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Să organizăm temeinic munca 
în gospodăriile agricole colective

încheierea colec
tivizării agricul
turii în regiunea 
Argeș se înscrie ca 
unul dintre cele 
mai importante 
succese obținute de 
ganizațiile de partid din regiunea 
noastră în lupta pentru traducerea 
în viață a sarcinilor trasate de Con
gresul al IlI-lea al partidului. Re
zultatele muncii pentru colectiviza
rea agriculturii oglindesc încrederea 
nestrămutată a maselor țărănimii 
în partidul nostru, hotărirea lor 
de a participa activ, alături de cla
sa muncitoare, la înfăptuirea mă
reței opere de desăvîrșire a con
strucției socialismului.

în munca vastă desfășurată pen
tru colectivizarea agriculturii în 
satele regiunii, i “
didații de partid, 
ganizațiilor de masă, miile 
agitatori din rîndul colectiviști
lor fruntași au adus o contribuție 
de seamă la lămurirea și convinge
rea țăranilor întovărășiți și cu gos
podărie individuală de a păși cu 
încredere pe calea gospodăriei co
lective, singura cale spre belșug și 
fericire.

Paralel cu munca pentru atrage
rea de noi familii în gospodăriile 
colective, comitetul regional de par
tid a îndrumat organele și organi
zațiile de partid de la sate să pună 
un accent deosebit pe întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gospodă
riilor colective existente. Cu spriji
nul S.M.T.-urilor și al agronomilor 
și muncind cu hărnicie, membrii 
gospodăriilor colective au sporit 
producția la hectar, au creat ferme 
de animale și alte ramuri de pro
ducție. în anul trecut, de exemplu, 
47 gospodării colective din regiu
nea noastră au obținut o produc
ție medie de -3-.000 kg porumb boabe 
la hectar. Față de anul 1960, în 
1961 numărul animalelor proprie
tate obștească a crescut la bo
vine cu 121 la sută, la porcine cu 
268 la sută, iar la ovine cu 47 la 
sută. Gospodăria colectivă „6 Mar
tie" din comuna Stoicănești a rea
lizat din creșterea animalelor un 
venit de 1.400.000 lei. _

Creșterea producției agricole ve
getale și animale a dus la întărirea 
economico-organizatorică a gospo
dăriilor colective, la creșterea nive
lului de trai al colectiviștilor. Fon
dul de bază al gospodăriilor colec
tive a crescut în anul 1961 cu peste 
44.000.000 lei, zeci de gospodării au 
realizat mari venituri bănești, de
venind milionare și multimilionare, 
în casele colectiviștilor pătrunde 
bunăstarea. Aceste realizări au e- 
xercitat o puternică atracție în rîn
dul țărănimii din regiune.

încheierea colectivizării deschide 
largi perspective de dezvoltare a a- 
griculturii regiunii noastre, de spo
rire puternică a producției de ce
reale, fructe, struguri și produse 
animaliere.

organele și or-

membrii și can- 
activiștii or- 

de

Firește, pentru 
ca aceste mari 
posibilități create 
în urma colecti
vizării să devină 
realitate, este ne

cesar ca organele de partid și de 
stat, inginerii și tehnicienii, S.M.T.- 
urile să sprijine temeinic și perma
nent gospodăriile colective.

Pe baza experienței cîștigate și a 
prețioaselor indicații date de con
ducerea partidului, comitetul regio
nal de partid a luat o seric de mă
suri pentru ca, din primul an după 
încheierea colectivizării, gospodă
riile colective să obțină producții 
sporite, să se întărească economic 
și organizatoric.

în primul rînd s-au luat măsuri 
pentru desfășurarea în bune con
diții a lucrărilor agricole de primă
vară. La indicația comitetului re
gional de partid, organele raio
nale de partid au pregătit acti
viști de partid și ai sfaturilor popu
lare, ingineri și tehnicieni și i-au tri
mis să sprijine în mod concret or
ganizațiile de partid și consiliile de 
conducere ale gospodăriilor colec
tive, mai ales ale celor noi, în 
organizarea muncii. Ei i-au în
drumat pe colectiviști să aleagă 
în consiliile de conducere, în 
fruntea brigăzilor, oameni vred
nici, cu spirit gospodăresc, stimați 
și prețuiți în sat. O mare atenție 
se acordă întocmirii, în cel mai 
scurt timp, a planurilor de produc
ție și defalcării lor pe brigăzi, pre
gătirii semințelor și atelajelor spre 
a se ieși în cîmp la arat și însă
mînțat.

înțelegînd și mai mult impor
tanța participării directe la munca 
pentru consolidarea și dezvoltarea 
gospodăriilor colective, cadre cu 
munci de răspundere ca, de pildă, 
tov. Ion Voicu, inginer agronom, 
șeful secției agricole a Sfatului 
popular raional Drăgănești-Olt, au 
cerut să lucreze permanent în a- 
ceste unități.

Bogata experiență cîștigată de 
cadrele de conducere din gospodă
riile colective fruntașe ne este de 
un mare ajutor în munca pentru 
întărirea tinerelor gospodării. în
drumați de organele de partid, nu
meroși președinți, brigadieri, con
tabili au mers în gospodăriile noi 
și ajută practic consiliile de con
ducere ale acestora. în raionul 
Drăgănești-Olt, de pildă, Eroul 
Muncii Socialiste, tov. Dumitru Tu- 
dose, președintele gospodăriei agri
cole colective din Stoicănești, ajută 
efectiv gospodăria colectivă din co
muna Seaca, iar tov. Florea Tache, 
președintele G.A.C. din comuna 
Călinești, sprijină gospodăria co
lectivă din comuna Crîngeni.

Tot în vederea pregătirii cadrelor 
din noile gospodării s-a organizat 
instruirea lor la centrele raionale.
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(Continuare în pag. II-a)

Au însămînțat 5.000 hectare
«BUCUREȘTI (coresp. 

„Scînteii“). Pe ogoarele 
regiunii București a în
ceput din plin semăna
tul culturilor din prima 
epocă. Gospodăriile co
lective din raionul Ale
xandria au însămînțat 
peste 700 ha cu mază
re, cele din raionul Fe
tești 550 ha, cele din 
raioanele Călărași și 
Zimnicea 750 ha etc. Pe 
regiune s-au însămîn-

J
țat peste 3.000 ha 
mazăre, 1.360 ha 
plante furajere și 
ha cu orz și ovăz, 
început lucrările de 
treținere a culturilor de 
toamnă și a ogoarelor. 
De asemenea, în multe 
gospodării colective s-a 
trecut la îngrășarea su
plimentară a griului cu 
îngrășăminte naturale 
și chimice.

cu 
cu

700 
Au 
în-

totTimpul devine 
mai prielnic executării 
lucrărilor agricole. De 
aceea este necesar 
toate S.M.T.-urile 
trimită tractoarele
unități pentru a se pu
tea lucra din timp la 
semănatul 
din prima 
pregătirea
pentru porumb.

-----------

ca 
să 
în

culturilor 
epocă, la 
terenului
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN 
TOVARĂȘULUI GH. GHEORGHIU-DEJ

Comitetul regional de partid și Sfatul popular re
gional Oltenia raportează cu bucurie conducerii parti
dului că în regiunea noastră s-a încheiat cu succes 
colectivizarea agriculturii.

Un număr de 338.291 familii de țărani s-au unit în 
615 gospodării agricole colective care dețin 940.150 
hectare.

Îndeplinirea cu succes a sarcinii trasate de Congre
sul al IlI-lea al partidului cu privire la colectivizarea 
agriculturii este rodul muncii politice și organizatorice 
desfășurate de organele și organizațiile de partid și de 
sfaturile populare în rîndul maselor țărănimii, care a 
urmat cu încredere îndemnul partidului și a pășit pe 
calea gospodăriei colective, calea vieții noi, îmbelșugate 
și fericite.

Documentele Plenarei C.C. al P.M.R. din iunie-iulie 
1961 și ale Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști 
au avut un puternic ecou în regiunea noastră.

Țărănimea s-a convins pe baza faptelor de superio
ritatea gospodăriei colective. Producțiile realizate de 
colectiviști în anul 1961 au depășit pe cele obținute 
de întovărășiți cu peste 400 kg grîu și mai bine de 
600 kg porumb la ha. Gospodăriile colective din Pis- 
cu Nou, Afumați, Piscu Vechi, Măceșu de Sus și 
altele au obținut de pe întreaga suprafață cultivată 
cu porumb o producție medie de peste 3.000 kg. la 
hectar, iar gospodăria colectivă din Seaca de Cîmp a 
realizat de pe întreaga suprafață mai mult de 5.000, kg. 
porumb boabe la hectar.

S-a dezvoltat mult sectorul zootehnic. Numărul ani
malelor proprietate obștească a crescut în anul 1961, 
față de 1960, cu 180 la sută la bovine, din care vaci 
cu 198,5 la sută, la porcine cu 263 la sută și la ovine 
cu 130 la sută.

Datorită sporirii producției vegetale și animale un 
număr de 153 gospodării agricole colective au devenit 
milionare și multimilionare. Fondul de bază al gos
podăriilor agricole colective a crescut de la. 203 mi
lioane lei în 1960 la peste 310 milioane lei în 1961. Ca 
urmare a acestor realizări, valoarea zilei-muncă a spo
rit permanent, djungind în multe gospodării colective 
la 30—40 lei.

Un rol din cele mai importante în dezvoltarea gos
podăriilor colective l-a avut sprijinul permanent acor-

COMITETUL REGIONAL OLTENIA 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

SFATUL POPULAR AL REGIUNII OLTENIA

Comitetul regional de partid și Comitetul executiv 
al Sfatului popular al regiunii 
ghiară 
trasată de Congresul al IlI-lea al partidului cu pri
vire la colectivizarea agriculturii a fost îndeplinită cu 
succes

Un număr de 126.871 familii de țărani muncitori 
romîni, maghiari, germani și-au unit cele 395.301 ha 
de pământ în 506 gospodării colective.

Încheierea colectivizării agriculturii în regiunea noa
stră demonstrează încrederea țărănimii muncitoare în 
politica Partidului Muncitoresc Romin, hotărirea ei 
nestrămutată de a lupta umăr la umăr cu clasa mun
citoare pentru desăvîrșirea construcției socialiste în 
scumpa noastră patrie, Republica Populară Romînă.

Un rol important în atragerea țăranilor întovără
șiți și cu gospodării individuale pe calea gospodăriei 
colective l-au avut rezultatele obținute de gospodă
riile agricole colective fruntașe. Față de țăranii cu 
gospodărie individuală, gospodăriile colective au ob
ținut in anul 1961 o producție medie la hectar mai 
mare cu 300 kg la grîu, 410 kg la secară, 570 
orz etc. ; 66 gospodării colective au obținut 
1.800 kg grîu la ha, 19 gospodării colective 
3.000 kg porumb boabe la ha, 25 gospodării 
18.000 kg cartofi la ha, iar 30 de gospodării, care s-au 
specializat in cultivarea sfeclei de zahăr, au realizat 
producții medii de peste 25.000 kg sfeclă de zahăr la ha.

Succese de seamă s-au obținut și în dezvoltarea creș
terii animalelor — ramură pentru care în regiunea 
noastră există condiții deosebit de favorabile. Numai 
în anul 1961 gospodăriile colective și-au sporit nu
mărul de animale, proprietate obștească, cu 21.060 
bovine, din care 4.166 vaci, numărul porcinelor cu 
18.883, iar al ovinelor cu 19.703. Colectiviștii au ridi
cat numeroase construcții gospodărești. In anul trecut 
ei au construit 179 grajduri, 75 maternități și îngră- 
șătorii pentru porci, 43 saivane, 41’ magazii și alte 157 
construcții.

Dezvoltarea gospodăriilor colective este dovedită și 
de creșterea fondului de bază. In cursul anului 1961 
valoarea fondului lor de bază a crescut cu peste

COMITETUL REGIONAL < 
MUREȘ-AUTONOMA MAGHIARĂ 

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

raportează Comitetului
Mureș-Autonomă Ma- 
Central că sarcina

în regiunea noastră.

kg la 
peste 
peste 
peste

de săptămînă
O|el și laminate de calitate 

superioară

(Continuare în pag. III-a)

Sf. Gheorghe -
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — Co

lectivizarea agriculturii s-a încheiat și 
în raionul Sf. Gheorghe, in cele 65 
gospodării colective s-au unit 21.278 
familii cu peste 70.000 ha.

In convingerea țăranilor întovărășiți 
și cu gospodărie individuală de a 
păși pe drumul unei vieți îmbelșugate 
un rol important l-au avut succesele 
gospodăriilor colective Arcuș, Bod, 
Feldioara, Ozun și altele.

Dezvolfînd cele mai rentabile ramuri 
de produejie și mai ales creșterea a- 
nimalelor, gospodăriile colective au a- 
juns să aibă anul trecut un fond de 
bază de aproape 100.000.000 lei. In 
multe gospodării valoarea zilei-muncă 
s-a ridicat la 35—40 lei. Cu banii pri- 
mifi, colectiviștii și-au construit peste 
2.000 case noi. Valoarea garniturilor de 
mobilă, a aparatelor de radio și fele-

Brigăzi complexe cu muncitori permanenți
întreprinderile forestiere din re

giunea Suceava au fost înzestrate în 
anii din urmă și continuă să fie 
dotate cu fierăstraie electrice și 
mecanice, tractoare, funiculare și 
alte utilaje mecanizate. Pentru ca 
mijloacele tehnice să fie tot mai 
bine folosite, să-și dovedească din 
plin eficacitatea asupra creșterii 
productivității muncii, important 
este să se asigure permanentizarea 
muncitorilor care lucrează în ex
ploatările forestiere din regiune.

Anul trecut, comisia economică a 
comitetului regional de partid a în
treprins un studiu asupra acestei 
probleme. Din analiza făcută a 
reieșit că în primul semestru pro
ductivitatea muncii în exploatările 
forestiere n-a crescut pe măsura po
sibilităților tehnice, deoarece con
ducerile întreprinderilor forestiere 
n-au dovedit o preocupare constantă 
penti-u permanentizarea muncitorilor 
în brigăzi complexe cu plata în a- 
cord global. Unii muncitori se trans
ferau dintr-un loc de muncă în al
tul în tot cursul anului, ceea ce a- 
vea efecte negative, îndeosebi în ce 
privește ridicarea calificării munci
torilor, folosirea capacității de lucru 
a mecanismelor.

Pentru înlăturarea acestor defi
ciențe, pe baza măsurilor indicate de 
biroul comitetului regional de par
tid, încă din cursul trimestrului 
IV al anului trecut s-au organizat, 
în mai multe întreprinderi fores
tiere din regiune brigăzi complexe cu 
acord global, alcătuite numai din

permanențl. Un accent 
fost pus pe îmbunătățirea 
exploatări, mai ales la 
întreprinderi din raionul

muncitori 
deosebit a 
muncii în 
cele două
Cîmpulung Moldovenesc.

La gura de exploatare Păușa din 
cadrul I.F. Moldovița au fost orga
nizate la parcela 25 A primele două 
brigăzi complexe cu plata în acord 
global, formate din muncitori per-

în întreprinderile forestiere 
din regiunea Suceava

fierăstraie 
munca în 
pe echipe 
și fasona-

manenți. Brigăzile, compuse din cîte 
30 de muncitori, au avut de exploa
tat un volum de 12.000 m.c. masă 
lemnoasă. De la bun început ele au 
fost dotate cu cîte două 
mecanice „Drujba“, iar 
brigadă a fost organizată 
de doborîtori, corhănitori
tori. Datorită permanentizării mun
citorilor, s-au putut organiza cursuri 
de ridicare a calificării ; căpătînd 
noi cunoștințe, muncitorii au putut 
să folosească mai din plin mecanis
mele și să respecte regulile tehnice 
de exploatare. Ca urmare a acestui 
fapt productivitatea fizică a crescut 
de la 1,200 m.c. pe om/zi, cît se rea
liza înainte, la 3 m.c. pe om/zi, Iar 
cîștigul mediu lunar al muncitorilor 
din brigadă a crescut cu aproape 
400 lei.

Organizarea muncii în brigăzi 
complexe cu plata în acord global, 
formate din muncitori permanenți 
a avut și alte avantaje economice. 
Exploatarea acestei parcele s-a fă
cut numai în șapte luni, față de 
12—14 luni cît ar fi durat înainte ; 
totodată, prin respectarea cu stric
tețe a regulilor de exploatare s-a 
obținut un indice de utilizare a ma
sei lemnoase de 97,4 la sută, față de 
95,4 la sută planificat, dîndu-se în 
plus 237 m.c. lemn de lucru. Treptat, 
în cursul trimestrului IV al anului 
trecut, experiența înaintată de la 
Păușa a fost extinsă la majoritatea 
gurilor de exploatare din raionul 
Cîmpulung Moldovenesc.

In cursul lunii ianuarie din acest 
an, s-a organizat la Cîmpulung Mol
dovenesc un schimb de experiență 
între lucrătorii din sectorul econo
miei forestiere din regiune, la care 
au participat și activiști ai comitetu
lui regional și ai comitetelor raio
nale de partid. După ce au vizitat, la 
locul de muncă, mai multe brigăzi 
complexe cu plata în acord global 
formate din muncitori permanenți, 
participanții la schimbul de expe
riență au purtat discuții rodnice, îm
părtășind din experiența proprie șl

NISTOR ȚUICU 
coresp. „Scîntell“

(Continuare în pag. III-a)

SFATUL POPULAR AL REGIUNII
MUREȘ-AUTONOMA MAGHIARA

regiunea Brașov

(Continuare în pag. III-a)

Siderurgișfli au realizat 
în ultimul timp noi mărci 
de oțeluri și profile de lami
nate utilizate la fabricarea 
tractoarelor, autovehiculelor, 
utilajelor petroliere și mi
niere. Printre acestea se nu
mără oțeluri cu un conținut 
mai redus de materiale de
ficitare pentru aliere, dar 
cu rezistență mai ’ mare, la
minate pentru armarea 
ploatărilor miniere care
pot utiliza de mai multe ori 
și înlocuiesc în bune con
diții lemnul de mină etc.

ex-
sa

Datorită calității superioa
re a noilor produse ale in
dustriei noastre siderurgice, 
se prelungește durata de 
funejionare a mașinilor și 
utilajelor la care sînt folo
site. Totodată, 
la o scădere 
de metal cu 
sută.

Anu1 acesta 
se realizeze
mărci noi de ofeluri de ca
litate superioară.

(Agerpres)

aceasta duce 
a consumului 

circa 30 la

urmează 
circa 20

să 
de

vizoarelor, a bicicletelor șl motocicle
telor, a mașinilor de spălat rufe, a as
piratoarelor și a altor produse indus
triale desfăcute în satele raionului Sf. 
Gheorghe se ridică în ultimii 3 ani Ia 
aproape 500.000.000 lei.

Realizările gospodăriilor colective 
au fost larg popularizate de către or
ganele și organizațiile de partid.

Gospodăriile colective tinere se 
bucură de un atent sprijin din partea 
organizațiilor de partid și de stat. 
Peste 100 de specialiști, contabili, pre
cum șl președinți și brigadieri cu ex-- 
periență din gospodăriile mai vechi, 
ajută consiliile de conducere la întoc
mirea planului de producție, la orga
nizarea brigăzilor și echipelor, la pre
gătirea campaniei de primăvară ele.

★
S-a încheiat colectivizarea agricul

turii și în comunele și satele care a- 
parțin de orașul Brașov, Cele 11 gos
podării colective cuprind peste 5.700 
de familii cu o suprafață de 16.274 ha.

In aceste zile, Comitetul orășenesc 
de partid și Sfatul popular orășenesc 
Brașov sprijină gospodăriile colective 
să-și organizeze cît mai bine munca.

Botoșani - 
regiunea Suceava
BOTOȘANI (coresp. „Scînteii"). — 

S-a încheiat colectivizarea agricul
turii și în raionul Botoșani, regiu
nea Suceava. In cele 86 gospodării 
colective s-au unit 44.620 familii cu 
115.800 hectare.

Argumentele cele mai convingă
toare care au atras țăranii pe calea 
gospodăriei colective au fost rezul
tatele obținute de gospodăriile co
lective din Roma, Socrujeni, Bucecea 
și alte gospodării fruntașe din ra
ion. Gospodăria colectivă din Roma 
a realizat anul trecut un venit bă
nesc de 4.601.605 lei. Valoarea zi- 
lei-muncă a fost anul trecut de 28 
lei.

Toate aceste rezultate au fost larg 
popularizate în 
muncitori.

Organele și 
partid, sfaturile populare sprijină 
gospodăriile colective pentru buna 
desfășurare a lucrărilor în campa
nia agricolă de primăvară.

★
S-a încheiat colectivizarea agri

culturii și în comunele din raza 
orașului Botoșani. Cele 9 G.A.C. cu
prind 5.791 familii cu 12.928 ha.

' - ...

rîndul țăranilor

organizațiile de

plecat 
Nord 

Praho-

Ieri după-amiază, 
peste 1.100 de bucu- 
reșteni au 
din Gara de 
spre Valea
vei. Excursioniștii 
!și vor petrece ziua 
de odihnă la caba
nele „Trei Brazi", 
„Poiana Secuilor”, 
„Cioplea", „Girbo- 
va”, „Clăbucet”, la 
vilele din Predeal și 
Sinaia și în alte 
locuri. Ei se reîn
torc duminică seara.

Tot ieri numeroși 
excursioniști 
reșteni 
pentru 
mătate 
Oltului,
limănești.

bucu- 
plecat 
si ju- 
Valea

au 
o zi

pe
pină la Că-

Un nou cargou de 4500 tone a plecat in cursă lungă
Zilele acestea a plecat în cursă 

lungă noul- cargou romînesc „Vic
toria“ de 4.500 tone. Alte nave simi
lare vor fi lansate la apă în lunile 
următoare.

Dotată cu un număr tot mai mare 
de nave, flota maritimă comercială 
a R. P. Romîne și-a sporit an de an 
capacitatea de transport. Anul acesta 
navele noastre transportă de două 
ori mai multe mărfuri decît se 
transportau în anul 1959.

Pînă la sfîrșitul anului, flota ma
ritimă comercială va mai primi noi 
nave a căror capacitate de trans
port echivalează cu aceea a tuturor 
vaselor comerciale existente în țara 
noastră în anul 1948.

Vasele comerciale romînești cir
culă în prezent pe un număr , mare 
de linii maritime transportînd în 
cele mai îndepărtate țări dip lume 
diferite mărfuri și utilaje.

(Agerpres)

A100-a
BACĂU (coresp. „Scînteii"). — 

Ieri seară colectivul Teatrului de Stal 
din Bacău a prezentat în fața unui 
numeros public premiera piesei „Oa
menii înving" de Al. Voitin. In ro
lurile principale au jucat Ion Nicu- 
lescu Brună, artist emerit, Mihai 
Stoicescu, Kitty Stroescu, Ion Bu- 
leandră, Florin Gheuca și alții. Piesa 
„Oamenii înving" este a 100-a pre
mieră pe care Teatrul de Stat din 
Bacău a prezentat-o de la crearea sa.

Vedere nocturna din orașul Bala Mare. (Foto : Agerpres)

premieră
Dacă în primul an de activitate 

1948—1949 colectivul teatrului a pre
zentat doar 70 spectacole la care au 
participat 22.500 spectatori, in 1961 
numărul spectacolelor prezentate s-a 
ridicat la 646, iar al 
aproape 200.000. Un 
activitatea teatrului 
zarea de spectacole 
anul care a trecut, aproape 40.000 ță
rani muncitori din satele regiunii au 
vizionat cele circa 150 spectacole ale 
seefiei sătești a teatrului. 1n 1962, ' 
numărul spectacolelor care vor ii 
prezentate la sate se va ridica la 200.

spectatorilor la 
loc deosebit în 
îl ocupă reali- 
pentru sate. In

DE PESTE HOTARE
N. S. HRUȘCIOV a primit la 

Kremlin pe H. Yamada, ambasado
rul Japoniei in U.R.S.S. Ambasadorul 
Japoniei i-a remis lui N. S. Hrușciov 
un mesaj personal din partea pri
mului ministru al Japoniei.

In mesaj se arată că guvernul 
japonez protestează împotriva ho- 
tărîrii S.U.A. de a relua experien
țele nucleare în atmosferă și roagă 
guvernul sovietic să depună toate 
eforturile pentru încheierea grab
nică a unui acord în această pro
blemă. N. S. Hrușciov a declarat că 
guvernul sovietic a făcut și va face 
tot ce depinde de el pentru încheie
rea unui acord cu privire la dezar
marea generală și totală.

LA MOSCOVA a fost creai Comi
tetul de sprijinire a pregătirilor în 
vederea Congresului Mondial pen
tru dezarmare generală și pace. 
Funcția de președinte al Comitetu
lui a fost încredințată scriitorului 
Alexandr Korneiciuk.

LA LEIPZIG s-a deschis tradițio
nala Conferință intergermană a 
muncitorilor la care iau parte peste 
1.000 de muncitori din R.F.G. și 
H.D.G.
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Ce este acum mai important
Cînd scriu despre gospodăria noas

tră, mă gîndesc la sutele de gospo
dării colective tinere, care, cum se 
spune, acum leagă gura la pînză, la 
faptul că în regiunea noastră termi- 
nîndu-se colectivizarea ne așteaptă pe 
fiecare o mulțime de treburi pe care 
să le rezolvăm. Noi, colectiviștii unei 
gospodării mai vechi, ne dăm seama 
cît de important este ca încă de la 
început în toate gospodăriile colective 
să se treacă deîndată la buna organi
zare a muncii, la stabilirea celor 
mai gospodărești măsuri care să ducă 
cît mai grabnic la consolidare.

Odată cu alcătuirea planurilor de 
producție în care se stabilesc sarci
nile pe un an întreg în toate dome
niile de activitate, este 
mare însemnătate să se 
pe ce trebuie făcut de urgență 
mîine vine primăvara. w~ 
campania de însămînțări 
pinde obținerea unei recolte bogate. 
Unii spun : vin tractoarele, ară, băgăm 
în pămînt sămînța și cu asta am ter
minat. Dar pentru a obține recolte 
mari, campania de însămînțări trebuie 
să o pregătim cu migală, să contro
lăm sămînța, să pregătim atelajele de 
care dispunem, să urmăm sfatul spe
cialiștilor. Nu vremea de afară să ne

de cea mai 
pună accent 

'“>. Azi, 
Ne așteaptă 
de care de-

Csfre șa fapte

• Azi pe ogoarele regiunii Ar
geș lucrează 1.749 tractoare, iar 
numărul inginerilor și tehnicieni
lor agronomi și zootehnicieni se 
ridică la peste 1.000 .

impună să umblăm după sămînță ; 
prima zi bună de lucru să ne găsească 
cu ea pregătită. Unii mai spun : vin 
semănătorile și seamănă. Noi vrem ca 
toți colectiviștii să cunoască calitatea 
semințelor, cum se face însămînțarea, 
cum cad boabele, cum au fost încor
porate îngrășamintele — într-un cu- 
vînt să controleze calitatea tuturor lu
crărilor.

Adesea în discuțiile ce le purtam 
cu țăranii necolectivișfi care ne vizi
tau gospodăria, arăfîndu-le realizările 
noastre le povesteam și cum am reușit 
să le înfăptuim. Pînă a ne uni munca 
rareori se întîmpla în comuna noastră, 
și aceasta cînd era un an mai bogat, 
să se ajungă la 1.200—1.300 kg 
porumb la hectar. Astăzi lucrurile s-au 
schimbat, fiindcă lucrăm mecanizat, 
după reguli agrotehnice înaintate. In 
1961 de pe 1.100 ha am obținut 
în
be. 
de 
4-5.000 kg
Obținerea unor asemenea produc
ții a constituit pentru membrii 
gospodăriei noastre îndemn pentru 
realizări și mai însemnate.

Adunarea generală a stabilit că 
anul acesta să obținem 5.000 kg. po
rumb boabe la ha. într-un pămînt 
neirigat pe toate cele 1.000 de ha. 
cît vom cultiva cu această plantă. Am 
contractat să vindem statului 430 tone 
de porumb. La 
5.000 kg porumb 
pregătit. Avem și

de pe 1.100 ha
medie 3.170 kg porumb boa-

Avem brigăzi și echipe 
pe unele parcele au 

porumb boabe la ha.
unor

constituit
noastre

care 
cules

noi terenul pentru 
boabe este gata 

sămînța asigurată

• Raionul Curtea de Argeș 
este socotit unul dintre cele mai 
puternice bazine pomicole ale 
regiunii Argeș. în ultimii ani, pe 
dealuri erodate au fost plantate 
5.700 ha de pomi fructiferi din 
soiuri alese.

• In anii 1959—1960 în satele 
regiunii Argeș au fost construite 
16.500 case. In comune și sate 
funcționează 744 cămine cultura
le și 1.633 biblioteci.

• In raionul Horezu a existat 
în trecut cel mai mare număr de 
analfabeți din regiunea Argeș. 
Astăzi nu există sat fără școală. 
In ultimii ani în comunele hore- 
zene au fost construite 10 școli 
noi de 8 ani și 7 școli de 4 ani. 
In construcție se mai află 8 școli 
de 8 ani și 3 de 4 ani.

• 13 comune din raionul Ve
dea sînt electrificate. In ultimii 
iT'ăh'I au fost radioficate 13 sate. 
Comunele Popești, Samara, Spi- 
neni și Vedea sînt electrificate și 
radioficate.

5.000 hg porumb boabe la hectar

rodi- 
agro- 

mai 
bună-

aplici o 
devin și 

a trecut,
în medie cîte

Gospodăria colectivă din Călinești, 
raionul Drăgănești-Olt, cuprinde în
treaga comună. Cît vezi cu ochii — 
numai cîmpuri și iar cîmpuri, fără ha
turi. Pămîriturile de pe aici sînt 
foare, iar atunci cînd 
tehnică înaintată ele 
darnice. Tn anul care 
oară, noi am obținut
2.660 kg porumb boabe la hectar. Pe 
unele suprafețe, pe care a lucrat echi
pa condusă de colectivistul Grigore 
Zănogeanu, recoltele de porumb au 
fost de 5.600 kg la hectar.

Văzînd că există posibilități de a se 
obține producții mari la hectar la cul
tura porumbului, colectiviștii au ho
tărî! ca în acest an, suprafața de pe 
care să se obțină 5.000 kg porumb 
boabe la hectar într-un pămînt neiri- 
gaî să fie de 400 hectare. Terenul a 
fost arat din vară cu tractoarele la 
adîncimea de 29—31 cm și îngrășat 
cu gunoi de grajd.

Acum, în gospodărie se fac pregă
tiri pentru campania de însămînțări. 
Sămînța de porumb dublu 
asigurată, iar probele de 
arată că are putere mare 
fire. Sînt puse 
atelajele trase 
și echipelor li

ce urmează să o lucreze. De mai 
multe zile a sosit în cîmp șl brigada 
permanentă de tractoare de la S.M.T. 
Radomirești care așteaptă să execute 
primele lucrări. Împreună, brigadierii 
de cîmp și tractoriștii au stabilit de pe 
acum graficul lucrărilor necesare cul
turilor de porumb pe toată perioada 
pînă la recoltare.

In scopul menținerii umezelii Tn sol, 
tractoarele vor grăpa în aceste 
zile terenul. Pînă la . însămîn- 
fare, terenul va fi menținut curat 
de buruieni, executîndu-se lucrări cu 
discuiforul și cultivatorul. îndată ce 
timpul va deveni prielnic, vom execu
ta însămînțatul mecanizat. Dacă 
rumbul va 
șila l-a, el 
rotativă. In 
văzute trei
caz vor fi efectuate și mai

Colectiviștii din Călinești 
cu tractoriștii care și ei fac 
gospodăria colectivă sînt hotărîți
muncească neobosit ca de pe întreaga

fi îmburuienit pînă la 
va fi întreținut cu 

planul de lucrări sînt 
prașile, iar de

po- 
pra- 
sapa 
pre

ia caz la 
multe, 
împreună 
parte din 

să

hibrid este 
germinație 
de încol- 

funcționareîn stare de 
de ammale ; brigăzilor 
s-a repartizat suprafața

șef
OPREA HÎRSENIE

de brigadă S.M.T. Radomirești, 
FLOREA ROȘU 

brigadier G.À.C. Călinești

Iar probele de germinație arată că ea 
are mare putere de încolțire. Brigăzile 
de tractoare de la S.M.T. Radomirești 
se află în cîmp pentru executarea pri
melor lucrări de primăvară. Zilele pînă 
la începerea în cîmp a campaniei de 
însămînțări au constituit pentru colec
tiviștii noștri, pentru brigadieri, șefi de 
echipă și ingineri agronomi zile de 
adevărată școală ; s-au purtat vii 
discuții despre ce avem de făcut anul 
acesta.

Știm din experiență proprie, că fără 
animale în gospodărie nu se poate 
ajunge departe. De aceea, colectiviștii 
au chibzuit cu toată răspunderea pen
tru a dezvolta puternic sectorul 
zootehnic. Avem astăzi circa 1.000 de 
taurine dintre care 350 vaci și juninci, 
2.100 de oi. La îngrășat am pus 1.200 
de porci. Pentru anul 1963 pregătim 
de pe acum toate condițiile să îngră- 
șăm 3.000 de porci pe care să-i vin
dem statului pe bază de contract. 
Sectorul zootehnic va crește simțitor 
în anii viitori. In aceste zile ne pre
ocupăm cum să asigurăm baza fura
jeră și cum să facem construcțiile 
pentru animale.

Planul de producție prevede ca 
anul acesta să se realizeze de la cul
tura cerealelor și plantelor tehnice, de 
la grădina de legume și din sectorul 
zootehnic un venit bănesc de peste 
7.800.000 lei.
să

Aceasta va da putința 
crească bunăstarea colectiviștilor.

DUMITRU TUDOSE 
Erou al Muncii Socialiste, 

președintele G.A.C.-Stoicănești

Pe o uliță din comuna Lerești, 
Muscel. Stnt casele noi pe care 
construit cei 5 frați Pahonțu, din 
rile realizate tn gospodăria cole

raionul 
șl le-au 

din venitu- 
colectlvă.

Din
nou al regiunii
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Argeș, tu ce-ai dus la vale 
In trecut, doine de jale, 
Du azi în susurul tău 
Versul cîntecului nou, 
Cînt de bogăție-n țară 
Ce din zori și pînă-n seară 
Se aude pe ogoare, 
Pe combine și tractoare. 
Poartă tu pînă departe 
Bucuria noastră toată, 
Că partidu-nvățător 
Le-a dat și-argeșenilor 
Calea cea mai luminată. 
De belșug încununată. 
Le-a făcut viața să fie 
Cîntec, joc și veselie.

*
Bucură-te cîmp de aur 
Că va trece luna Faur, 
Se va lua zăpada toată 
Și cîmpia luminată 
Va-nverzi și va-nflorl, 
Mai frumos va străluci. 
Va-nverzi, vor crește flori 
Și vor răsări comori. 
Bucură-te cîmp de aur, 
Că va trece luna Faur 
Și-or porni ca să te are 
Zeci și sute de tractoare 
Trăgînd brazda pe tarlale 
Fără haturi și răzoare.

In luna februarie a.c. gospodă
riile colective din regiunea Ar
geș au terasai pentru a planta cu 
viță de vie peste 800 ha tere
nuri erodate. In fotografie : un 
aspect de la lucrările de terasare 
de pe dealul Glîmbocata, raio
nul Găeștl.

(Foto : M. Cioc)

Primul nostru plan de producție
Gospodăria colectivă 

din Picior de Munte, 
raionul Găești; este ti- 
nără ; am inaugurai-o 
de curînd. Zilele trecu
te, colectiviștii noștri 
au aprobat primul lor 
plan de producție. 
Comitetul raional de 
partid și sfatul popular 
raional ne-au 
activiști de partid 
specialiști care să 
ajute la alcătuirea pla
nului și la organizarea 
muncii în gospodărie. 
Planul prevede să cul
tivăm 1.070 hectare cu 
porumb, 50 de hectare 
cu floarea-soarelui, 220 
de hectare cu plante 
furajere. Pentru că pă
mîntul nostru nu este 
atît de roditor — cea 
mai mare parte din el 
este podzol — ne-am 
propus ca începînd din 
acest an să împrăștiem 
spumă de var pe o su
prafață de 300 de- hec
tare. Cu pomi vom 
planta 10 hectare, iar

cu vie în terase 5 hec- In cadrul, gospodăriei 
tare. munca a fost organiza-

In comuna . noastră tă pe Ï brigăzi că- 
există o bună experien
ță în creșterea anima

și
a-
o

da

rora li s-au dat sar
cinile din planul de 
producție, li s-a, re
partizat suprafața ce o 
au de lucrat, precum și 
atelajele. Acum colec- 

o tiviștii au pornit la lu- 
1 .Pînă 

la sfîrșitul anului, cu 
posibilitățile noastre și 
cu credite de la stat 
ne-am propus să avem 
100 de capete bovine 
din care 50 vaci cu 
lapte, '1.000 de oi, 500 
de porci. Pentru adă- 
postirea animalelor am 
prevăzut mai multe 
construcții : 2 grajduri 
cu o capacitate de 100 
capete, un saivan pen
tru 1.000 de oi, o în- 
grășătorie de porci, 
o maternitate pentru 
scroafe. Mai construim 
o magazie de 60 de 
tone și un pătul de 40 
tone.

lelor. De aceea, cit 
datorită faptului că 
nimalele constituie 
mare bogăție, vom 
sectorului zootehnic 

trimis .mare dezvoltare.
și

ne

cru. O parte din ei 
transportă pe cîmp gu
noiul de grajd, alții a- 
duc din pădure lemne
le de construcții, iar 
alții pregătesc semințe
le. Brigăzile conduse de 
Dumitru G. Niță, Ion 
D. Sandu, Dumitru S. 
Iordache s-au situat în 
fruntea acestor acțiuni. 
Sintern convinși că 
muncind cu hărnicie, 
tînăra noastră gospo
dărie colectivă va de
veni încă din primul an 
o unitate fruntașă.

GH. I. STOICA 
președintele G.A.C. 
Picior de Munte, 
raionul Găeștl

Să organizăm temeinic munca în gospodăriile 
agricole colective

(Urmare din pag. I-a)

Bune rezultate a dat inițiativaBune rezultate a dat inițiativa Co
mitetului raional de partid Drăgă- 
nești-Olt de a face instruirea noi
lor brigadieri cu ajutorul celor 
vechi, cu experiență în organizarea 
și normarea muncii în brigăzi.

' Pentru rezolvarea cu succes a 
multiplelor probleme privind con
solidarea și dezvoltarea gospodă
riilor colective, comitetul regional 
de- partid acordă o mare atenție 
întăririi organizațiilor de partid 
din aceste unități, creșterii rolului 
lor de conducător politic. Pînă în 
prezent au fost create organizații 
de bază în marea majoritate a
gospodăriilor, membrii și candidații 
de partid au fost repartizați pe 
brigăzi și echipe. Birourile organi
zațiilor de bază din gospodăriile 
colective au atras în jurul lor un 
larg activ fără partid din rîndul 
colectiviștilor fruntași, al ingineri
lor și tehnicienilor, al cadrelor di
dactice, cu ajutorul căruia atrag 
masa colectiviștilor la realizarea

sarcinilor prevăzute în planul de muncă a colectiviștilor și 
de producție. Mii de colectiviști execute lucrările agricole la 
din raioanele Slatina, Drăgănești- 0—11 —'-----i-’*—
Olt, Drăgășani, Costești, Găești 
au și pornit cu însuflețire la lu
cru. Ei transportă gunoiul de 
grajd la cîmp, lucrează la desfun
dări și terasări de terenuri pentru 
plantațiile de pomi și viță de vie, 
îndiguiri etc. în acest an celor peste 
26.000 hectare plantate în masiv și 
terase cu pomi și viță de vie prin 
munca entuziastă a colectiviștilor 
li se vor alătura alte 8.000 hecta
re. Pe dealuri acum sărace, eroda
te din raioanele Curtea de Argeș', 
Rm. Vîlcea, Horezu, Muscel, Pi
tești, Drăgășani și Vedea vor rodi 
în anii viitori întinse livezi și vii.

In regiunea noastră există circa 
200.000 hectare terenuri podzolice,

să 
un

din Costeștl a prezentat în comuneleAnul trecut, brigada de agitație a Casei raionale de cultură 
raionului 40 de spectacole avînd ca teme aspecte din viața nouă a satelor. Fotografia reprezintă o scenă 
din spectacolul „Pentru 5.000 kg porumb boabe la hectar“, . ,

acide. De aceea, pentru sporirea 
producției de cereale, o mare în
semnătate are folosirea îngrășămin
telor și administrarea amendamen
telor calcaroase. Pînă în prezent au 
fost transportate pe aceste 'terenuri 
peste 500.000 tone gunoi de grajd, 

. iar pe unele suprafețe s-au împrăș
tiat îngrășăminte chimice. Acum 
se iau măsuri spre a se administra 
amendamente calcaroase pe o su
prafață de 14.000 hectare.

Pentru sporirea producției de 
lapte, carne, lînă, ouă, gospodăriile 
colective vor fi ajutate ca.;,din cre
ditele acordate de stat și din fon
durile proprii să dezvolte creșterea 
animalelor și păsărilor. Pînă-Ta 
sfîrșitul acestui an sectorul ■ zooteh
nic din regiune; jn afară,de'G.A.S. 
va ajunge la 29.7.000 taurine din 
care 142.430 vaci și juninçj., 197.000 
porci și 630.920 oviîie, iar sectorul 
avicol va ajunge la 2.265.000 pă
sări. ■

Regiunea Argeș- are mă'rî pösibili- 
lăți de dezvoltare! â producției de 
legume. Anul accșta suprafețele o- 
cupate cu astfel de- ciilturf îhjG.A.C. 
vor fi de aproape 6 ori- mai mari 
decît în 1961.

Organele , de partid din /regiune 
îndrumă gospodăriile colcctiv.eTnici 

I să se unească în. gbspodăriL: colee- 
! ti.ve mari ca astfel să poată folosi 
I mai bine pămîntul, utilajele, forța

o su

la

o-

înalt nivel agrotehnic.
Comitetul regional de partid 

drumă organele și organizațiile 
partid ca în munca pentru consoli
darea gospodăriilor colective să 
folosească formele variate ale mun
cii politice de masă, care și-au do
vedit eficacitatea în activitatea or
ganizațiilor de partid la sate. Pen
tru generalizarea experienței îna
intate a gospodăriilor colective 
fruntașe vor fi organizate vizite și 
schimburi de experiență, adunări 
populare în cadrul cărora cadrele 
de partid și de stat vor lămuri ță
ranilor colectiviști diferite proble
me în legătură cu întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospodăriilor 
colective. în cadrul căminelor 
culturale vor fi organizate în con
tinuare seri de calcul, de întrebări 
și răspunsuri în cadrul cărora ță
ranii colectiviști să găsească răs
punsuri clare la problemele privind 
organizarea muncii, aplicarea meto
delor înaintate, folosirea posibilită
ților de sporire a producției etc. O 
mare însemnătate acordăm mun
cii educative în rîndul colectiviștilor. 
Otganizațiile de partid vor fi îndru
mate să stimuleze pe fruntași, pe 
eei care luptă pentru sporirea și 
păstrarea avutului obștesc, să com
bată .vechile deprinderi. în cadrul 
căminelor se vor ține conferințe și 
expuneri cu caracter educativ și 
științific.

îh gospodăriile colective există 
Cin mare număr de tineri și femei. 
Comitetul regional de partid va 
îndruma-: organizațiile de partid, 
pge.ctLm și organizațiile U.T.M. și de 
femei să se ocupe cu toată răspun
derea de educarea tineretului și a 
femeilor, s’ă: Organizeze participa
rea activă a acestora la realizarea 
planurilor de producție ale gospodă
riilor colective.

Organele și organizațiile de par
tid, toți oamenii muncii din re
giunea Argeș- nu vor precupeți nici 
un .efort .jn.munca pentru întărirea 
economico-organizatorică a gos
podăriilor coleçtiye, pentru înflori
rea agriculturii regiunii.

în
de

Se extinde acțiunea de terasare
pentru pomi și vii

Pe colinele și dealurile Topolove- 
nilor, Găeșfilor, la Drăgășani, Cos- 
feșfi, Slatina ori Drăgăneșfi-Olf, în- 
lîlneșfi în aceste zile mii de colecti
viști care lucrează la desfundarea tere
nurilor, la defrișarea pîlcurilor de pă
dure și a mărăcinișurilor, amenajînd te
rase în care urmează să planteze viță 
de vie și pomi. Pentru a afla cum se 
desfășoară acțiunea de terasare, ne-am 
adresat Iov. inginer Constantin Budan, 
șeful secției agricole a Sfatului popu
lar regional Argeș, lată ce ne-a re
latat :

Muncind cu însuflețire pentru înde
plinirea obiectivelor prevăzute în pla
nul economic de 6 ani, țărănimea mun
citoare din regiunea Argeș a făcut din 
dealurile erodate, slab productive, 
adevărate grădini de pomi și vie. Nu
mai în anii 1960 și 1961 au fost puse 
în valoare prin plantări de pomi și 
viță de vîe în masiv și terase peste 
26.000 ha.

Terasarea pantelor pentru viticultu
ră și uneori pentru pomi și arbuști 
fructiferi s-a făcut manual prin desfun
dat.

In plantațiile de pomi, rezultate bune 
tn combaterea eroziunii solului s-au 
obținut în urma ferasării pantelor cu 
plugul reversibil prin arături repetate 
pe curba de nivel. In acest an s-au ini
țiat măsuri de extindere a acestor te
rase pe o suprafață de cel puțin 10.000 
ha. Proiectele și mijloacele necesare 
pentru aceste lucrări sînt asigura
te. In luna februarie a.c. gospodăriile 
colective au și amenajat pentru a 
planta viță de vie în terase peste 800 
ha terenuri erodate. Cele mai bune 
rezultate în această acțiune au obținut 
gospodăriile colective din Drăgănești, 
Izvoarele, Mărunței, Scornicești, Șutești, 
Șfefăneșfi, Zlăfărei, care au amenajat 
între 10 și 27 ha fiecare.

Valorificarea terenurilor erodate 
din zona de dealuri, prin plan
tarea lor cu pomi este strîns 
legată de zootehnie. Pentru asi
gurarea furajelor, înfr-o zonă unde te
renurile arabile sînt destul de reduse, 
platformele teraselor între rîndurile de 
pomi pot deveni adevărate baze de 
nutreț. Gospodăriile colective din Cîm- 
pulung, Valea Mare-Pravăț, Lerești, Bo- 
teni au obținut la hectar în terasele 
cu pomi peste 30.000 kg masă verde 
borceag, mazăre, secară, 35.000 kg 
sfeclă furajeră — 15.000—18.000 kg 
cartofi.

In acțiunea de terasare statul a ve
nit în sprijinul țărănimii muncitoare cu 
însemnate credite. La dispoziția gos
podăriilor colective a fost pus, în con
diții avantajoase, materialul săditor de

bună calitate produs în pepinierele 
raionale. Acțiunea a fost planificată și 
pregătită din timp și s-a desfășurat sub 
asistența tehnică a cadrelor tehnice de 
la centrul regional de combatere a ero
ziunii. Pentru ca în acest an acțiunea de 
terasare să se desfășoare în condiții 
mai bune au fost pregătiți un mare 
număr de specialiști care să conducă a- 
ceste lucrări și au fost profilate unele 
gospodării pentru producerea materia
lului săditor viticol. De asemenea, au 
fost organizate vizite, schimburi de 
experiență cu țărani colectiviști, în 
unitățile fruntașe cu o experiență mai 
bogată în aceste acțiuni.

Colectivizarea agriculturii creează 
condiții deosebit de prielnice pentru 
punerea în valoare a terenurilor de
gradate, slab productive, și folosirea 
rațională a pămîntului.

Avem toate condițiile ca pînă în a- 
nul 1965 pe terenurile în pantă, ero
date, slab productive, plantațiile de 
pomi să fie extinse pînă la 70.000 ha 
iar cele de vii la 18.000 hectare. Acea
sta va duce la dezvoltarea unor ra
muri deosebit de rentabile în cadrul 
gospodăriilor agricole colective, va 
face să crească averea lor obștească șl 
veniturile colectiviștilor.

In planul de construcții al G.A.C. Că
linești se află și o magazie cu o capa
citate de 40 vagoane. în fotografie : 
Brigada de dulgheri condusă de Marin 
Mîișolea montînd acoperișul magaziei.

Fermele de vaci și de oi 
ne aduc mari venituri

In gospodăria noastră colectivă o aten
ție deosebită se acordă fermelor de vaci 
și de oi care an de an ne aduc venituri 
tot mai mari. In 1961 am realizat de la 
sectorul zootehnic un venit bănesc de 
600.000 lei. Avem în prezent un efec
tiv de 200 vaci cu lapte și 120 de vi
tele precum și 1.270 oi, în majoritate cu 
lină fină și semifină.

Animalele se află în primirea unor 
oameni pricepufi, cu experienfă îndelun
gată. Bine îngrijite și hrănite vacile și 
oile au dat produefii bune de lapte. Pe 
cap de vacă furajată noi am obținut 
2.100 litri lapte iar de la fiecare oaie 
cîte 42 litri lapte și 2,120 kg. lînă. Avem 
exemplare de vaci cum sînt de pildă 
Murga din grupa îngrijitorului Moise D. 
Vlad, și Bălaia din grupa lui Ion Prunoiu 
care dau 3.000 litri lapte.

Pentru adăpostire am construit un 
grajd de toată frumusețea din material 
procurat în cea mai mare parte pe plan 
local. Grajdul e prevăzut cu adăpători 
automate și canale de scurgere. Hrana 
vacilor o facem diferențiat în funefie de 
producțiile de lapte pe care le dau. Vi
țeii sînt alăptați la biberon și sînt îm- 
părțiți pe grupe după greutate în nu
măr de cîte-7—8..jn.fiecare grupă.

Apllclnd cele învățate la cursurile a-

grozootehnice, hrănim oile in funcție de 
produefia de lapte. Oile gesfanfe le fu
rajăm separat. O grijă deosebită acor
dăm tineretului. Mieii sînt împărțiți în 
grupe mici pe perioade de tătare. Zilnic 
îi scoatem în padocuri special amenajate, 
împrejurul saivanelor, în partea de unde 
bat vînturi puternice, am bătut ulucă 
deasă. Acestea au făcut ca acum, de la 
cele aproape 900 de oi fătătoare să nu 
înregistrăm pierderi.

Pentru ca de la fiecare oaie 
să obținem lînă mai multă, oile 
au fost înșăminfafe artificial, tolosin- 
du-se berbeci din rasa merinos de Pa
las. In vederea creșterii producției de 
lină și carne, o atenție mare acordăm 
batalizării, problemă ridicată la consfă
tuirea pe tară a țăranilor colectiviști. Din 
produefia de anul acesta, 300 de berbe- 
cuți vor fi batalizați, iar 450 de mieluțe 
vor fi oprite pentru prăsilă.

Sporind produefia de lapte șl de lini 
fermele noastre de vaci și oi ne voi 
aduce și în acest an venituri și mai 
niari,

. ION ANDOIU
șeful fermei de vaci 

ION NÄSTÄSOIU 
șeful fermei de ol 

G.A.C. Botenl, raionul Muscel
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tt de statul nostru, prin cele 18 stațiuni de mașini 
și tractoare, prin creditele pe termen lung (numai în 
anul 1961 s-au acordat credite în sumă de peste 
88.365.000 lei), prin cadre de specialiști, semințe selec
ționate, îngrășăminte etc.

In numele comuniștilor și al tuturor oamenilor mun
cii din regiune, comitetul regional de partid și sfatul 
popular regional mulțumesc din inimă Comitetului 
Central pentru ajutorul prețios, multilateral acordat în 
munca pentru colectivizarea agriculturii, pentru mă
surile luate :în vederea dezvoltării economice a regiu
nii noastre care, din înapoiată și săracă cum era în 
trecut, se transformă într-o regiune cu o industrie și 
agricultură înfloritoare.

încheierea colectivizării deschide mari perspective 
pentru dezvoltarea agriculturii regiunii, pentru creș
terea producției agricole și a nivelului de trai al 
țărănimii.

Ne angajăm în fața conducerii partidului că vom 
munci fără preget pentru mobilizarea tuturor colecti
viștilor, mecanizatorilor și cadrelor de specialiști in 
vederea consolidării organizatorice și economice a 
gospodăriilor colective. Vom ajuta fiecare gospodărie 
agricolă colectivă șă devină o unitate puternică, să va
lorifice din plin posibilitățile de care dispune pentru a 
obține producții tot mai mari O grijă deosebită vom 
acorda sporirii producției de cereale la hectar, dezvol
tării sectorului pomi-viticol, extinderii bazinelor legu
micole în jurul orașelor și centrelor muncitorești, 
creșterii animalelor și producției animaliere. Apele 
Oltului, Jiului și ale celorlalte rîuri care străbat re
giunea noastră vor fi folosite la irigarea unor supra
fețe întinse pentru a le face 
vor efectua desecări, îndiguiri, 
pentru creșterea productivității 
suprafeței arabile a regiunii.

Vom îndruma gospodăriile 
unească în unități mai mari, 
pentru folosirea mai bună a pămîntului și a mașinilor 
agricole și aplicarea pe scară largă a măsurilor agro
tehnice.

Ținînd seama că în regiune avem multe gospodării 
colective tinere, comitetul regional de partid și sfatul 
popular regional acordă o serioasă atenție pregătirii 
cadrelor de conducere, sprijinirii acestora pentru a 
mobiliza și conduce masele de colectiviști în lupta 
pentru întărirea economică a gospodăriilor colective, 
în același scop vom organiza o judicioasă repartizare 
și folosire a cadrelor de ingineri și tehnicieni spre a 
asigura îndrumarea tehnică necesară fiecărei gospo
dării colective.

Vom îndruma și ajuta organizațiile de partid din 
gospodăriile colective să-și axeze întreaga lor muncă 
organizatorică, politică și culturală de masă pe proble
mele consolidării gospodăriilor colective, dezvoltării 
conștiinței socialiste a țăranilor colectiviști. Acum ne 
îndreptăm toate eforturile pentru a asigura desfășu
rarea în cele mai bune condiții a campaniei agricole 
de primăvară.

Asigurăm Comitetul Central al partidului că vom 
munci neobosit pentru traducerea în viață a hotărî
rilor Congresului al III-lea al Partidului. Muncitoresc 
Romîn privind desăvîrșirea construcției socialismului 
în patria noastră, ^i. ridicarea nivelului de trai mate
rial și cultural al celor ce muncesc.

tot mai roditoare. Se 
precum și alte lucrări 
terenurilor și mărirea

colective mici să se 
care creează condiții

50.000.000 lei, realizîndu-se în medie pe regiune- la 
100 de hectare teren un fond de bază în valoare de 
102.000 lei.

Sporesc continuu veniturile colectiviștilor. Valoarea 
zilei-muncă la G.A.C. Mitrești a fost în anul 1961 
de peste 32 lei, din care 16,30 lei în numerar, la G.A.C. 
Sîntimbru 37,30 lei, din care 17,50 lei în numerar etc.

An de an se schimbă înfățișarea satelor noastre. Din 
veniturile realizate colectiviștii și-au construit peste 
5.100 case noi și 2.700 alte construcții, și-au cumpărat 
mii de garnituri de mobilă modernă.

In munca pentru dezvoltarea și întărirea gospodă
riilor colective am simțit din plin și în permanență 
sprijinul Comitetului Central al partidului nostru și 
al guvernului. Anul trecut, de pildă, statul a acordat 
gospodăriilor colective credite în sumă de 42.671.000 
lei din care 32.460.000 lei pentru cumpărări de animale. 
Crește an de an numărul tractoarelor și mașinilor 
agricole puse la dispoziția gospodăriilor colective de 
către stat prin S.M.T. Gospodăriile colective primesc 
un ajutor prețios din partea statului prin cadre cali
ficate, prin cantități sporite de îngrășăminte chimice, 
animale de rasă, semințe de mare productivitate etc.

în numele comuniștilor și al tuturor oamenilor mun
cii din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, mulțu
mim din toată inima conducerii partidului nostru 
pentru sprijinul acordat în dezvoltarea economică a 
regiunii noastre.

însuflețiți de victoria obținută în colectivizarea agri
culturii, în numele comuniștilor și al tuturor lucră
torilor din agricultura regiunii noastre ne angajăm 
că vom munci fără preget pentru continua dezvoltare 
și întărire economico-organizatorică a gospodăriilor 
agricole colective.

O atenție deosebită vom acorda dezvoltării creșterii 
animalelor și îmbunătățirii raselor, sporirii producti
vității pășunilor și fînețelor, pentru ca în fiecare gos
podărie colectivă sectorul zootehnic să devină o ramură 
principală de producție. Prin punerea în valoare a 
terenurilor improprii culturii plantelor se Va dezvolta 
mult pomicultura și viticultura. în raioanele Ciuc și 
Gheorghieni, unde sînt condiții foarte bune pentru 
cultivarea cartofilor, gospodăriile colective vor fi în
drumate să se specializeze în această cultură.

Asigurăm Comitetul Central că prin încheierea co
lectivizării agriculturii, aportul regiunii noastre la asi
gurarea fondului central al statului, la aprovizionarea 
populației de la orașe cu produse 
fi din an în an tot mai mare.

In momentul de față acordăm o 
jinirii și îndrumării gospodăriilor
mirea planurilor de producție, pregătirea cadrelor, or
ganizarea muncii și asigurarea executării însămînță- 
rilor de primăvară la timp și în bune condiții, pen
tru a obține în acest an producții cît mai mari.

Țăranii colectiviști din regiunea noastră romîni, 
maghiari și germani, în frunte cu comuniștii nu vor 
precupeți nici un efort în munca și lupta lor înfră
țită, pentru aplicarea în viață a politicii partidului 
nostru, pentru desăvîrșirea construcției socialismului 
în scumpa noastră patrie — Republica Populară 
mină

agroalimentare va

mare atenție spri- 
colective în întoc-

cu muncitori permanenți
TELEGRAMA
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făcînd unele propuneri în legătură 
cu constatările făcute la locurile vi
zitate.

De la 1 ianuarie, toate întreprin
derile forestiere din regiunea Su
ceava au trecut la organizarea de 
brigăzi complexe cu plata în acord 
global formate din muncitori per- 
manenți. Mai bine de 77 la sută din 
masa lemnoasă se va exploata în 
acest an de către astfel de brigăzi. 
Rezultatele extinderii acestei me
tode superioare de organizare a 
muncii sînt rodnice. Dacă înainte 
fierăstraiele mecanice, funicularele 
și alte mecanisme nu erau folosite 
la întreaga lor capacitate, în luna 
Ianuarie randamentul acestora a 
crescut cu 12-14 la sută față de anul 
trecut. In aceiași perioadă, produc
tivitatea muncii a sporit cu 11,3 la 
sută, iar cîștigul mediu al muncito
rilor cu 5,7 la sută.

Trebuie spus însă că în unele ra
ioane ca 
și altele, 
partid și

Fălticeni, Gura Humorului 
nici comitetele raionale de 
nici întreprinderile fores-

tiere nu au privit cu toată răspun
derea sarcina de a sprijini temeinic 
organizarea muncii pe baza acestei 
metode eficiente. Conducerea I.’ F. 
Fălticeni, în loc să se preocupe de 
buna organizare a muncitorilor în 
brigăzi complexe cu plata în acord 
global, a lăsat această sarcină pe 
seama gestionarilor de parchete. 
Aceștia au angajat muncitori sezo
nieri din localități îndepărtate, fără 
pregătirea corespunzătoare ; nu e 
deci de mirare că pe luna ianuarie 
în această întreprindere nu s-au 
realizat sarcinile de plan privind 
creșterea productivității muncii.

In vederea extinderii acestei me
tode se cere ca organizațiile de 
partid și organele sindicale să ex
plice muncitorilor forestieri avanta
jele mari ce le prezintă permanenti
zarea lor în brigăzile complexe cu 
plata în acord global, să li se arate 
că în acest fel ei 
zultate tot mai 
productivității și 
sei lemnoase, și
să-și mărească cîștigurile.

Acad. A. Joja, președintele Aca- 
~demiei R. P. Romîne, a trimis o 
telegramă Prezidiului Academiei 
Cehoslovace de Științe prin care, 
în numele Prezidiului Academiei 
R. P. Romîne și al său personal, 
transmite cele mai sincere condo
leanțe cu prilejul încetării din viață 
a președintelui Academiei Ceho
slovace de Științe, Zdenek Nejedly, 
eminent om de 
neobosit pentru 
citoare, pentru 
poarele noastre

știință și luptător 
cauza clasei mun- 

prietenia între po- 
și pentru pace.

pot să obțină re- 
bune în sporirea 

gospodărirea ma
pe această bază.

Crucii Roșii a H. P. Romîne
Sîttibăță; la Palaful Marii 4äunati tantin Nicolau, Vanda Nicolschi și 

Naționale din Capitală, au continuat Petre Radu — membri, prof. dr. 
lucrările CohgresUÎui Crucii Roșii '. Gheorghe Cadariu, Gheorghe Ma- 

^nblache, Traian Pătrașcu și Andrei 
Petre — membri supleanți.

Din Biroul Comitetului Executiv 
fac parte tovarășii : Anton Moisescu, 
președinte, Vanda Nicolschi, dr. Öc<- 
tavian Berlogea și Petre Radu — 
vicepreședinți, Mihalache Mädularu 
— membru.

Comisia Centrală de Revizie a ales 
ca președinte pe tov. Dumitru 
ianu.

într-o 
gații au 
greșului 
siliul de 
tri.

Delegații și invitații au ovaționat 
îndelung pentru Partidul Muncito
resc Romîn și Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pentru scumpa 
noastră patrie, Republica Populară 
Romînă, pentru pace și prietenie în
tre popoare.

Cuvîntul de închidere a Congresu
lui a fost rostit de tov. Anton Moi
sescu.

a R.P. Romîne. .
La discuții pe marginea rapoarte

lor prezentate au luat cuvîntul nu
meroși delegați și invitați din dife
rite regiuni ale țării.

’ Congresul a aprobat ' raportul de 
activitate al C.C. al Crucii Roșii și 
raportul Comisiei Centrale de Revi
zie, precum și modificările și com
pletările la statutul Crucii Roșii a 
R.P. Romîne.

S-a trecut apoi la alegerea orga
nelor de conducere ale Crucii Roșii. 
Prin vot secret, delegații au ales 
Comitetul Central, format din 77 
membri și 17 membri supleanți, pre
cum și Comisia Centrală de reviüiie, 
formată din 11 membri și 2 membri 
supleanți.

In continuare, delegații au adop
tat rezoluția Congresului Crucii Ro
șii.

In prima sa ședință plenară, C.C. 
al Crucii Roșii a ales Comitetul 
Executiv și Biroul Comitetului Exe
cutiv.
t Din Comitetul Executiv fac parte 
tovarășii : dr. Octavian Berlogea, 
conf, dr Ion Bîrzu, prof. Ion Borca, 
Valeria Drafta, general maior dr. 
Petre Dumitrescu, dr. Laurențiu 
Fotescu, prof. dr. Teodor Ilea, maior 
Paul Marinescu, Mihalache Mădula- 
ru, Anton Moisescu, prof. dr. Cons-

--------- o» o-

RANGOON 10 (Agerpres). — In 
după-amiaza zilei de 8 martie dele
gația Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne, condusă de vicepreșe
dintele Marii Adunări Naționale, 
acad. Ștefan Nicolau, a fost primită 
de președintele Consiliului Revolu
ționar al Uniunii Birmane, generalul 
Ne Win.

In cursul Schimbului de păreri 
care a avut loc cu acest prilej a fost 
relevat caracterul constructiv al re
lațiilor de prietenie și colaborare ro" 
mîno-birmane.

In dimineața aceleiași zile, delega
ția Marii Adunări Naționale a R.P. 
Romîne a fost, de asemenea, primi
tă de ministrul Afacerilor Externe 
al Uniunii Birmane, U Thi Han și 
de ministrul Informațiilor și Cul
turii, colonel Saw Myint. Apoi de
legația Marii Adunări Naționale a 
participat !a un prînz oferit în 
cinstea ei de ministrul Afacerilor 
Externe.

Vineri 9 martie, delegația Marii 
Adunări Naționale Romîne a plecat 
cu avionul spre Moulmein, unde a

Mo-

atmosferă entuziastă, 
adoptat o scrisoare a 
către C.C. al P.M.R., 
Stat și Consiliul de Miniș-

delé- 
Con- 
Con-

★

Seara a avut loc o masă tovără
șească cu prilejul 
rilor Congresului 
R.P. Romîne.

închiderii lucră- 
Crucii Roșii a

(Agerpres)

la un prînz oferit 
prefectul districtu- 
U The-tin.
membrii delegației

fost primită de conducători ai ofi
cialităților locale

După o scurtă plimbare prin oraș, 
delegația a vizitat o întreprindere 
forestieră care folosește elefanți ca 
mijloace de tracțiune. Apoi, delega
ția a participat 
în cinstea ei de 
lui Tenasserim,

După-amiază,
au plecat cu automobilele în locali
tatea Mudon, unde au vizitat o mare 
întreprindere de țesături, precum și 
stațiunea experimentală de pomicul
tură. în aceeași după-amiază dele
gația s-a înapoiat pe calea aerului 
la Rangoon.

In această călătorie oaspeții ro
mîni au fost însoțiți de U Ba Tha- 
ung — reprezentant al guvernului, 
U Maung Maung Than, directorul 
adjunct al protocolului Ministerului 
Afacerilor Externe, și de alte per
soane oficiale birmane. De aseme
nea, delegația a fost însoțită de în
sărcinatul cu afaceri ad-intetim al 
R.P. Romîne la Rangoon, I. Zeleneac.

■o »o----------
■ - ■ - •

Artiști muncitori în întrecere
BRAȘOV (coresp. „Scînțeii"). Zi

lele trecute în regiunea Brașov s-a 
încheiat faza intre întreprinderi a 
festivalului bienal de teatru de ama
tori „I. L. Caragiale". Timp ‘de mai 
multe săptămâni, în cadrul întreceri
lor desfășurate pe scenele cluburilor 
din marile uzine „Steagul Roșu", de 
tractoare, „Rulmentul" din Brașov, 
„Independența" din Sibiu, „Emailul

Roșu" din Mediaș precum și la ca
sele de cultură orășenești, și-au dis
putat întîietatea 137 formații teatra
le de amatori. Aproape 1300 de ar
tiști muncitori au prezentat 412 spec
tacole cu piese ca : „Oameni care 
tac", „Cei ce caută fericirea", „Alar
ma", „Povestea cu șorțurile schim
bate", „Marele fluviu își adună a- 
pele” și altele.

Congresul Partidului progresist 
al oamenilor muncii din Cipru

Salutul CC al PJMLR« adus de tov. Barbu Zaharescu
După cum s-a anunțat, la 8 mar

tie s-a deschis la Nicosia cel de-al 
X-lea Congres al A.K.E.L. (Partidul 
progresist al oamenilor muncii din 
Ciprù).

Luînd cuvîntul la Congres, tova
rășul Barbu Zaharescu, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., a adus sa
lutul Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Oamenii muncii din țara noastră
— a spus vorbitorul — au urmărit 
și urmăresc cu un sentiment de 
frățească solidaritate activitatea 
partidului vostru, lupta poporului 
cipriot pentru înfăptuirea nobilelor 
sale aspirații. Călăuzit de mărețele 
idei ale marxism-leninismului, 
Partidul progresist al oamenilor 
muncii din Cipru s-a aflat întot
deauna în primele rînduri ale forțe
lor patriotice ale poporului, atît în 
vremurile grele ale dominației colo
niale, cît și după obținerea inde
pendenței naționale.

Prin lupta sa în apărarea intere
selor celor ce muncesc, împotriva 
folosirii teritoriului țării ca bază 
pentru arme nucleare, pentru un Ci
pru prosper și pe deplin indepen
dent, partidul vostru și-a cîștigat 
dragostea și încrederea binemeritată 
a maselor populare.

In continuarea cuvîntării sale re
prezentantul C.C. al P.M.R. a făcut 
o trecere în revistă a succeselor în
semnate in construcția societății noi
— socialiste, obținute de poporul ro
mîn în anii regimului democrat- 
popular, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn. Oamenii muncii 
din țara noastră — a spus vorbito
rul — desfășoară astăzi o muncă 
entuziastă, creatoare, pentru trans
punerea în viață a hotărîrilor Con
gresului al III-lea 
Muncitoresc Romîn.

Pentru 
lume — 
C.C. al 
XXII-lea 
eveniment de însemnătate ' istorică. 
Elaborînd programul construirii co
munismului — Manifestul comunist 
al epocii noastre — Congresul al 
XXII-lea dă răspuns problemelor 
fundamentale ale dezvoltării mon
diale contemporane. îmbogățind în
vățătura marxist-leninistă cu teze și 
aprecieri noi, de mare valoare teore
tică și practică, el a înarmat mișca
rea comunistă și muncitorească in
ternațională, i-a deschis noi orizon
turi în lupta pentru socialism și pace,

sînt de

al Partidului

comuniștii
a continuat

P.M.R. —
al P.C.U.S. a constituit un

din întreaga 
reprezentantul 
Congresul al

a constituit o nouă. afirmare a uni
tății mișcării comuniste și muncito
rești internaționale pe platforma 
elaborată în comun la consfătuirile 
de la Moscova din 1957 și 1960.

Partidul nostru militează cu ho- 
tărîre pentru întărirea cohtinuă a 
acestei unități, pentru apărarea pu
rității învățăturii marxist-leniniste, 
pentru combaterea revizionismului, 
a dogmatismului și sectarismului. El 
a condamnat poziția scizionistă și 
acțiunile provocatoare, aventuriste 
ale conducătorilor Partidului Muncii 
din Albania, care rupîndu-se de la
gărul socialist, dedîndu-se la calom
nii murdare la adresa Uniunii So
vietice și altor țări socialiste, pun 
în primejdie construcția socialistă în 
Albania, fac jocul dușmanilor socia
lismului.

Socialismul și pacea
nedespărțit. Desfășurînd o muncă 
creatoare de construcție pașnică, po
porul nostru este vital interesat în 
menținerea și apărarea păcii in 
lume. Exprimînd voința poporului, 
guvernul țării noastre promovează o 
politică externă de pace, de coexis
tență pașnică intre state cu orîn- 
duiri sociale diferite, militează cu 
consecvență alături de Uniunea So
vietică și celelalte țări socialiste, 
pentru rezolvarea pe calea tratati
velor a tuturor problemelor litigioa
se, pentru dezarmare generală și 
totală. Cunoscutele propuneri ale 
guvernului nostru cu privire la 
transformarea peninsulei balcanice 
într-o zonă a păcii, denuclearizată 
sînt izvorite din dorința sinceră a 
statului nostru de a statornici relații 
de bunăvecinătate, înțelegere și 
colaborare cu toate popoarele.

Apărarea păcii este problema fun
damentală a zilelor noastre — a spus 
î.i încheiere vorbitorul. Partidul 
Muncitoresc Romin și guvernul Re
publicii Populare Romîne consideră 
ca o sarcină de mare răspundere 
de a depune eforturi neobosite pen
tru a-și aduce' în continuare contri-> 
buția sa la unirea tuturor forțelor 
interesate în apărarea păcii, pentru 
zădărnicirea planurilor agresive ale 
cercurilor imperialiste, pentru pre- 
întîmpinarea războiului.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes în 
desfășurarea lucrărilor Congresului, 
în lupta voastră pentru înfăptuirea 
mărețelor idealuri ale clasei mun
citoare din Cipru, pentru indepen
dență deplină, pace, democrație și 
progres social.

o«o----------

Demisia lui Gbenye din guvernul congolez
LEOPOLDVILLE 10 (Agerpres). — 

Agenția France Presse, citînd cercuri 
politice congoleze, relatează că 
Christopher Gbenye, președintele 
Mișcării Naționale Congoleze, numit 
recent vicepreședinte al guvernului 
central congolez, și-a prezentat de-

misia din acest post primului mi-i 
nistru Adoula

Dacă demisia lui Gbenye va deve
ni efectivă este de așteptat, scria 
A.F.P., ca și ceilalți miniștri și se
cretari de stat lumumbiști să-i ur
meze exemplul, provocînd astfel o 
serioasă criză guvernamentală.

întreprinderi producătoare de bunuri de larg consum, ai industriei locale din 
prezentante ale comerțului, deputate, gospodine. Publicăm în cadrul acestei 
mele discutate.

La redacția ziarului a avut loe recent o consfătuire, îa care au participat reprezentanți ai unor 
Capitală și UCECOM, re- 
rubrici cîteva din proble-

Amănunte care contribuie 
la confortul locuinței

Concursurile internaționale de schi
te Poiana Brașov au continuat sim

bătă concursurile internaționale de schi 
la care iau parte sportivi din opt țări. 
Schiorii juniori angajați în „Cupa spe
ranțelor” și-au disputat victoria în ul
timele două probe ale concursului : șta
feta 3x5 km și coborire. La ștafetă au 
ieșit învingători tinerii schiori din R.D. 
Germană cu timpul de 48’44”, urmați de 
echipele R. P. Romînă I — 50’37” și R.P. 
Romînă II — 52’46”.

Proba de coborîre, desfășurată pe pîr- 
tia Sulinar (2.100 m) a reunit la start 
19 concurenți. Dintre ei cel mai rapid 
s-a dovedit polonezul Mislajek, un 
schior tehnic și curajos. Iată clasamen
tul probei ; 1, Jan Mislajek (R. P. Po
lonă) l’27”8/10; 2. Renzo Zandegiaccomo 
(Italia) l’28”8/10; 3. Spiridon Bălan (R.P. 
Romînă) l’28”9/10; '4. Jerzi Rîba (R.P. 
Polonă) 1’29”1/10î 5. Udo Wenzel (R.D.G.) 
l’29”3/10; Bruno Maccari (Italia) 
1’30”2/10.

Pe pîrtia Lupului, de-a lungul 
traseu de 3.150 m, pe o zăpadă prăfuită, 
favorabilă vitezelor mari, s-a disputat 
proba de coborîre, rezervată seniorilor. 
Au cîștigat schiorii austrieci, în timp ce 
concurentă romîni au ocupat și ei locuri 
meritorii. Clasamentul ; 1. Herman Muc- 
kenschnabl (Austria) 2’15”6/10; 2. Ste
pan Sodat (Austria) 2’18”5/10; 3. Kurt 
Gohn (R.P. Romînă) 2’18”6/10; 4. Cornel 
Tăbăraș (R. P. Romînă) 2’19’7/10; 5.
Gheorghe Bălan (R.P. Romînă) 2’19”8/10;
6. Wilhelm Lützendorf (R.D.G.) 2’20”6/10;
7. Gerhard Ferher (Austria) 2’20”7/10.

★
desfășurat și probaTot simbătă s-a

50 km fond, din cadrul campionatelor 
publicane. A învins Gheorghe Bădescu 
(Dinamo Brașov) în 2 ore 54’58”, urmat 
de colegul său de club Ion Rășină — 
2h56’58”, și A. Zangor (Casa ofițerilor 
Brașov) 2h59’30”.

de 
re-

ÎN OÎTEVA RINDURI
■ Comentînd victoria obținută de jucăto

rul romîn Ion-Țiriac asupra australianu
lui Neale Fraser, în semifinalele turneu
lui internațional de tenis de la Cairo, co
respondentul agenției Reuter relevă că a- 
ceasta este o performanță senzațională. 
Fraser, cîștigător al turneului de la Wim
bledon (ediția 1960), cotat ca unul din 
cei mai buni jucători de tenis ai lumii, 
a suferit'o Infrîngere categorică, la care 
nimeni nu se aștepta. Celebrul „as” aus
tralian s-a prezentat bine în meciul cu 
Țiriac, însă el a fost surprins tot timpul 
de dîrzenia, jocul energic și bine diri
jat al jucătorului romîn.

★

Întîlnirea internațională de scrimă din
tre reprezentativele de juniori ale R. P. 
Romîne și R. D. Germane s-a Încheiat 
simbătă in sala Dinamo cu disputarea 
probelor pe echipe. Tinerii noștri scri- 
meri s-au comportat din nou remarcabil, 
obtinînd victoria în toate probele : flo
retă băieți, floretă fete, spadă șl sabie,

La invitația clubului sportiv Steaua va 
sosi în tara noastră echipa de baschet 
Ț.D.N.A. Sofia, care va susține două 
meciuri în Capitală. în primul meci, bas- 
chetbaliștii bulgari vor întilni marți sea
ra, în sala Dinamo, de la ora 19,30, e- 
chipa Steaua. Cel de-al doilea joc echi
pa Ț.D.N.A. îl va susține miercuri în 
aceeași sală în compania unei echipe 
combinate Rapid — Dinamo.

★
Echipa reprezentativă de hochei 

gheață a R. S. Cehoslovace, aflată 
turneu In U.R.S.S., a jucat simbătă 
Moscova cu formația Ț.S.K.A., 
campionatului unional. Meciul s-a înche
iat cu victoria hocheiștilor 
•corul de 7—1 (3—0 ; 2—1 i 
-<• ★

„Cupa cluburilor sportive 
volei, desfășurată la Cluj, a

pe 
în 
la 

lidera

sovietici
2—0).

la

lașcolare” 
___ _ ____v____ _ ____ _ reunit echi
pe din orașele București, Tg. Mureș, Ti
mișoara și Cluj. Victoria a revenit echi
pei elevilor clujeni, neînvinși de-a lun
gul turneului._______________ (Agerpres)

Locuiesc 
blocul de 
strada Brezoia- 
nu 47—49, unul 
din blocurile noi 
cu care se mîn- 
drește orașul 
nostru. Clădirea 
are însă mici 
lipsuri, pe care 
m-am gîndit să 
le semnalez de
oarece, prin în
lăturarea lor, lo

cuințele ar cîștiga în ceea ce pri
vește gradul de confort.

Este vorba, în primul rînd, de a- 
șezarea caloriferelor. De multe ori, 
ținîndu-se seama doar de unele ne
cesități de construcție, ele sînt 
montate de-a dreptul pe mijlocul 
peretelui. înseamnă că acolo nu 
mai poți pune nici o mobilă. Mă 
întreb : nu se pot monta calorife
rele astfel îneît să nu se irosească 
din spațiul încăperii ?

Un alt lucru. De ce sub ferestrele 
cu sistem dublu închis nu se face 
și un mic pervaz, pe care să poa
tă fi ținute cîteva ghivece cu flori ?

La bucătării se fac acum geamuri 
foarte mari, pentru ca și acjste în
căperi să fie luminoase. E bine așa. 
Ar ii însă necesar ca aici să 
facă sus și niște gemulețe, care să 
permită aerisirea permanentă.

Folosesc acest prilej pentru a a- 
minti și de felul cum sînt montate 
unele prize. Am aflat că într-unel9 
apartamente din cartierul Giulești, 
bunăoară, prizele pentru mașina' de 
spălat rufe — care trebuie pusă în 
baie — sînt monta-te într-o cameră 
alăturată, spre a fi ferite de ume
zeală. Ar fi fost firesc ca?" odată' 
cu construcția, să se prevadă și un 
mic orificiu în ușă, prin care să fie 
trecut cordonul electric. Este și a- 
cesta un amănunt de' care ar tre
bui să se tină seamă.

ELENA IVAN 
gospodină *

tn 
pe

se

Scaune pentru bucătării
Gospodinele sînt 

preocupate de fe
lul cum să-ți a- 
ranjeze nu numai 
camerele de lo
cuit, ci ți bucă
tăriile. Fabricile 
de mobilă au reu
șit să facă în ul
tima vreme lucruri 
frumoase, pe care 
cumpărătorii le so
licită în cantități 
tot mai mari. Fie
care din aceste garnituri nu are însă 
decît două scaune, iar numeroase ta-

milii ar avea nevoie de mai multe. 
Din păcate, scaune separate pentru bu
cătării aproape că nu primim.

Lucrez de mulfi ani în comerțul de 
mobilă și mă bucură fiecare progres 
pe care-l face industria noastră. In 
felul acesta și noi putem servi mai 
bine pe cumpărători, lată însă că une
le lucruri mici nu ajung încă la consu
matori în cantităfi care să răspundă ce
rințelor. Și aprovizionarea magazine
lor cu asemenea sortimente este im
portantă.

ELENA VÎJA 
responsabila magazinului de mobilă 
din calea Griviței 99 — București

FILARMONICA DE STAT- „GEORGE 
ENESCU“ (Ateneul R.P.R.) : CONCERT 
SIMFONIC. Dirijor : Mircea Popa. So
listă : Halida Ahtiamova — vlolină, so
listă a Filarmonicii de Stat din Moscova 
(orele 11).
. SALA PALATULUI R. P. ROMINE 
(Teatrul National „I. L. Căraglale“) : 
SURORILE, BOGA — (orele 10 șl orele 
19,30).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : SPĂRGĂTORUL DE 
NUCI — (orele 11) ; DAMA DE PICA — 
(orele 19.30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
ELIXIRUL DRAGOSTEI — (orele 10,30) ; 
LASAȚI-MA SA CINT — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA
GIALE“ (Sala Comedia) ; POVESTE DIN 
IRKUTSK — (orele 10) ; O SCRISOARE 
PIERDUTA - (orele 15) ; CIDUL - (o- 
rele 19 30). (Sala Studio) : TITANIC 
VALS — (orele 10 șl orele 19,30) ; OMUL 
CU MLRȚOAGA - (orele 15).

TEATRUL „C. I. NOTTARA' 
Magheru) : CIOCIRLIA 
SCANDALOASA LEGĂTURĂ

I. (Sala 
(orele 10) ; 
' DINTRE 

DOMNUL KETTLËE ȘI DOAMNA MOON 
— (orele 15.30) ; FIUL SECOLULUI — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : BĂIEȚII
VESELI — (orele 10,30 și orele 16) ; 
CINTA PRIVIGHETORILE - (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu nr. 
1) : ÎNTOARCEREA — (orele 10) : CUM

VA PLACE 
(Sala Studio 
MENAJERIA DE STICLA
CRED IN TINE - (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : CELEBRUL 
702 - (orele 11) ; PRIETENA MEA PIX 
- (orele 15,30) ; SVEJK IN 4L DOILEA 
RĂZBOI MONDIAL - (orele 19.30).

TEATRUL MUNCITORESC C. F. R.- 
GIULEȘTI : HOȚII ȘI VARDIȘTII — 
(orele 10) ; DOMNUL PUNTILA ȘI 
SLUGA SA MATTY — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI 
COPII (Sala pentru tineret) : PIGULETE 
PLUS CINCI FETE - (orele 11 și orela 
20). (Sala Libertatea) : CINE A UCIS — 
(orele 20)

INSTITUTUL DE ARTA TEATRALA 
ȘI CINEMATOGRAFICA „I. L. CARA- 
GIALE“ (B-dui Schitu Măgureanu nr. 
1): D-ALE CARNAVALULUI - (orele 20).

TEATRUL -------------- — -------
VREAU SA 
rele 20)

TEATRUL _______ ________  ,
TANASE“ (Sala Savoy) : REVISTA 62 — 
(orele 20) (Sala Victoriei nr. '.74) • CON
CERT TN RE... HAZLIU - (orele 20). 
(Sala Dal'es) . ȘAPTE NOTE POTCOVI
TE - (orele 16,30 și orele 20,30).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : MICUL PRINȚ - (orele 11). (Sala 
Orfeu) : MINA CU CINCI DEGETE — 
(orele 20,30).

CIRCUL DE STAT : O SEARA LA 
MOSCOVA — (orele 16 și orele 20).

— (orele 15 șl orele 19,30).
— _Ștr._Atex. Sahia nr. 76) : 

(orele 10) ;

EVREIESC DE STAT : 
FIU NEVASTA TA - (o-
SATIRIC MUZICAL . C.

decît noua
Este.

dureaza spălatul rufelor?
Spălătoriile și venabile. Cei care apelează la 

curățătoriile dau viciile acestei unități se lovesc 
de un mare neajuns: termenele de 
executare a comenzilor sînt de circa 
20 de zile.

Dacă situația ar fi analizată mai 
îndeaproape, s-ar găsi, fără îndoială, 
posibilități pentru asigurarea unui 
serviciu mai operativ.

Unele gospodine au sugeraț ca tot 
la această unitate să se poată aduce 
rufe numai la călcat. Cred că și 
acest serviciu s-ar putea asigura o 
dată cu organizarea mai bună a ac
tivității secției.

un mare ajutor 
gospodinelor. Cu 
cîtva timp în 
urmă, asemenea 
centre, aparți- 
nînd întreprin
derii „Nufărul“, 
se găseau mai 
multe în oraș. în . 
ultima vreme 1 
'însă, rufe la spă
lat nu mai pri- 
secție din Pia- 
adevăraț „căr a

ser- 
însă

mește
ța Palatului.
ceasta este înzestrată cu utilaj mo
dern, condițiile în care 'se lucrează ' 
sînt foarte bune, ' prețurile sînt eon-

Ing. SILVIA OPRIȘ 
Sfatul popular al Capitalei

Gospodinele propun...
se confecționeze {»iese de’ rezervă și la ser- 

forma' clopot, pre- viciile de porțelan și stl- 
cu orificii, çu care, clărie ; . . . .

...comerțul să comande,

. ...să 
capace 
văzute .____  __ _
să poată fi acoperite va
sele cu mîncare caldă, mai iar fabricile să producă și 
ales în timpul verii ; de carpete 
aș.emenea,. plase de sîrmă l_.?1__  ___ ___
și rame mobile pentru 11- care se găsesc acuma în 
xarea lor Ia terestre.,;

...In magazinele de spe
cialitate «ă se găsească

cheițe pentru jucării meca
nice și dopuri pentru ar
ticolele de plajă sau sport 
din cauciuc și material 
plastic ;

. i ‘Ytä ^dimen- _.sä se s[udle7e fbI. 
siunl mai mici decît cele „■ ■■ ' ! litatea producerii unor
magazine.; huse din material plastic

„..să se găsească și unele pentru păstrarea îngrijită 
piese de rezervă cum sint: a hainelor pe umerașe.

CINEMATOGRAFE : TOT AURUL DIN 
LUME : Patria (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
I. C. Frimu (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
STRĂZILE AU AMINTIRI ; București 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), înfrățirea 
intre popoare (14; 16,15; 18,30; 20,35), Alex. 
Sahia (10; 12,10; 14,15; 16.30; " ‘
Volga (9,50; 12; 14,30; 16,45;
DRUM BUN AUTOBUZULE: 
(9,30; 11,15; 12,45; 15; 17; 19; 
Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 21).
(10.30; 12,15; 14; 15.45; 17.30; 19,15; 21), G. 
Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). PACE NOU
LUI VENIT : Olga Banele (10,30; 15,30; 18; 
20,30), N Bălcescu (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
23 August (10; 12; 15; 17; 19; 21) NANA ; 
V. Roaită (10. 12,30; 15 " '" "
bertății (10; 12,30; 16,30; 
TA : V. Alecsandrl (10; 
M. Gorki (8,45; 11; 15; 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), 
19; 21). CER SENIN : 
14; 16,15- 18,15; 20,45).
KILOMETRI : Victoria

■21), Arta (15; 17; 19; 21). FIDEL CASTRO 
AL CUBEI - FOTBAL PE GLOB 1961 
— OMUL STĂPIN AL NORDULUI : 
Timpuri Noi (9; 10,45; 12,30; 14,15; 16; 
17.45; 19.30; 21,15). POVESTEA CĂLUȚU
LUI COCOȘAT : Magheru (10; 12; 15; 17; 
19: 21), Lumina (10; 12; 14; 16: 18,15; 20,30), 
8 Martie (11; 15; 17; 18; 21). PRIMELE 
ÎNCERCĂRI — ambele serii : , Cultural 
(10,30: 16: 19,15). ROSEMARIE : Alex.
Popov (10; 11,50; 13,40; 15,30; 17,25; 19,20; 
21,10). S-A FURAT O BOMBA : Tinere
tului (11; 15; 17; 19: 21). SOSEȘTE CIR
CUL : Unirea (15,30; 18; 20,30). LUMEA 
APLAUDA : 13 Septembrie (10; 12; 16,30; 
18,30; 20 30). FRUMOASA LURETTE: Fie 
Pintilie (16: ’ '
Flacăra (11, 
12; 14; 16;
FETELOR : 
CETATEA 
(11; 18; 18.15;
ALIOȘA - cinemascop : Popular (10.30; 
16; 18.15; 20,30). Donca Simo (15; 17: 18:21), 
M. Eminescu (11,30; 16,30; 18.30; 20,30). FII 

* ........ ................... " 18;
15; 
19;

18,45; 21), 
19; 21,05).
Republica 
21). Elena 
Gh. Doja 
" 21), G.

; 17.45; 20,30), Ll- 
; 18,45; 21). ROSI- 
12; 15; 17; 19; 21), 
17; 19; 21). 1 Mai 
Floreasca (15; 17;

Central (10;
CURSA —

(10; 12; 15; 17;
DE

12;
100 
ÎS;

18; 20). PERLE NEGRE : 
15; 17: 19; 21). Miorița (10; 
18,15; 20,30). PRIMAVARA

T. Vladimirescu (16; 18; 20).
HURRAMZAMIN : Munca 

20,30). DRAGOSTEA LUI

FERICITA. ANII: Moșilor (11; 16; 
20). SENTINȚA ; Luceafărul (10,30; 
17; 19; 21), Aurel Vlaicu (15; 17;

21). NU E LOC PENTRU ANIMALE 
SĂLBATICE : cinematograful C. David 
(15,30; 18; 20.30), 8 Mal (15; 17; 10; 21). 
CĂLĂTORIE PESTE TREI MARI - 
ambele serii - cinemascop : Drumul 
Scrii (15,30: 18,15; 20,45). MUZICANTUL 
ORB rulează la cinematograful G. Ba- 
covia (11,30; 16; 18; 20). 16 Februarie (16; 
18. 20). TOM DEGEȚELUL : 30 Decem
brie (10- 12; 15; 17: 19; 21). INSULA : B. 
Delavranrea (16; 18, 20). IN NOAPTEA 
SPRE 13 : Grivița (15; 17;

TELEVIZIUNE ; Orele 
SIUNE PENTRU COPII. 
S1UNEA PENTRU SATE. 18,00 - VA
RIETĂȚI (Transmisiune din studioul de 
concerte al Radioteleviziunli). 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,15 - Partea a 
Ii-a a emisiunii _de varietăți 20,00 — 
Filmul de desene animate : .VULPEA, 
CASTORUL Șl ALȚII“ — o producție a 
Studioului „Soluzmultfilm“. 20.20 - Fil
mul artistic „TELEGRAME“ - o pto- 
ducție a Studioului cinematografic 
..București". 21.45 - CINTA BÄRBEL 
WACHOLTZ —• emisiune primită din 
.partea Studioului de televiziune din Re
publica ~ 
chetere ■ 
sportive

19; 21).
9.00 - EMI-
10,30 - EMI-

VA-

a

Democrată Germană. In în- 
Ultimele știri și rezultatele

va fi n 
vrem ea c

Timpul probabil pentru zilele de 12, 13 
Ș* 14 martie ; Vremea continuă să se în
călzească. Cer variabil, temporal noros 
în vestul țării, unde vor cădea ploi lo
cale. Vint slab pînă la potrivit din sec
torul sudic. Temperatura in creștere. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 5 
și plus 5 grade, tar maximele între plus 
5 și plus 15 grade, mai ridicate la sfîr- 
șltul intervalului.
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Unite în lupta 
pentru pace

BERLIN 10 (Agerpres). — Femeile 
de pe toate continentele sînt unite 
în năzuința lor spre o lume fără 
războaie. De ac,eea ele se pronun
ță energic pentru rezolvarea grab
nică a celei mai actuale probleme 
a timpurilor noastre — problema 
dezarmării generale și totale, a 
declarat C. Zanti, secretară generală 
a F.D.I.F., în legătură cu întîlnirea 
mondială a femeilor pentru dezar
mare care va avea loc la Viena.

Delegația R. P. Romine 
în drum spre Geneva
BUDAPESTA 10 (Agerpres). — în 

'drum spre Geneva, unde va partici
pa la lucrările. Comitetului celor 18 
state . pentru dezarmare, delegația 
R. P. Romîne, condusă de ministrul 
Afacerilor Externe, Corneliu Mă- 
nescu, a trecut prin R. P. Ungară. 
Delegația a fost salutată în Gara de 
Est din Budapesta de Jânos Peter, 
ministrul Afacerilor Externe al Un
gariei, și de funcționari superiori ai 
acestui minister. Au fost de față 
membri ai ambasadei R. P. Romîne.

în vederea unei păci trainice
Declarația ministrului Afacerilor Externe 

A. A. üroinîKoal U. R. S.
GENEVA 10 (Agerpres). — TASS 
A. A. Gromîko, ministrul Afaceri

lor Externe al U.R.S.S., a sosit la 
Geneva pentru a participa la lucră
rile Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare. El este însoțit de 
V. A. Zorin și V. S. Semionov, loc
țiitori ai Ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., precum și de ex- 
perții și consilierii delegației.

La aeroportul Geneva, A. A. Gro
mîko, a făcut o declarație.

Comitetul celor 18 state, a spus 
el, urmează să examineze și să re
zolve o problemă de o importanță 
primordială pentru viitorul întregii 
omeniri. Fără să se piardă timp, 
trebuie să se mobilizeze toate for
țele popoarelor și să se oprească 
creșterea nestăvilită a cursei înar
mărilor, trebuie să se înlăture pri
mejdia groaznică a unui război ra- 
cheto-nuclear care amenință popoa
rele. In prezent oricine recunoaște 
că dezarmarea generală și totală 
constituie calea radicală în vederea 
unei păci trainice pe pămînt, în ve
derea lichidării războaielor din viața 
societății.

Vreau să sper, a spus în conti-

A. Gromîko, că toate sta- 
fac parte din acest comi-

o«o

Ce am să spun elevilor despre 
respectarea drepturilor în S. U. A. ? 
Scrisoarea unul profesor din New York în legătură cu, reprimarea 
de către poliție a unei manifestații
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nuare A. 
tele care 
tet își vor da seama de răspunde
rea ce le revine pentru rezolvarea 
celei mai importante probleme, în 
fața căreia a fost pusă vreodată o- 
menirea — problema încetării 
cursei înarmărilor și a izbăvirii de 
primejdia unei noi catastrofe mili
tare. Guvernul sovietic este convins 
că dacă statele și în primul rînd 
marile puteri ar acorda dezarmării 
aceeași atenție pe care politicienii 
și statele majore ale marilor puteri 
o acordă astăzi producției de mij
loace de çxterminare în masă a oa
menilor, atunci succesul în această 
operă măreață ar fi asigurat.

Reprezentanții Uniunii Sovietice, 
a subliniat în încheiere A. A. 
Gromîko, vor face tot ce este posi
bil, tot ce va depinde de ei pentru a 
se obține rezultate pozitive în ca
drul lucrărilor comitetului. Popoa
rele așteaptă ca și toți ceilalți par
ticipanți la tratative să manifeste 
bunăvoință și dorința de a se ajunge 
la un acord.

în numele Uniunii Sovietice și 
delegației sovietice la Conferința co
mitetului celor 18 state pentru de
zarmare, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., A. A. Gromîko, a 
transmis urări de prosperitate po
porului elvețian, locuitorilor Gene
vei și autorităților acestui oraș.

-----<o>»o---- ■

TIMES" a pu< 
primită de la 
Martin Licker,

„NEW YORK 
blicat o scrisoare 
un - cititor al său, 
care protestează împotriva atitu
dinii brutale a polițiștilor față de 
participanții la demonstrația din 
Piața Times din New York, la 
care s-a cerut să se pună capăt 

X experiențelor cu bomba nucleară, 
ll 
« 
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„Am fost unul dintre numero
șii participanți la demonstrația 
din Piața Times — scrie Licker. 
Am fost uimit de comportarea 
grosolană a polițiștilor față de

împotriva experiențelor nucleare

8
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8
8
8
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demonstranți. Ei i-au lovit pe 
oameni cu bastoanele de cauciuc, 
iar un polițist a călcat cu calul 
o femeie.

Sînt profesor de științe sociale 
la Școala medie nr. 120 din 
Bronx, Poate că cineva din con
ducătorii orașului nostru, care 
răspunde de respectarea legalită
ții în oraș, va putea să-mi expli
ce ce trebuie să spun eu elevilor 
mei despre acest incident la lec
ția următoare. Ce am să le spun 
despre respectarea drepturilor o- 
mului în acest mare oraș ?"

ZURTE STiR.ll
»

Tratative comerciale 
sovieto-engleze

LaLONDRA. 10 (Agerpres). — TASS. 
•Londra au avut loc în ultimul timp tra
tative sovieto-engleze cu privire la co
merțul reciproc cu mărfuri de consum pe 
anul 1962, precum și cu privire la ex
portul in Anglia de mașini și utilaje 
sovietice In schimbul unor mărfuri in
dustriale. In urma tratativelor s-a în
cheiat un acord.

Polițiștii nowyorkezl In plină acțiune. El lovesc cu brutalitate pe 
demonstranții care cereau să se pună capăt experiențelor nucleare.

♦♦♦

• •

ATENA. — Partidul Uniunea De
mocrată de Stînga (E.D.A.) a dat pu
blicității o declarație în legătură cu 
faptul că guvernul grec a consimțit 
ca în Creta să fie creată o bază a 
N.A.T.O. pentru lansarea de proiec
tile teleghidate. E.D.A. protestează 
împotriva acestei hotărîri luate fără 
aprobarea parlamentului.

10

na
dln 
din 
Au 
ră-

Congresul s-a întrunit
PARIS 10 (Agerpres). — La 

martie în suburbia pariziană Issy- 
les-Moullinaux, cu puțin timp înain
te de deschiderea Congresului 
țional pentru apărarea păcii 
Franța, o bandă de fasciști 
O.A.S. au provocat o explozie, 
murit patru persoane șl au fost 
nite aproximativ 50.

In urma acestei noi crime comise 
de teroriștii O.A.S., în fața clădirii 
unde a fost săvîrșit atentatul a avat 
Iote un impresionant miting la care 
au luat parte 15.000 de persoane.

După miting Congresul național 
pentru apărarea păcii din Franța 
și-a ținut prima sa ședință într-o 
clădire 
täte de

din apropierea celei devas- 
explozie.

10 (Agerpres). — Intr-un discurs 
Hamburg, secretarul general al

BONN
rostit la __
N.A.T.O., Stikker, a cerut din nou — în 
preajma conferinței pentru dezarmare 
de la Geneva — intensificarea pregăti
rilor militare ale țărilor N.A.T.O.

atenția opi- 
atrasă de 

oamenilor

Știrile sosite din Coreea de sud 
arată caracterul terorist, sîngeros al 
regimului instaurat în această țară 
de baionetele americane. închisori
le stnt pline de patrioțl, iar tribu
nalele „luorează" de zor. Ca și pe 
timpul lui Li Sîn Man, corupția dom
nește pretutindeni, economia este în 
pragul falimentului.

în ultimele zile, 
niei publice a fost
afluența crescîndă a 
de afaceri japonezi în Coreea 
de sud. Prezentîndu-se ca „prieteni 
ai Coreei de sud" și ca „salvatori ai 
economiei" sale — adusă, ce e 
drept, la dezastru de ocupanții a- 
mericani și ’de marionetele lor locale 
— reprezentanții dzaibatsuurilor 
(monopolurilor) refăcute au po
posit la Seul și au început să cer
ceteze modalitățile și domeniile cele 
mai profitabile pentru investițiile de 
capital. Nu peste multă vreme ele 
au intrat în acțiune. Cu sprijinul 
guvernului japonez, au constituit un 
consorțiu care a trecut fără întîrzie- 
■re la acapararea ramurilor-cheie 
ale economiei sud-coree'ne.

Dar lucrurile nu se opresc 
aici. La Seul și la Tokio se 
vorbește cu insistență în ultima 
vreme despre „normalizarea re
lațiilor' dintre cele două țări, în
tre care există o serie de chestiuni 
litigioase. Se spune chiar că în a- 
cest scop vor avea loc, în cursul 
lunii martie, tratative între cele două 
părți „la nivel Înalt". în pregătirea 
lor, un emisar sud-coreean a făcut 
de curînd o vizită în Japonia. El a 
fost ales în persoana lui Kim Clon 
Pil, șeful spionajului sud-coreean. 
De ce a fost pus să acționeze toc
mai șeful spionajului ?

firi nu fac decît să Întregească pla
nurile agresive ale marionetelor de 
la Seul împotriva R. P. D. Coreene 
și psihoza războinică pe care ele 
o întrețin. Nu mai este un secret 
faptul că șeful juntei militare din 
Coreea de sud, Pak Cijan Hi, în 
prezent agent al imperialismului a- 
merican, a fost un vechi lacheu al 
militariștilor japonezi, cu care a 
mai colaborat în cariera lui, pe vre
mea cînd aceștia transformaseră 
întreaga Coree în colonie japoneză. 

Poporul coreean este profund in
dignat din pricina acestor manevre, 
în declarația Comitetului Central al 
Frontului Unit Democrat Patriotic al 
Coreei — care reunește în rîndurile 
sale forțele patriotice ale acestui 
popor de 33 de milioane de oameni, 
divizat din vina imperialiștilor ame
ricani și a agenților lor — se arată 
că „imperialiștii americani atrag în 
Coreea de sud pe militarișiii japo
nezi pentru a împiedica unificarea 
pașnică a Coreei, a menține în su
dul țării dominația lor colonială sor
tită eșecului și a înjgheba blocul 
militar agresiv „alianța Asiei de 
nord-est".

Oamenii iubitori de pace și, în 
primul rînd popoarele din țările so
cialiste condamnă de asemenea a- 
ceste proiecte, a căror înfăptuire ar 
îngreuna și mai mult reglementarea 
pașnică a problemei coreene, du- 
cînd totodată la sporirea incordă- 

. rii internaționale în Asia. Forțele purile agresive ale Washington» ui lubitöare ds pace dln luinea întrea. 
corespund pe deplin cu propriile gâ își vor înteți eforturile pentru a 
planuri expansioniste ale militariști- zâdâlnici planuliie agreșiye aie Im-, 
lo,r japonezi. perialiștilor americani în Extremul
*Cît despre actuala clică guyernan- orient, ca și în iestul lumii„pentru 

i.. menține și consolida pacea.
... - - A. CERNEA

Explicația constă în aceea că în
treaga activitate febrilă, de natură 
economică și diplomatică, semna
lată mai sus, constituie numai o in
troducere la un nou capitol al unel
tirilor întreprinse de cercurile con
ducătoare din Statele Unite în a- 
ceastă regiune a lumii.

La Washington se pregătește de

Comentariul zilei

mai multă vreme crearea unui bloc 
militar agresiv în Asia de Nord-Est, 
denumit N.E.A.T.O. La acest bloc ar 
urma să participe Japonia, Coreea 
de sud, Filipinele si Taivanul, țări 
în care la putere se află unii dintre 
cei mai zeloși agenți ai imperialis
mului american. Relațiile proaste 
dintre Japonia și Coreea de sud au 
constituit pînă acum o piedică se
rioasă în calea acestui proiect. De 
aceea Statele Unite au exercitat pre
siuni insistente asupra, guvernului 
din Tokio cerîndu-i, după cum a scris 
săptămînalul „Japan Press Weekly".? 
„să soluționeze problemele litigioase 
cu Coreea de sud cel mai curînd 
posibil, în vederea sporirii contribu
ției politice și militare a Japoniei la 
structura organizatorică anticomu
nistă din Asia'.

Trebuie subliniat de altfel că sco-

tă din Coreea de sud, atitudinea ei 
favorabilă cîrdășiei propuse nu poa
te surprinde pe nimeni. Noile unei-“

Cea de-a doua consfătuire 
a reprezentanților Comitetelor 

de colaborare balcanică 
Mesajul adresat Consfătuirii 
de președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, 

Ion Gheorghe Maurer
SOFIA 10 (Agerpres). — La 10 

martie s-a deschis la Sofia cea 
de-a doua consfătuire a reprezen
tanților Comitetelor de colaborare 
balcanică din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia și Romînia. La actuala 
consfătuire participă de asemenea 
reprezentanți din Cipru.

Delegația romînă este formată 
din prof. univ. Mihail Ghelme- 
geanu, președintele Comitetului ro- 
mîn pentru colaborare și înțele
gere reciprocă între popoarele din 
Balcani, Teodor Marinescu, secretar 
al Comitetului, redactor-șef al zia
rului „Scînteia", deputat, și Vasile 
Florea, membru al Biroului C.C. al 
U.T.M.

Acad. Sava Ganovski, președin
tele Comitetului bulgar pentru co
laborare și înțelegere în Balcani, a 
rostit un cuvînt de salut.

Consfătuirii i-au fost adresate sa
luturi din partea președintelui Con
siliului de Miniștri al R.P. Bulga
ria, Anton Iugov, a Comitetului 
sovietic pentru apărarea păcii și a 
președintelui Comitetului elen de 
luptă pentru pace, A. Zakkas.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro
mîne, Ion Gheorghe Maurer, a a 
dresat un mesaj de salut consfă
tuirii.

Menționînd puternicul ecou pe 
care l-au avut în opinia publică 
propunerile guvernului Republicii 
Populare Romîne pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a 
păcii și denuclearizață, mesajul ex
primă hotărîrea guvernului și po
porului romîn de a depune în con
tinuare eforturi pentru realizarea 
unei colaborări multilaterale între 
popoarele din Regiunea Balcanică 
și urează deplin succes consfă
tuirii.

una
MOSCOVA 10 (Agerpres). — După 

cum transmite - TASS, în hotărîrea 
adoptată de Plenara Comitètului 
Central al P.C.U.S. la raportul 
„Etapa actuală a construirii comu
nismului și sarcinile partidului în 
îmbunătățirea conducerii agricul
turii", prezentat de Nikita Hrușciov, 
se arată că „avîntul puternic al 
agriculturii trebuie să constituie 
una din sarcinile principale și ur
gente ale construirii comunismului“.

In hotărîre se arată că Plenara 
aprobă întru totul analiza situației 
din agricultură, făcută de Nikita 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., și măsurile concrete, me
nite să traducă în practică hotărî- 
rile Congresului al XXII-lea al 
partidului și noul Program al 
P.C.U.S. cu privire la crearea unui 
belșug de produse agricole în țară.

Hotărîrea cuprinde cifre care ilus
trează creșterea considerabilă a pro
ducției agricole în ultimii ani.

In intervalul 1953—1961 producția 
globală a agriculturii a crescut cu 
60 la sută. în acești ani producția 
de cereale a crescut de la 5.036 mi
lioane puduri la 8.380 milioane pu
duri.

Creșterea producției agricole a 
permis să se sporească considerabil 
achizițiile de stat și vînzarea prin
cipalelor produse alimentare către 
populație. Vînzarea prin rețeaua co
mercială de stat a cărnii și prepa
ratelor de carne 
1.757.000 tone în 
tone în 1961, 
lactate — de la 
9.393.000 tone, unt 
tone la 632.000 tone, zahăr — de la 
2.410.000 tone la 4.550.000 tone.

Așadar, se arată în hotărîre, efor
turile depuse de partid și popor pe 
linia avîntului agriculturii au dat 
rezultate.

Totodată, C.C. al P.C.U.S. consi
deră că nivelul producției de cerea
le, carne, lapte și de alte produse 
ale agriculturii și creșterii animale
lor nu corespunde uriașelor posibi
lități ale sistemului socialist al eco
nomiei și cerințelor sporite de pro
duse.

în hotărîre sînt citate neajunsu
rile existente în conducerea agricul
turii.

Plenara a însărcinat Prezidiul 
C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de Mi-

Hotărîrea adoptată 
de Plenara C C. 

al P.C.U.S.

s-a mărit de la
1953 la 4.033.000 

lapte și produse
1.980.000 tone la 

de la 330.000

niștri al U.R.S.S. să înfăptuiască re
organizarea conducerii agriculturii 
în țară. Este prevăzută înființarea 
în regiuni, ținuturi și republici a 
unor direcții teritoriale de produc
ție pentru conducerea producției a- 
gricole și a unor comitete agricole. 
Comitetele vor fi conduse de primii 
secretari ai C.C. ale partidelor co
muniste din republici, ale comitete
lor de ținut și regionale ale parti
dului. Se consideră oportun să se 
înființeze la centru Comitetul unio
nal agricol.

„Plenara C. C. al P.C.U.S. con
damnă sistemul de agricultură cu 
ierburi, ca inconsistent din punct 
de vedere științific, inadecvat pen
tru agricultura socialistă“ se spune 
în hotărîre. Este necesar să se 
treacă la sisteme mai intensive de 
agricultură, să se introducă pe 
scară largă semănături de culturi 
prășitoare și leguminoase de înaltă 
productivitate — porumb, sfeclă de 
zahăr, morcovi, mazăre, leguminoase 
furajere.

Hotărîrea stabilește trei etape în 
lupta pentru sporirea producției de 
carne. Prima etapă prevede produc
ția a 75 chintale de carne la lO^ 
terenuri arabile și 16 chintale' ia 
100 ha de alte terenuri. Cea de-a 
doua etapă — 100 chintale de carne 
la 100 ha de terenuri arabile și cea 
de-a treia etapă — 150-chintale de 
carne la 100 hectare terenuri arabile.

în - hotărîre ■ sînt citate cifrele de 
control - în ceea ce privește produc
ția la hectar de grîu, sfeclă de za
hăr, bumbac, porumb și- de alte cul
turi, pe care trebuie ■ să le obțină 
colhozurile și sovhozurile țării.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a în
dreptat. atenția'spre necesitatea de 
a se îmbunătăți activitatea institu
țiilor de cercetări științifice agri
cole, de a se studia mai temeinic 
realizările științei și practicii con
ducerii agriculturii în țările socia
liste surori și de a se folosi pe scară 
mai largă experiența lor.

Hotărîrea se referă, de asemenea, 
la problemele de studiere și folosire 
a experienței înaintate sovietice, de 
întărire a colhozurilor și sovhozuri
lor cu organizatori și specialiști cu 
experiență. Se subliniază din nou 
însemnătatea deosebită a aplicării 
consecvente a principiului cointere
sării materiale a colhoznicilor, mun
citorilor din sovhozuri, specialiștilor 
în sporirea producției agricole.

în hotărîrea sa C.C. al P.C.U.S. 
trasează ca sarcină Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S. și Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. să elaboreze și să adopte 
un larg program de întărire tehni- 
co-materială a agriculturii.

Avîntul continuu al agriculturii, 
se subliniază în hotărîre, sporirea • 
producției produselor alimentare 
trebuie să devină o cauză a între
gului partid, o cauză a întregului 
popor.

»««

Tratativele franco-algeriene de la Evian Demonstrație a șomerilor
EVIAN 10 (Agerpres). — Cele 

două delegații la tratativele franco- 
algeriene și-au continuat sîmbătă 
la Evian lucrările în cel mai desă- 
vîrșit secret. Ca deobicei nu s-a ți-

nut nici o conferință de presă și nu 
a fost publicată nici o declarație.

De comun acord, părțile au ho- 
tărît să continue discuțiile și 
cursul zilei de duminică.

la Caracas
CARACAS. Peste 500 de șomeri din 

Caracas (Venezuela) au organizat o de
monstrație pe străzile orașului. Politia 
a deschis focul împotriva demonstranți
lor. O persoană a fost rănită.

NEW YORK 10 (Agerpres). TASS 
transmite : Ședința Consiliului de 
Securitate a cărei convocare a fost 
cerută de guvernul Cubei a fost fi
xată pentru miercuri 
După cum s-a anunțat, 
sa guvernul Cubei arată

14 martie, 
în cererea 
că măsuri-

le de constrîngere luate împotriva 
Cubei la conferința de la Punta del 
Este constituie o agresiune împotri
va suveranității Cubei și urmăresc 
să schimbe regimul unui stat mem
bru al O.N.U,

S.U.A . nu vor putea izola Cuba
Sub forma unei scrisori către 

redacție, ziarul englez „The Ti
mes" publică un articol semnat 
de E. F. Penrose în care se 
spune :

Atît articolul dv. de fond, cit 
și scrisoarea lui Graham Greene, 
deși sînt lucide în privința pro
blemelor pe care le tratează, 
după părerea mea ele au scăpat 
problema principală. Principala 
preocupare a popoarelor din A- 
merica Latină, cît și din Asia și 
a popoarelor care se ridică în 
Africa, este dobîndirea unei a- 
devărate independențe politice.

Greene a subliniat în mod co
rect contrastul dintre atitudinea 
Statelor Unite față de regimul

lui Batista și față de Castro. Dar 
morala nu este ceea ce el pare 
să sugereze, că Statele Unite ar 
fi trebuit să intervină împotriva 
regimului lui Batista. Morala 
este că în ambele cazuri Statele 
Unite ar fi trebuit să practice o 
strictă neintervenție. Poporul 
unui stat independent trebuie să 
fie lăsat să-și rezolve proble
mele proprii.

în încheiere, scrisoarea se 
referă la încercările S<U.A. de a 
„izola" Cuba și arată că pre
siunile imperialiste „nu vor izo
la pe Castro de generația 
de revoluționari din America La
tină, ci va uni această generație 
într-o poziție ostilă față de Sta
tele Unite".

la mitingul mișcării populare din Argentina în cursulAspect de
căruia a fost exprimată deplina solidaritate cu revoluția cubană.

SPRIJIN
Rezoluțiile de la Punta de! Este 

dovedesc caracterul belicos al im
perialismului nord-american, pre
cum și al pactului agresiv N.A.T.O. 
atras acum de către S.U.A. într-o 
încercare disperată de blocadă eco
nomică împotriva Cubei. Delegațiile 
organizațiilor sindicale își exprimă

DEPLIN
sprijinul deplin față de revoluția 
cubană și hotărîrea fermă de a 
apăra Cuba împotriva oricăror în
cercări de intervenție din partea 
imperialismului nord-american.

(Din declarația unor delegații 
sindicale din America Latină, în
trunite la Santiago).

„Fiihrerul 
partidului 

nazist american 
bătut cu ouă 

clocite
Studenții Colegiu

lui din San Diego 
(S.U.A.) au făcut lui 
Lincoln Rockwell, 
„führerul" partidului 
nazist american 
„primire" pe 
acesta n-o va

Rockwell a 
invitat de un 
ultrareacfionar să vi
ziteze colegiul. A- 
flînd acest lucru, 
studenții și-au expri
mat pe loc indig- 

. narea. Unul l-a lo
vit in maxilar, iar 
alții au aruncat In 
el cu ouă clocite.

„Nazislule, cară-te 
acasă I“, „Jos Rock
well I", scria pe 
pancartele studenți
lor. Cînd Rock
well a început să 
vorbească a fosi 
întrerupt prin stri
găte de dezapro
bare și bat|ocură. în - 
cele din urmă Rock
well » trebuit . să 
părăsească aula, fl- 
ind condus Intr-un 
loc sigur. El a pă
răsit universitatea 

sub pază,- - ----- - .(Desen de V. TIM.OC)

„Operațiunea anti-Cuba<4

a Washingtonului și N. A. T. O.
Uneltirile agresive ale cercurilor di

riguitoare americane împotriva Cubei 
se succed continuu. După încercarea 
de la Punta del Este de a atrage ță
rile latino-americane la o aventură mi
litară, după instituirea blocadei, Wa
shingtonul preconizează noi măsuri a- 
gresive. Socotind insuficientă coaliza
rea forțelor reacționare de pe conti
nentul latino-american, 
guitoare din S.U.A. 
să-i determine pe

cercurile diri— 
încearcă acum 

aliații lor din 
N.A.T.O. să sprijine și să ia la rîndul 
lor măsuri de blocadă împotriva Cu
bei. Este semnjficaiiv că pînă și 
mai mare putere a 
se vede nevoită să 
jinul aliaților săi în 
că va putea înăbuși

Nu întîmplător 
pactul agresiv N.A.T.O. Aceasta a- 
rată atît caracterul vădit reacționar al 
acțiunilor S.U.A. împotriva Cubei, cît 
și rolul N.A.T.O., ca bloc agresiv în
dreptai împotriva țărilor socialiste, și 
ca instrument al colonialismului împo
triva mișcării de eliberare națională a 
popoarelor.

Ecourile din principalele capitale 
vesf-europene în legătură cu toată 
această nouă fază a „operației anti- 
Cuba" a Washingtonului arată că ea 
este departe de a trezi entuziasm în 
Europa. în rîndurile opiniei publice a 
provocat, în mod firesc, repulsie și 
indignare. 11

Față de această stare de spirit, gu
vernul englez a anunțat la un moment 
dat că „nu va lua în considerare; ce* 
rerea de a impune restricții schirtîbu- 
rilor comerciale ănglo-cubane",

Ziarul parizian „France Soir“4 a sem 
nalat la rîndul său că „statele cap_ 
desfășoară un comerț mai larg cu 
Cuba, ca, de pildă, R. F. Germană și 
Marea Britanie, au o atitudine rezer- 
Vată față .’ dé cererea - reprezentantului

î cea 
lumii imperialiste 
recurgă la spri- 

speranfa absurdă 
revoluția cubană. 

apelează S.U.A. la

guvernului S.U.A. de a înceta comer
țul cu Cuba“. Ziarul scrie că repre
zentanții Danemarcei, Norvegiei și 
Canadei au adoptat o poziție similară.

Lucrurile nu s-au oprit însă aci. Pe 
de o parte, S.U.A. și-au intensificat 
presiunile, de pe altă parte, o serie 
de parteneri din N.A.T.O. au înțeles 
că este cazul să folosească situația 
creată pentru a trage — cum se spune 
— spuza pe furta lor. După cum scrie 
presa occidentală, puterile coloniale 
din N.A.T.O. ar fi dispuse să se ali
nieze la poziția Washingtonului în 
schimbul sprijinirii necondiționate de 
către S.U.A. a intereselor și preten
țiilor lor în Kenya, Algeria, Irianul de 
Vest, Congo. Se conturează astfel un 
nou tîrg monstruos între puterile co
lonialiste cu intenția de a îngenunchea 
Cuba prin blocadă, iar mai departe, 
de a organiza împotriva ei o nouă in
tervenție. Acesta este un plan primej
dios care, împreună cu celelalte ac
țiuni agresive ale S.U.A.,. justifică ce
rerea guvernului revoluționar al Cubei 
de a se convoca din nou Consiliul de 
Securitate pentru examinarea situației 
create, care amenință pacea.

Noile uneltiri ale cercurilor dirigui
toare americane, ca și alte măsuri cu 
caracter agresiv împotriva Cubei sînt 
sortite eșecului. Revoluția cubană se 
bucură de sprijinul ferm al țărilor la
gărului socialist de sprijinyj tuturor 
popoarelor iubitoare de pace și liber
tate. Nici un fel de „sfîntă alianță“ 
imperialistă nu va fi în stare să o înă
bușe, într-o țuvî.ntare a sa, Fidel Cas

tro, primul ministru al guvernului re
voluționar cuban, sublinia : „Astăzi 
Cuba nu este singură ți imperialiștii nu 

’âțlimaî pot ’face acum ceea ce făceau în 
urmă cu 10 sau 20 de ani. Tocmai de 
aceea poporul nostru are încredere în 
viitorul său".

GEORGE IONESCU
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