-

conținut ca bază a construirii so
cietății comuniste crearea bazei 
tehnice-materiale a comunismului.

Partidul nostru a procedat în 
spirit leninist, definind în noul Pro
gram al P.C.U.S. construcția bazei 
tehnice-materiale a comunismului 
ca principala lui sarcină economică.

Marxiștii au considerat întotdea
una că după cucerirea 
sa muncitoare trebuie 
cupe în permanență de

Crearea bazei tehnice-materiale 
a comunismului are o însemnătate 

internațională excepțională
Crearea bazei tehnice-materiale 
comunismului are o însemnăta

te internațională excepțională, 
condițiile actuale ale întrecerii 
luptei dintre două sisteme sociale 
trebuie sporite necontenit forțele 
materiale ale socialismului pentru 
a obține cît mai grabnic și a con
solida victoria asupra imperialis
mului, în toate domeniile vieții — 
economic, politic, tehnico-științific. 
Orice abatere de la această linie ar 
duce la pierderea superiorității a- 
supra forțelor imperialismului și 
ar pricinui în felul acesta un pre
judiciu imens lagărului socialist, 
forțelor revoluționare și de elibe
rare din întreaga lume. Trebuie să 
obținem un avînt atît de puternic 
al forțelor de producție, să întărim 
atît de mult puterea economică și 
de apărare a țărilor socialiste, ca 
să apărăm cu tot mai multă sigu
ranță și complet forțele socialismu
lui de agresiunea imperialistă.

Tocmai dezvoltării gigantice a 
forțelor de producție ale Uniunii 
Sovietice și ale întregului sistem 
socialist îi datorăm faptul că im
perialismul contemporan este ne
voit să țină seama de lagărul mon
dial socialist, de puterea reală a 
socialismului.

După cum recunoaște întreaga 
opinie publică progresistă mondia
lă, această putere a Uniunii So
vietice și a celorlalte țări socialiste 
reprezintă principala piedică în 
calea dezlănțuirii unei agresiuni 
imperialiste, a declanșării unui 
nou război mondial. Pentru a lupta 
cu succes împotriva imperialismu
lui nu sînt suficiente lozincile, 
trebuie să existe posibilități reale 
de a duce în mod victorios această 
luptă. Printre aceste posibilități 
forțele materiale ale socialismului 
victorios au un rol hotărîtor și tot 
mai mare.

Construirea comunismului în țara 
noastră reprezintă îndeplinirea da
toriei internaționaliste față de toate 
forțele revoluționara din lume. 
Noi urmăm linia leninistă și aceas
tă linie este sprijinită de mișcarea 
comunistă mondială, de întreaga 
omenire progresistă.

Calea de la socialism la comu
nism, este calea muncii perseve
rente și a biruirii greutăților, ca
lea luptei neobosite, calea marilor 
înfăptuiri creatoare. Dar, totodată, 
este greșit de a prezenta înainta
rea spre comunism numai ca o 
cale care cere necontenite sacrifi
cii și privațiuni. Se știe că în 
timpul Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie și în anii războiu
lui civil poporul nostru, plin de 
entuziasm revoluționar, a acceptat 
mari sacrificii. Se știe ce sacri
ficii grele au făcut oamenii sovie
tici în anii Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei. Ei au acceptat 
să le facă pentru apărarea cuceri
rilor revoluționare, a libertății și 
independenței patriei noastre so
cialiste, pentru salvarea întregii 
omeniri de sub robia fascismului.

Așadar, cînd împrejurările o cer, 
poporul nostru nu ține seama de 
greutăți și privațiuni. în numele 
mărețului scop el muncește cu ab
negație pentru ca patria noastră 
să devină și mai puternică. Cu cît 
socialismul se dezvoltă mai mult, 
cu atît trebuie el să ofere poporu
lui mal multe bunuri materiale și 
culturale. Iar această înseamnă că 
cu atît mai Jritens, mai larg, mai 
convingător apare superioritatea 
orînduirii socialiste, cu atît socia
lismul cucerește simpatia a noi mi
lioane de oameni ai muncii din 
lumea capitalistă.

în condițiile actuale se înalță și 
s-a construit societatea socialistă 
reală. Acum nu numai chemările 
revoluționare la conștiința de clasă, 
dar în primul rînd exemplul nivelu
lui material al vieții maselor largi 
ale populației țărilor socialiste, ni
vel care crește rapid, exercită o 
influență tôt ipai mare asupra oa
menilor muncii din țările capitalis
te ale căror cercuri destul de largi 
mai sînt încă prizoniere ale ideo
logiei burgheze și reformiste.

Nu degeaba imperialiștii S.U.A.
sînt cel mai mult neliniștiți tocmai- ,
de faptul că Programul P.C.U.S. Poporul, cu prezentarea
trasează sarcina creării belșugului Științifică justă a societății comu- 
comunisf. Ei, desigur, își dau per- niste 51 a cailor construirii ei.
fect de bine seama că atunci cînd Călăuzindu-se după Programul 
Uniunea Sovietică și celelalte țări adoptat, partidul orientează efortu- 
socialiste vor întrece din punct’ de rile tuturor oamenilor sovietici spre 
vedere economic țările cele mai avîntul puternic continuu al indus-

puterii .cla
să se preo- 
dez voi tarea

forțelor de producție. în această 
privință Marx și Engels spuneau că 
dezvoltarea forțelor de producție 
„este o premisă practică, absolut 
necesară și din cauză că fără ea 
nu se obține decît o generalizare 
a sărăciei...“ Este limpede pen
tru noi că fără o puternică dezvol
tare a forțelor de producție înde
plinirea măreței sarcini de asigurare 
a celui mai înalt nivel al bunăstării 
poporului ar fi de necoriceput.

A-
a

în 
Și

vedere economic țările cele 
dezvoltate ale capitalismului, nici 
un fel de forțe ale imperialiștilor 
nu vor putea opri marșul victorios 
al ideilor comuniste.

Forța exemplului, socialismului și 
comunismului capătă o importanță 
deosebită și pentru faptul că în e-

Am subliniat și în trecut că avîn- 
tul agriculturii este o cauză a în
tregului popor. Agricultura intere
sează literalmente pe fiecare om. 
Nivelul dezvoltării agriculturii de- 

vuției colective vor țîșni mai bo- Programul nostru nu ar fi avut nici termină într-o măsură considera-' 
gat" abia atunci va deveni posibilă un fel de valoare de program știin- bilă bunăstarea poporului. De aceea 
înfăptuirea principiului „de la fie- țific al partidului, dacă nu ar fi trebuie să considerăm avîntul con-

oameni din țările Asiei, Africii, 
mericii Latine,- au pășit pe arena 
dezvoltării de sine-stătătoare. în 
fața popoarelor acestor țări se ri
dică în întreaga amploare pro
blema pe ce cale să meargă mai de
parte — pe calea dezvoltării capi
taliste sau a celei necapitaliste.

Socialismul arată prin exemple 
concrete popoarelor care au cuce
rit independența națională avanta
jele economiei socialiste, planifica
te, ale economiei avîntului și 
prosperității. Cu cît vor fi mai 
mari succesele țării noastre și 
ale tuturor țărilor socialiste în dez
voltarea economiei și culturii, în ri
dicarea nivelului de trai al popoa
relor lor, cu atît le va fi mai ușor 
popoarelor din tinerele state na
ționale să facă o alegere în favoarea 
socialismului.

Este așadar evident că orice țară 
socialistă care obține succese reale 
în dezvoltarea economiei, în ridica
rea nivelului de trai al poporului, 
aduce o contribuție internaționa- 
listă la triumful ideilor marxism- 
•leninișmului și prin aceasta apro
pie victoria comunismului pe plan 
mondial.

Aș dori de asemenea să subliniez 
încă o dată importanța excepțio
nală pentru cauza construcției co
muniste a principiului leninist de 
cointeresare materială. Ar fi cu to
tul greșit de a vedea în acest prin
cipiu o oarecare „concesie” făcută 
ideologiei burgheze. Acest principiu 
al socialismului nu are nimic co
mun cu goana capitalistă după pro
fit. . între repartiția socialistă 
după muncă și cultul burghez al 
„vițelului de aur”, între goana ca
pitalistă după profit și principiul 
socialist al unei mai înalte retri
buiri pentru o muncă mai eficientă, 
este o prăpastie.

Este tot atît de greșit de a opune 
stimulentele materiale celor morale, 
cointeresarea materială — activi
tății ideologice și educative. Lenin 
ne învață că se poate construi so
cialismul, pot fi atrași zeci de mi
lioane de oameni la comunism „nu 
nemijlocit pe bază de entuziasm, ci 
cu ajutorul entuziasmului născut de 
marea revoluție, pe bază de interes 
personal, pe bază de cointeresare 
personală, pe bază de hozrasciot”.

Aceste indicații ale marelui nos
tru dascăl au fost pe deplin confir
mate de întreaga experiență isto
rică a construcției socialiste. A te 
abate de la ele înseamnă a aduce 
un grav prejudiciu cauzei socialis
mului. Entuziasmul revoluționar al 
maselor reprezintă o uriașă forță 
creatoare constructivă.

în patru decenii și jumătate par
tidul leninist și poporul sovietic au 
dat exemple de-a pururi vii de 
muncă și eroism plin de abnegație 
în construirea socialismului. Pro
gramul nostru subliniază necesita
tea folosirii prin toate mijloacele a 
acestei forțe și în construirea co
munismului. Dar Programul por
nește de la ideea că ori cît ar fi de 
mare această forță, ea singură este 
insuficientă. Entuziasmul trebuie 
să se îmbine cu principiul lenipisț 
al cointeresării materiale a mase
lor de oameni ai muncii în dezvol
tarea forțelor de producție ale soi 
cietății, să se bazeze pe acest prin
cipiu.

Din aceasta reiese că munca 
ideologică-educativă, dezvoltarea 
stimulentelor morale și întărirea 
stimulentelor materiale, a cointere-. 
sării materiale sjnț indisolubil le
gate între ele. Stimulentele morale 
și cele materiale se completează 
reciproc și urmăresc același țel. 
Orice contrapunere a lor nu poate 
decît să dăuneze cauzei.

Forța Programului partidului nos
tru constă în faptul că el privește 
comunismul sub toate aspectele, ca 
o orînduire a egalității și dreptății 
generale, ca o fază a dezvoltării so
cietății umane în care se va realiza 
creșterea fără precedent a forțelor 
de producție.

Programul nostru este puternic 
prin unitatea interioară a prevede
rilor sale, prin legătura loi' organi
că și finalitatea lor. El înarmează

date care caracterizează dezvoltarea 
industriei sovietice.

în primii trei ani ai septenalului 
producția industrială globală a 
crescut cu 33 la sută în loc de 27 
la sută cît prevedea planul septe- 
nal. Creșterea efectivă a producției 
industriale â fost de 10,1 la sută în 
medie pe an, față de 8,3 la sută cît 
prevedeau cifrele de control.

Se poate spune cu încredere că 
sarcinile trasate de septenal și sar
cinile de perspectivă mai îndelun
gată care stau în fața industriei 
noastre vor fi îndeplinite cu succes 
de clasa muncitoare, de tehnicienii, 
inginerii și oamenii 
știință.

Uniunea Sovietică 
succese importante și 
rea agriculturii. în 
P.C.U.S. și poporul sovietic au în
făptuit în domeniul agriculturii 
măsuri care pot fi denumite cu 
deplin temei revoluționare.

într-un timp scurt, în țară au 
fost valorificate 42 milioane hecta
re de pămînturi noi. Au fost crea
te sute de noi sovhozuri — mari 
fabrici pentru producția cerealelor 
și a altor produse agricole.

O măsură tot atît 
nară în domeniul 
fost reorganizarea 
mașini și tractoare, 
ajutorului tehnico-material acordat 
colhozurilor și sovhozurilor, întări
rea loț cu cadre de organizatori și 
specialiști.

Acum Țara Sovietică are o bază 
trainică și fermă de aprovizionare 
a populației cu carne, lapte și alte 
produse. O asemenea bază este 
creșterea animalelor proprietate 
obștească, a colhozurilor și sovho
zurilor.

N. S. Hrușciov a arătat că, în 
urma măsurilor luate de partid, în 
perioada care a trecut de la Plenara 
din septembrie (1953) a Comitetu
lui Central al P.C.U.S., toate ramu
rile agriculturii socialiste au ob
ținut succese importante.

în anul 1961 în comparație 
anul 1953, producția de cereale 
crescut cu 66 la șută, came — 
50 la sută, lapte — cu 71 la sută, 
iar achizițiile respectiv : de cereale 
— cu 67 la sută, carne — cu 105 
la sută și lapte — cu 166 la sută.

Totuși, a spus 
noi criticăm cu 
din agricultură.

Cauza constă în
schimbat în mod radical exigențele 
față de agricultură. în prezent nu 
este vorba ca producția de cereale, 
came sau lapte să fie sporită cu 
cîteva procente. Nu. Este vorba 
despre altceva, despre faptul că 
în termene scurte producția prin
cipalelor produse agricole să 
dublată și triplată.

Pentru ca să atingem actualul 
vel al producției- am luptat 40 
ani. Acum trebuie să facem de

Hrușciov, în principiu aceste 
cule pot servi drept punct 
orientare pentru determinarea 
velului necesar al producției agri
cole.

în raport sînt citate cifrele co
respunzătoare calculate pînă în 
anul 1980.

Raportorul à subliniat că posibi
litățile de sporire a producției de 
cereale, carne, lapte și alte produse 
agricole sînt nelimitate. Ele permit 
ca într-un timp scurt țara să fie a- 
sigurată cu toate categoriile de 
produse alimentare și materii pri
me agricole și' totodată să se facă 
un pas hotărîtor pe calea ridicării 
continue a bunăstării poporului.

Principalul — trebuie folosit mai 
bine pămîntul, trebuie să scăpăm 
de balastul sistemului de agricul
tură cu ierburi, să reorganizăm ra
dical conducerea agriculturii.

Partidul, oamenii muncii din a- 
grlcultură, întregul popor sovietic 
vor trebui să desfășoare o muncă 
deosebit de vastă în domeniul cre
șterii animalelor. Sînt convins că 
prin dezv°ltarea intensivă a creș
terii porcilor și a creșterii păsări
lor, noi putem îmbunătăți substan
țial, literalmente în decurs de un 
an, aprovizionarea populației urba
ne cu came.

Trebuie să acordăm o deosebită 
atenție unei mai juste folosiri a 
pămînturilor cultivate cu Ierburi, 
ovăz și pămînturilor repartizate 
pentru ogoare negre. Aici vom 
găsi una din sursele cele mai im
portante ale creșterii producției de 
cereale, carne, lapte și alte produse 
agricole.

Prelucrarea activă a acestor pă
mînturi este una din cele mai ur
gente, aș spune, una din cele mai 
importante sarcini în dezvoltarea 
agriculturii. în prezent, 52 de mi
lioane hectare sînt ocupate cu ier
buri și ogoare negre.

Comitetul de Stat al Planificării 
și Comitetul de Stat pentru achi
ziții de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S consideră că 
resursele de semințe permit Ca 
anul acesta să fie eliberate de sub, 
ierburi și ogoare negre 22 milioane 
hectare și cultivate cu culturi mai 
valoroase ca porumb, • sfeclă de za
hăr, mazăre, leguminoase furajere.

Vorbitorul s-a referit la lupta 
dusă între cele două Curente în 
știința agronomică sovietică — în
tre școala condusă de Viliams și 
școala acad. Preanișnikov, care 

aceea că s-au preconizează calea dezvoltării in
tensive a agriculturii pe bază de me
canizare și chimizare. Sistemul a- 
griculturii cu ierburi, sprijinit de 
I. V. Stalin, începuse să fie intro
dus intens în toate regiunile țării.

De ce oare Stalin s-a. oprit toc
mai asupra sistemului de agricul
tură cu ierburi, deși acest sistem 
era în contradicție cu experiența 
Occidentului ? Este vorba nu nu
mai de faptul că Stalin nu cunoș
tea agricultura, el era, evident, în- 
cîntat de raționamentele lui Vi
liams potrivit căruia în condițiile 
folosirii sistemului agriculturii cu 
ierburi sînt necesare mai puține in-

noștri de

a repurtat 
în dezvolta- 
ultimii ani

de revoluțio- 
agricuiturii a 
stațiunilor de 
intensificarea

cu
a

cu

N. S. Hrușciov, 
asprime situația

fie

niste și a căilor construirii ei.

triei și agriculturii țării în interesul 
ridicării bunăstării poporului, 
interesul construirii societății 
muniste.

N.S. Hrușciov a arătat că pe ordi
nea de zi a plenarei se află problema 
sarcinilor partidului pentru îmbu- 

poca noastră sute de milioane de nătățirea conducerii agriculturii.

O înflăcărată chemare la cucerirea 
unor culmi fără precedent în dezvoltarea 

agriculturii
tinuu al agriculturii și sporirea pro
ducției alimentare drept o cauză a 
întregului partid și a întregului 
popor.

Aceasta nu înseamnă 
slăbim exigențele față 
tea industriei, a continuat N. S. 
Hrușciov. Raportul a citat unelo

în 
co-

deloc că ne 
de activita-
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de 
ni-
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ori mai mult și nu în decurs de 40 
de ani ci numai în decurs de cîțiva 
ani.

Dacă nu vom îndeplini această ________
sarcină, vorn pune țara în fața vestiți! în agricultură și nu necesi

tă construirea unui mare număr de 
fabrici pentru producția de îngră
șăminte minerale.

Sistemul de agricultură cu ier
buri este — potrivit caracterului 
său — un sistem extensiv, el a de
curs din înapoierea economică a 
vechii Rusii țariste.

Raportorul a vorbit despre preju
diciile aduse agriculturii sovietice 
de sistemul asblambnlelor cu ier
buri perene. Viliăms a negat, prin
tre altele, importanța culturilor de 
toamnă. Practica a dovedit însă că 
în multe regiuni ale țării griul de 
toamnă este planta cu cea mai 
mare producție la hectar și formează 
baza economiei cerealiere. Faptul că 
Viljams a subapreciat rolul îngrășă
mintelor minerale a făcut ca indus
tria care le produce să înregistreze 
o serioasă rămînere în urmă. Siste
mul de asolamente cu ierburi a 
subminat și dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor deoarece din cauza aces
tei metode agricole gospodăriile nu 
numai că nu produceau o cantitate 
suficientă de cereale, dar rămîneau 
chiar fără furaje.

Nu putem accepta o știință care 
nu ajută producției agricole să re
zolve sarcinile zilei de âstăzi.

în aprecierea eficacității unul a- 
numit sistem de agricultură, indi
cele principal trebuie să fie nivelul 
producției de cereale, carne, lapte 
și de alte produse calculat la hec
tarul de arătură.

Subliniind că sistemul de asola
mente cu ierburi perene, creat de 
Viliams, s-a dovedit a fi inconsis
tent, N. S. Hrușciov a spus că Ple
nara Comitetului Central trebuie 
să-l condamne ca sistem și să cea
ră lucrătorilor din agricultură să 
urmeze cu mai mult curaj calea 
folosirii mal intensive a pămîntu- 
Iui, calea introducerii pe scară lar
gă, a culturilor prășitoare și le
guminoase.

Va trebui să se sporească produc
ția de îngrășăminte, de mașini a- 
gricole, îndeosebi pentru cultivarea 
culturilor prășitoare. în interesul 
dezvoltării continue a agriculturii 
trebuie să facem aceste investiții.

Sistemul de asolamente cu ierburi 
perene a lăsat urme adînci în pre
gătirea cadrelor pentru agricultură. 
Raportorul consideră oportună ela-' 
borarea unor noi programe și ma
nuale care să sintetizeze cea mai

unor greutăți mari, va fi adus un 
prejudiciu serios cauzei construirii 
comunismului.

N. S. Hrușciov a spus că cererea 
de produse alimentare crește rapid 
iar pe viitor ea va crește și mai 
rapid. Și acest lucru este ușor de 
înțeles. Sporește, populația, crește 
nivelul salariului real, sporesc 
veniturile oamenilor muncii.

N. S. Hrușcjov a citat date care 
arată că în perioada 1953-1961 con
sumul pe cap de locuitor la cele 
mai importante produse a crescut 
cu 35-50 la sută, cu toate că popu
lația a crescut și ea cu 29 milioane 
de oameni.

Ne bucură acest lucru. Lupta pen
tru creșterea bunăstării poporului 
reprezintă baza politicii partidului 
comunist.

Dar în condițiile acestei creșteri 
a consumului a fost nevoie să se 
accelereze considerabil ritmul pro
ducției agricole, să se obțină ca 
acest ritm să corespundă necesită
ților mereu crescînde ale populației, 
ca producția să depășească cererea.

încercarea de a rezolva proble
ma sporirii rapide a producției a- 
gricole în cadrul sistemului de agri
cultură cu ierburi, în cadrul sorti
mentului existent de culturi fura
jere, nu a putut da nimic bun. Ea 
a dus la încetinirea ritmului de 
dezvoltare a agriculturii, și îndeo
sebi a creșterii animalelor, și am 
întîmpinat greutăți în organizarea 
aprovizionării neîntrerupte a popu
lației cu carne și alte cîteva pro
duse.

Firește că ritmul nesatisfăcător 
al producției de carne și lapte nu 
poate fi explicat numai prin nepo
trivirea care există între sistemul 
de agricultură și noile sarcini ale 
agriculturii. Mulți conducători 
și-au slăbit atenția față de agricul
tură.

N. S. Hrușciov a comunicat că, 
din însărcinarea Comitetului Cen
tral al partidului, Consiliul econo
mic și științific de stat a făcut 
un calcul al cerințelor pe anii 
viitori în ce privește produsele a- 
gricole. Acest calcul a ținut seama 
de creșterea populației, de sporirea 
salariului real și a celorlalte ve
nituri ale oamenilor muncii în 
cursul septenalului și în anii ur
mători.

După cît se pare, a spus N. S.

înaintată experiență de organizare , 
a agriculturii socialiste.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
sistemul de agricultură cu ierburi t 
nu trebuie identificat cu știința a- 
gricolă în ansamblu. El a arătat 
că este necesar să se acorde o 
atenție deosebită educării de cadre 
de oameni de știință și a relevat 
totodată că oamenii noștri de ști- -, 
ință, care lucrează în domeniul - ■ • 
agriculturii, au obținut realizări im
portante. Raportorul a citat nu
mele unor oameni de știință re
marcabili ca Trofim Lîsenko, Kon
stantin Skreabin, Vasili Pustovoit, 
Pavel Lukianenko, Feodor Kiricen- 
ko, Boris Sokolov. Noi trebuie să 
organizăm lucrurile în așa fel ca 
acești oameni de știință cu expe
riență să fie sprijiniți de tînăra 
generație, de tinerele talente din 
toate domeniile științei agricole. ,, v

Raportorul a spus că este intole
rabilă situația în care unii oameni 
de știință nu dau ani de-a rîndul 
nimic producției, nu elaborează 
nici un fel de probleme concrete 
în domeniul științei, deși au înaKu-ri 
tul titlu de membru al Acade
miei unionale de științe agricole.

în timpurile noastre, a subliniat" 
N. S. Hrușciov, agricultura poate 
avea o înaltă productivitate numai 
pe baza științei și tehnicii. Partidul... , 
trebuie să sprijine și să dezvolte șl 
pe viitor știința agricolă, să cheme 
pe oamenii de știință ca, împreună 
cu toți oamenii muncii din agricul 
tură, să îndeplinească cu succes 
sarcinile sporirii producției de pro
duse agricole.

Un mare capitol din raport este- 
consacrat problemelor conducerii 
agriculturii.

Raportorul a amintit că în ulti
mul timp C.C. al P.C.U.S. și guver
nul sovietic au desfășurat o anumi
tă activitate pentru reorganizarea 
organelor agricole. A fost reorgani-” 
zaț Ministerul Agriculturii. Atenția 
lui este concentrată acum asupra 
problemejor dezvoltării științei a- 
gricole și a introducerii largi în' 
producție a realizărilor științei și 
practicii înaintate.

în noile condiții, cînd colhozurile 
au crescut considerabil, este nevoie , 
de o fprmă nouă, mai perfecționa
tă, de conducere și control asupra 
organizării producției în colhozuri.

O serioasă reorganizare a condu- 
cerii agriculturii este necesară și
din cauză că în ultimii ani If1—’ 
U.R.S.S. a crescut în mare măsuri^ 
rolul sovhozurilor în producția 
realieră și animalieră. în ultimii 
ani, în Uniunea Sovietică au fost 
create peste 3.000 de mari sovho-, 
zuri.

Trebuie să creăm organe de coiffe 
ducere a agriculturii care să se’vȚ'' 
ocupe de planificare, de evidență și ' 
gestiune și să-și exercite influența 
asupra organizării producției în 
fiecare colhoz și sovhoz. Fără acea
sta nu se poate conduce agricul- i < 
tura...

în numele Prezidiului C. C., N. S.“î- « 
Hrușciov a pus în discuția plenarei,?^ 
propunerea de a se crea in regiuni'*»*4 
direcții de producție colhoznicei^ 
sovhoznice sau sovhoznlce-colhozni® ’̂* 
ce, în funcție de forma de gospodă- 
rie care predomină — colhozurile«^«; 
sau sovhozurile. Ssssw

în activitatea acestor direcțfl’^’sin 
principalul constă în selecționarea Țîi 
și instruirea cadrelor, în populari-:,.. ; 
zarea celei mai bune experiențe 
a gospodăriilor fruntașe în toate ; 
colhozurile și sovhozurile.

Direcția va fi condusă de preșe- 
dintele Consiliului direcției de pro- i■ 
ducție din care vor face parte cei 
mai experimentați președinți de col
hozuri, directori de sovhozuri și 
specialiști și, probabil, secretari ai 
comitetelor raionale de partid și 
președinți ai comitetelor executive 
raionale.

Retribuirea muncii inspectori
lor din aceste direcții trebuie 
să depindă de rezultatele activită
ții economice a colhozurilor și sov-, 
hozùrilor pendinte de ei.

Pentru colhozurile și sovhozurile 1 ... 
din cadrul direcției se trasează un'0’ '? 
plan de producție. Direcțiile sînt ȚM 
obligate să vegheze asupra asigu
rării îndeplinirii planului, să con- 
ducă gospodăria, să traseze sarcini, 
să găsească rezerve, să organizeze / 
producția, să exercite controlul. 
Totodată, N. S. Hrușciov a subli
niat că ultimul cuvînt trebuie să-l > 
aibă conducătorii colhozurilor și j 
sovhozurilor.

Activitatea direcției de producție,'.T* 
va fi legată nemijlocit de achiziții, 
de asigurarea țării cu toate pro-ri' 
dusele agricole. - înny

N. S. Hrușciov a declarat că tre
buie create comitete pentru condu
cerea agriculturii pe plan unional, 
în republici, ținuturi și regiuni. în" 
republică acest comitet trebuie să 
fie condus de primul secretar aW-'n 
Comitetului Central al partidului 
comunist din republică. . ■.> s

Probabil 
conducerea agriculturii 
unea Sovietică

un vicepreședinte al 
de Miniștri. Sarcina 
--------- ——1 unional

că Comitetul pentru 
—i din Uni- 

va trebui să fie
condus de 
Consiliului 
principală a Comitetului 
este de a organiza controlul de zi 
cu zi al îndeplinirii hotărîrilor 
partidului și guvernului în proble
mele agriculturii. Acest comitet 
trebuie să aibă dreptul să exami
neze și să rezolve probleme impor-

(Continuare în pag. IV-a)
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S'CÎNTEIA

pentru dezarmare să fie începute la 
nivel înalt, cu participarea șefilor 
de state sau de guverne".

Cuvintele dv. că considerați par
ticiparea personală la tratativele la 

: nivel înalt în cadrul Comitetului ce
lor 18 drept o datorie ce trebuie în
deplinită fără șovăire, 
Hrușciov, dovedesc o

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS 
transmite : N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a adresat lui Gamal Abdel 
Nasser, președintele R.A.U., un me
saj în care îi exprimă sincere mul
țumiri pentru „răspunsul construc
tiv, pătruns do grijă pentru pace, la 
propunerea guvernului sovietic ca 
lucrările Comitetului celor 18 state

scrie N. S.
__ T__ ____ _____ dată mai
mult că guvernul și poporul Repu-

■Oq O-------------------------- ---------------

wj;

Mesajele adresate de N. S. Hrușciov 
lui G. A. Nasser, J. Goulart și T. Neves
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împotrivă hotăririi S. U. A. 
de a efectua experiențe nucleare

TELEGRAME ADRESATE CASEI
ALBE

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
După cuin anunță agențiile de 
presă, la Casa Albă s-au primit din 
partea a numeroase organizații ce
tățenești, studențești și profesionale, 
telegrame de protest împotriva ho- 
tărîrii președintelui Kennedy pri
vind reluarea experiențelor nu
cleare în atmosferă.

Printre oamenii de știință ameri
cani care și-au exprimat protestul 
se află și, cunoscutul savant Linus 
Pauling, laureat al Premiului Nobel, 
care, într-o scrisoare trimisă pre
ședintelui Kennedy, califică relua
rea experiențelor nucleare ■ de către 
Statele Unite drept „o imoralitate 
monstruoasă“.

La Chicago membrii „Comitetului 
național pentru o .politică nucleară 
sănătoasă“ 
strație de 
primăriei.

re, care ar aduce însemnate pagube 
materiale Japoniei.

O notă de protest asemănătoare 
a fost transmisă și guvernului bri
tanic.

Această notă a fost precedată de 
o scrisoare adresată de primul mi
nistru al Japoniei, Ikeda, președin
telui Kennedy. în scrisoare, Ikeda 
a cerut Statelor Unite să-și „recon
sidere hotărîrea cu privire la relua
rea experiențelor nucleare în atmo
sferă“.

Numeroase personalități politice 
și diverse organizații și-au expri
mat cu energie protestul împotriva 
acesței hotărîri nesăbuite a State
lor- Ünite.

DEMONSTRAȚIE DE PROTEST 
LÀ LONDRA

au organizat o demon
protest în fața clădirii

UN PROTEST 
AL GUVERNULUI JAPONEZ

TOKIO ■ 5 (Agerpres). — La
5 martie, ministrul de Externe 

1 al Japoniei, Kosaka, l-a chemat pe 
ambasadorul Statelor Unite Rei
schauer, căruia i-a înmînat o notă 

’ de protest, adresată guvernului 
Statelor Unite, împotriva reluării 
experiențelor nucleare. Poporul ja
ponez, care a mai suferit de pe 
urma unor asemenea explozii, se 
spune în notă, cere Statelor Unite 
și altor țări să renunțe la planul 

f de efectuare a experiențelor nuclea-

LONDRA 5 (Agerpres). — La 4 
martie Filiala din Oxford a „Corni-- 
tetului celor 100" a organizat o de- 

' monstrație de protest împotriva ho- 
, tărîrii 
' Pe o

arma
X.

blicii Arabe Unite sînt gata, ca și 
în trecut, să-și aducă contribuția 
demnă la eforturile comuție ale sta
telot și popoarelor iubitoare de 
pace, îndreptate spre întărirea 
păcii.

Apreciem consecvența cu care 
Republica Arabă Unită promovează 
această linie a politicii ei externe, 
subliniază N. S. Hrușciov. Sîntem 
convinși că și în Comitetul celor 
18 state pentru dezarmare R.A.U. va 
face totul pentru a contribui la rea
lizarea unui acord cu privire la de
zarmarea generală și totală.

■Ar

N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a a- 
dresat lui Joao Goulart, președin
tele Braziliei, și lui Tancredo Ne
ves, primul ministru, un mesaj în 
legătură cu răspunsul acestora la 
propunerea guvernului sovietic de 
a se începe lucrările Comitetului 
celor 18 state cu participarea șefi
lor de state și guverne.

în mesaj so subliniază din nou 
necesitatea de a se începe tratati
ve, cu privire la, dezarmare în Co
mitetul celor 18 state la cel mai 
înalt nivel. „Experiența a ar.ățăt cît 
de puțin se pot aștepta rezultate 
practice în rezolvarea problemei 
dezarmării fără participarea nemij
locită a oamenilor de stat de cea 
mai mare răspundere și cu cele mai 
înalte funcții’, a. subliniat el..

Nikita Hrușciov 'își' exprimă în 
mesaj speranța că guvernul Brazi
liei își va aduce contribuția sa po
zitivă la cauza dezarmării șl a asi
gurării unei păci trainice pe pă- 
mînt.

Semnarea planului de muncă pe 1962-1963 -» 
terului Afacerilor Externe, oameni 
de cultură și artă, membri ai am
basadei R. P. Romîne.

Planul de muncă prevede 
altele o serie de schimburi 
dre didactice și studenți; traduceri 
de lucrări științifice din țările res
pective în domeniul fizicii, matema
ticii, medicinei etc ; schimburi de 
artiști, ansambluri artistice, expoziții 
de arte plastice ; organizarea de 
zile ale culturii romînești și polo
neze la Varșovia și București ; in
formarea reciprocă între cele două 
academii ; schimburi între uniunile 
de creație,

VARȘOVIA 5. — Corespondentul 
Agerpres transmite :

In, cadrul convenției de colaborare 
culturală între R. P. Romînă și R. P 
Polonă, la 5 martie 1962 a fost sem
nat la Varșovia planul de muncă pe 
anul .1962—1963. Din partea Repu
blicii Populare Romîne planul a fost 
semnat de Gheorghe Diaconescu, 
ambasadorul R. P. Romîne la Var
șovia, iar din partea R. P. Polone, 
de Sygmunt Garstecki, adjunct al 
ministrului Culturii și Artei din 
R. P. Polonă.

La semnarea planului de muncă 
au fost de față reprezentanți ai Mi
nisterului Culturii și Artei, ai Minis- Of

guvernului S.U.A. de a înce- 
nouă serie de experiențe 
nucleară în atmosferă.

cu

DECLARAȚIA 
MINISTERULUI DE EXTERNE

AL BRAZILIEI

In legătură cu hotărîrea guvernu
lui S.U.A. de a relua experiențele 
nucleare în atmosferă, la 4 martie, 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Braziliei a dat publicității o decla
rație specială. „Brazilia, se spune 
în declarație, își exprimă regretul 
în legătură cu această hotărîre"

Tîrgul de la Leipzig contribuie 
la întărirea înțelegerii între popoare

LEIPZIG 5 (Agerpres). — La 3 
martie a avut loc la Leipzig, cu 
prilejul deschiderii Tîrgului inter
național, tui mare miting la care 
au participat delegația guvernamen
tală sovietică condusă de A. I. 
Mikoian, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
delegația guvernamentală poloneză 
în frunte cu J. Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, delegația guverna
mentală romînă condusă de Al. 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Romi
ne, precum și delegațiile guverna-

■-------—o® o---------

Cuvîntarea lui A. Zawadzki
VARȘOVIA 5 (Agerpres). — La 

Varșovia , s-au încheiat lucrările ple
narei Comitetului pe întreaga Polo
nie al Frontului Unității Poporului. 
In cuvîntarea de închidere A. Za
wadzki, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Polone, 
a declarat că poporul polonez, spri
jină propunerea sovietică cu privire 
la dezarmarea generală și totală 
sub un control internațional riguros.

Arătînd primejdia pe care o pre-

zintă pentru cauza păcii accelerarea 
intensă în R. F. Germană a planuri
lor de înarmare a Bundeswehrului 
cu arma termonucleară, A. Zawadzki 
a subliniat că propunerea Poloniei 
cu privire la crearea unei zone de- 
zatomizate în Europa Centrală își 
păstrează deplina vigoare și că în 
actuala situație din Germania și de 
pe arena internațională ea a devenit 
și mai' actuală ca înainte. Polonia 
sprijină propunerile similare pentru 
Balcani, Europa de nord, Extremul 
Orient, Africa și America Latină.

sale despre țara 
nerc au fost 
„Scurtă istorie", 
reș de joc” și „La horă”.

mentale ale celorlalte țări socialis
te. La miting a participat, de ase
menea, Walter Ulbricht, prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane.

A. I. Mikoian a rostit o cuvîn- 
tare în care, a arătat că Tîrgul de 
la Leipzig capătă o importanță și 
mai mare, deoarece dușmanii po
porului german, dușmanii păcii și 
ai înțelegerii reciproce s-au stră
duit să facă din el un obiect 
de încercare a forțelor, al răz
boiului rece.
chiar și cei mai înveterați dușmani 
ai noștri își dau perfect de bine 
seama că această încercare a eșuat 
total.
constituie o dovadă grăitoare 
colaborării frățești, a celor 
strînse relații comerciale și 
mice dintre țările lagărului 
list, în al căror front unic 
blica Democrată Germană 
un rol important, a spus 
Mikoian.

De aceea putem spune germanilor 
din vestul Germaniei : Contribuția 
care se aduce astăzi la Leipzig la 
cauza întăririi înțelegerii dintre 
popoare constituie o cauză vitală à 
voastră, Leipzig este o comoară 
extrem de valoroasă a întregului 
popor german.

în fața participanților la miting 
au luat apoi cuvîntul conducători 
ai altor delegații ale țărilor socia
liste.

Cred că în prezent,

Actualul tîrg de Ia Leipzig 
a 

mai 
econo- 
socia- 
Repu- 
joacă 
A. I.

wi

RAPORTUL PREZENTAT LA
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tante ca, de pildă, stabilirea co
menzilor către industrie, examinarea 
planurilor producției de mașini a- 
gricole, tractoare, a necesităților 
agriculturii în această privință.

Poate că trebuie să fie reorgani
zată și secția agrară a C.C. al 
P.C.U.S., să fie aleși oameni cu ex
periență care să exercite controlul 
de partid asupra activității organe
lor de conducere nou create.

Principala atenție trebuie să se 
acorde producției. Oamenii cei mai 
buni trebuie să fie trimiși să lucre
ze în sfera producției și nu în or
ganele de control.

Este bine ca în numele Comite
tului Central, a spus Hrușciov, să 
se lanseze un apel către agronomii, 
zootehnicienii, inginerii mecaniza
tori, care lucrează în instituții ce 
nu sînt legate de agricultură, și să 
fie chemați să meargă să lucreze 
în colhozuri și sovhozuri.

Să facem apel la tineretul de la 
orașe și sate, să chemăm tinerii și 
tinerele să meargă la sate pentru 
a completa colhozurile și sovhozu
rile cu oameni fruntași, conștienți.

Eforturile Comitetului Central al 
partidului în domeniul îmbunătă
țirii conducerii agriculturii, a spus 

' primul secretar al C.C. al P.C.U.S., 
ar putea să nu aducă rezultatele 
dorite dacă partidul nu va avea 
în centrul atenției sale proble
mele sprijinirii din punct de ve
dere tehnic-material a agriculturii,

dacă va fi subminată cointeresarea 
materială a colhozurilor și sovho
zurilor în sporirea producției de 
cereale, carne, lapte și alte pro
duse.

Prezidiul C.C., a spus Nikita 
Hrușciov, consideră că în prezent 
este necesar să se elaboreze un 
program concret de intensificare a 
ajutorului tehnic-material pentru 
agricultură.

Principalele căi în rezolvarea a- 
cestei sarcini sînt : lărgirea capa
cității uzinelor de tractoare și ma
șini agricole, construirea a cel pu
țin trei noi uzine puternice — de 
tractoare, de mașini agricole, de 
utilaj pentru mecanizarea creșterii 
animalelor..

Intensificarea sprijinului tehnic- 
material acordat colhozurilor și 
sovhozurilor este una din proble
mele fundamentale ale politicii 
partidului în domeniul agriculturii. 
„Am adoptat un program de creare 
a belșugului de produse în țară. 
Acest program trebuie sprijinit 
prin întreaga putere a orînduirii 
noastre”.

Trasînd această sarcină ca o sar
cină primordială și urgentă, por
nim de la învățătura marxist-leni- 
nistă despre dezvoltarea forțelor de 
producție ale societății, despre ■ ro
lul și importanța agriculturii în 
crearea belșugului de produse ali
mentare.

La noi, a spus raportorul, agricul
tura rămîne încă mult în urmă față 
de ipdustrie atît în domeniul or-

FRAGA. La 5 martie, ambasadorul 
extraordinar șl plenipotențiar al R.P. 
Romîne în R.S. Cehoslovacă, prof. 
Gheorghe Nifesou, a înmînat, într-un 
cadru festiv, directorului Institutului 
do cercetări în domeniul reumatologi
ei, dir. Frantisek Lenoch, diploma de 
membru de onoare al Societății știin
țelor medicale din R. P. Romînă.

CARAOI. Guvernul Pakistanului a 
recunoscut oficial Republica Populară 
Mongolă.

TOKIO. Recent, în cadrul Asocia
ției de prietenie romîno-japoneze, 
Yasujiro Ashima, profesor la Institu
tul de științe industriale din Tokio, 
oare a vizitat R. P. Romînă, a făcut 
o expunere în fata unui numeros pu
blic, căruia l-a împărtășit impresiile 

noastră. După expu- 
prezentate filmele 

„Șapte arte”, „în lu-

Populația din R. F. Germană 
protestează Împotriva politicii de 
Înarmare nucleară. In fotografie : 
un miting In piața orașului Dort
mund.PLENARA C. C. AL P. C. U S.

ganizării producției cît și în privin
ța conducerii și folosirii posibilită
ților existente, iată în ce constă di
ficultatea.

Interesele construcției comuniste 
■reclamă o restructurare hotărîtă a 
■întregii noastre munci organizato
rice la sate și, în primul rînd, gă
sirea căilor de întărire a înrîuririi 
organizatorice asupra dezvoltării 
producției în colhozuri și sovho
zuri.

„Dușmanii. comunismului înțeleg 
— a spus în continuare N. S. Hruș
ciov — că, în domeniul dezvoltării 
industriei, Uniunea Sovietică a fă
cut progrese și cucerește cu succes 
mereu noi și noi poziții. Ei nu mai 
îndrăznesc să pună la îndoială rit
mul înalt de dezvoltare industrială 
al țării noastre și în viitor”.

„în ce privește planurile pentru 
avîntul continuu al agriculturii, ad
versarii noștri sînt de altă părere, 
rămînînd pe vechile poziții sceptice 
față de posibilitățile sistemului so
cialist. Unii economiști și: politi
cieni burghezi consideră că țara 
noastră nu va putea asigura un 
nivel înalt al producției agricole. 
Ei încearcă să discrediteze sistemul 
socialist al agriculturii, susținînd 
că sistemul capitalist este mai pro
ductiv decît cel socialist”.

Subliniind că la marile ferme a- 
mericane productivitatea muncii 
este într-adevăr ridicată, N. S. 
Hrușciov a arătat că această pro
ductivitate a fost obținută datorită 
concentrării și centralizării de ca-

de

S. 
te- 
cu

pital, înghițirii fermelor mici 
către cele mari.

„în Statele Unite, a spus N. 
Hrușciov, trebuie să se reducă 
renurile destinate însămînțărilor
unele culturi, deoarece s-a creat un 
surplus de produse agricole. Iar 
supraproducția nu se naște datorită 
faptului că în America n-țțre cine 
să consume produsele, acolo există 
milioane de șomeri care nu mă- 
nîncă pe săturate și există pur și 
simplu oameni înfometați”.

N.S. Hrușciov a spus că, dezvă
luind contradicțiile modului capita
list de producție în agricultură, noi 
trebuie totodată să vedem și ceea 
ce este valoros, ce au acumulat ști
ința și practica unei astfel de țări 
dezvoltate cum sînt Statele Unite 
ale Americii. „Trebuie să se studie
ze mai bine producția agricolă din 
S.U.A. și din alte țări care au un 
nivel ridicat de organizare a econo
miei, să se folosească în colhozuri 
și sovhozuri realizările științei și 
practicii din alte țări". ,

„Uniunea Sovietică, țările socialis
te, a spus N.S. Hrușciov, vor con
tinua să meargă mai departe pe ca
lea sporirii producției fără să 
teama de supraproducție“.

„Putem dovedi și vom dovedi 
sistemul socialist va depăși și 
agricultură, așa cum a depășit 
industrie, în știință și cultură, 
velul producției capitaliste și 
asigura populației cel mai înalt 
vel de trai”, a spus N. S. Hrușciov.

Text prescurtat. Subtitlurile și 
sublinierile aparțin redacției.

e

O.A..S. continuă 
lanțul crimelor

„Luni dimineața între orele 3,30— 
5,30, în cartierele arabe din Alger 
s-au produs 117 explozii de bombe 
cu plastic — transmite A.F.P. Sînt 
zeci de morți și răniți".

In seara zilei de 3 martie un 
număr de fasciști membri ai O.A.S. 
au năvălit într-un hotel din Alger 
unde locuiau 12 ziariști italieni și 
i-au amenințat cu moartea dacă nu 
vor părăsi în 24 de ore Algerul. La 
plecare banda • fascistă a încărcat 
într-un camion întregul aparataj 
de radio și televiziune de care dis
puneau ziariștii italieni. Duminică 
aceștia du părăsit Algerul.

Această acțiune a bandelor O.A.S. 
a indignat cercurile ziaristice din 
Italia și alte țări. „Numai haosul, 
scrie ziarul italian „Messaggero", 
poate explica o asemenea stare de 
lucruri, și Algeria este în întregime 
cufundată în haos".

„Expulzarea de către 
ziariștilor italieni este 
scrie ziarul britanic „Guardian“', 
indiferența de 
cercurile oficiale 
decît să agraveze 
geria".

Ziarele italiene 
publicat un comunicat al O.A.S. în 
care se arăta că hotărîrea de a ex
pulza din Algeria pe corespondenții 
italieni a fost luată de O.A.S. da
torită „poziției de ostilitate sistema
tică" adoptată de unele ziare italie
ne. Comunicatul enumera ziarele pe 
care O.A.S. le „autoriză" să-și tri
mită corespondenți în Algeria,

O.A.S' a 
o rușine,

.. ,
care dau dovadă 
franceze nu face 

situația din Al-

din 5 martie au

în fața primei Universități din 
piere de Accra.
Poporul ghanez sărbătorește as

tăzi cinci ani de la proclamarea 
independenței țării sale.

Cucerirea independenței Ghanei 
constituie rodul unei lupte grele și 
îndelungate dusă de poporul ei îm
potriva cotropitorilor străini și în 
special împotriva colonialiștilor en
glezi. Vreme de mai bine de 100 de 
ani, Anglia a stăpînit și exploatat 
colonia Coasta de Aur, reprimind 
acțiunile maselor pentru indepen
dență politică. După cel de-al 
doilea război mondial, în condițiile 
puternicului avînt pe care l-a luat 
mișcarea de eliberare națională, 
colonialiștii au fost nevoiți însă să 
dea înapoi.

Nașterea Republicii Ghana, pe te
ritoriul fostei colonii engleze Coasta 
de Aur, a constituit încă o lovitură 
dată odiosului sistem colonial și o 
ilustrare elocventă a forței mișcării 
de eliberare a popoarelor Africii.

D.upă cucerirea independenței po
porul Ghanei și-a, concentrat efor
turile pentru a înlătura consecințele 
dominației coloniale, pentru a dez
volta economia națională și a ob
ține ridicarea nivelului său de trai.

Pe planul politicii externe tînărul 
stat african și-a cîștigat un bineme
ritat prestigiu în întreaga lume. 
Ghana luptă pentru lichidarea colo
nialismului și deplina eliberare a 
Africii, pentru transformarea conti
nentului african într-o zonă denu- 
alearizată. Ça se pronunță în favoa
rea dezarmării generale și totale, 
pentru înțelegere și colaborare in
ternațională.

între R. P. Romînă șl Republica 
Ghana se dezvoltă legături priete-

Republica Ghana, construită in apro-

■ naști. Țara noastră a salutat cu 
bucurie proclamarea independenței 
Ghanei și a fost una din primele 
țări care au recunoscut noul stat.

Un moment 'important în evoluția 
relațiilor de prietenie romîno-gha- 
neze l-a constituit vizita făcută anul 
trecut în țara noastră de către emi
nentul om de stat dr. Kwame Nkru- 
mah, președintele Republicii Ghana. 
Această vizită nu numai că a con
tribuit la adîncirea cunoașterii re
ciproce, la întărirea prieteniei din
tre popoarele noastre, ci a scos în 
evidență faptul că R.P. Romînă și 
Republica Ghana au puncte de ve
dere comune în principalele pro
bleme ale situației internaționale. 
Ele sînt hotărîte să lupte pentru 
rezolvarea acestor probleme, pen
tru întărirea păcii în lume. Tot anul 
trecut, în urma vizitei în R. P. Ro
mînă a unei delegații guvernamen
tale ghaneze, au iost încheiate o 
serie de acorduri de colaborare 
economică, tehnico-științifică și cul
turală, acorduri care reprezintă o 
temelie bună pentru dezvoltarea 
unor relații multilaterale. Prezenta
rea scrisorilor de acreditare de 
către ambasadorul Republicii Ghana 
la București, care a avut loc zilele 
trecute, a fost un nou prilej de re
afirmare a prieteniei dintre popoa
rele romîn și ghanez.

Cu ocazia celei de-a clocea ani
versări a proclamării independen
ței Ghanei, poporul nostru transmite 
un călduros salut poporului ghanez 
urîndu-i succes în lupta sa 
consolidarea independenței, 
înflorirea economică a țării, 
progres social și pace.
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Sărbătorirea aniversării

pentru 
pentru 
pentru

LONDRA 5 (Agerpres). — La 4 
martie, oamenii muncii din Anglia 
au sărbătorit aniversarea a 32 de 
ani de la apariția primului număr 
al ziarului „DAILY WORKER“. '

Cîteva mii de muncitori, funcțio
nari, studenți, intelectuali, precum și 
reprezentanți ai mai multor mari 
sindicate din Anglia au participat 
la ședința din sala de concerte 
„Albert-Hall“ 'din Londra, consa
crată aniversării acestui ziar care, 
în condiții grele, duce lupta pentru 
pace și socialism, pentru prietenie 
între popoare, pentru apărarea

Situația, di
RANGOON 5 (Agerpres). — La 4 

martie ziarele birmaneze au anun
țat că Consiliul revoluționar con
dus de generalul Ne Win a hotărît 
să dizolve consiliile statelor națio
nale care fac parte din Uniunea bir- 
mană. în locul acestora au fost for
mate consilii revoluționare ale sta
telor naționale. Președinții noilor 
consilii vor. îndeplini rolul de șefi 
ai statelor naționale, iar membrii a-

Pe aici au trecut bandole O.A.S.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scîntell*, Tel, 17.60.10, 17.60,20. Abonamentele.« fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzorii voluntari din Întreprinderi șl instituții, Tiparul ; Combinatul Poligrafic Casa Scinteil

ziarului „Daily Worker“
drepturilor politice și economice ale 
poporului englez.

în ședință a rostit o amplă cu- 
vîntare John Gollan, secretar gene
ral al Partidului Comunist din Ma
rea Britanie. El a criticat politica 
puterilor occidentale în problemele 
dezarmării. Secretarul general al 
Partidului Comunist din Marea Bri
tanie a subliniat că Anglia are ne- 
vdie de o politică nouă, care să 
prevadă lichidarea tuturor bazelor 
străine din Anglia, renunțarea la 
arma nucleară, realizarea dezarmă
rii și întărirea păcii și securității în, 
întreaga lume. 4
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ii Birmanin £
cestor consilii devin miniștri ai 
vernelor statelor naționale. La Ra„ 
goon a fost dată- publicității compo
nența consiliilor ; revoluționare ale 
statelor naționale.

După cum a anunțat postul de ra
dio Rangoon,. Consiliul revoluționar 
al. Birmaniei a certif populației ca, 
„în interesul ordinei și al liniștei pu
blice, să se abțină în, prezent de la 
demonstrații“.
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3 jniilioaihe de metalurgaști eaigieo 
an grevă

LONDRA 5. Agenția France Presse relatează
Trei milioane de muncitori din industria metalurgică britanică au 

declarat luni o grevă de 24 de ore, în semn de protest împotriva res
pingerii revendicărilor lor cu privire Ia salarii. Aceasta este a doua 
grevă declanșată de sindicatul muncitorilor metalurgiști de la înce
putul acestui an.

Ciocnire între poliție și țărani în Pern
LIMA 5 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția U.P.I., grave tulbu
rări s-au produs în regiunea Cerro 
de Pasco, la circa 175 km nord-est 
de Lima, unde aproape 600 de po
lițiști au încercat să evacueze cu 
forța 4.000 de țărani indieni care 
ocupaseră pămînturile ce le fuse
seră luate în mod ilegal de lati
fundiari. Polițiștii au atacat cu 
arme de foc și gaze lacrimogene 
pe indienii care se apărau cu 
arcuri cu săgeți și alte arme rudi
mentare. Șapte țărani au fost uciși 
și alți 20 răniți.

Potrivit relatărilor agenției Pren- 
sa Latina, acest atac constituie un 
nou episod în lupta eroică pe care

o duc țăranii indieni pentru a4Î 
păstra pămînturile răpite de lati
fundiari, printre care se numără șî • 
societatea nord-americană „Cerro 
de Pasco Corporation“.

Catastrofă aeriană 
în Camerun

PARIS. După cum anunță agenția 
France Presse, o catastrofă aeriană 
in care au pierit 111 persoane 
s-a produs în noaptea de duminică 
spre luni la Duala (Carrier unj. Majo
ritatea victimelor sînt de naționalita
te engleză.


