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ACTUALITATEA
Pe șantierele construcțiilor 
de locuinfe din Capitală

Creșterea producției de carne, 
lapte, lînă, ouă depinde mult de 
măsurile care se 
pentru sporirea 
raje. Preocupîndu-se 
varea acestei probleme, 
număr de gospodării

pentru asigurarea 
furajelor

de pe o pășune care înainte nu dă
dea mai mult de 3—4000 kg. iarbă 
la ha. De pe același teren, prin cul
tivarea cu plante furajere valoroase 
s-au obținut 15—20.000 kg. de nu
trețuri verzi la ha. asigurîndu-se 
astfel o bună hrănire a animalelor.

Furajele însilozate sînt deosebit de 
valoroase pentru hrana animalelor. 
La Consfătuirea pe țară a țăranilor 
colectiviști s-a subliniat că pentru 
a obține un nutreț însilozat de bună 
calitate este necesar ca porumbul 
de siloz, să fie semănat în amestec 
cu mazăre, soia etc. pentru a-i îm
bunătăți conținutul în proteină. în 
vederea obținerii

iau din vreme 
producției de fu- 

rezol- 
mare 

stat 
și gospodării colective din regiunile 
Dobrogea, Banat, Suceava și altele 
au prevăzut măsurile necesare pen
tru ca paralel cu creșterea număru
lui de animale să sporească și pro
ducția de furaje din sortimente va
riate. îndrumați de comitetul raio
nal de partid și sfatul popular ra
ional, colectiviștii din Straja, regiu
nea Dobrogea, au prevăzut în planul 
de producție su
prafețele necesare 
pentru cultura 
plantelor furajere, 
au asigurat semin
țele necesare. Co
lectiviștii au calculat posibilitățile 
pe care le au nu numai pentru a 
obține cantități mari de 
și ca acestea să asigure 
librate pentru animale, 
scop ei au și însămîntat 
ha. cu mazăre și măzăriche — fu
raje bogate în proteine.

De mare însemnătate este și spo
rirea-producției pe pășuni și finețe, 
în fiecare gospodărie colectivă și de 
stat există rezerve mari de sporire 
a producției de iarbă. Acest lucru 
este dovedit de experiența a zeci de 
gospodării fruntașe care au sporit 
de cîteva ori producția pe pășuni. 
Pînă acum cițiva ani pe Dealul I-Iol- 
mului, raionul Iași, abia se obțineau 
2—3 tone de iarbă la hectar. După 
ce însă pășunea a fost curățită, fer
tilizată cu îngrășăminte naturale și 
chimice, suprainsămînțată cu semin
țe de ierburi valoroase, producția de 
iarbă la.hectar a crescut de 3—4 ori. 
în această perioadă pot fi executate 
o serie de lucrări de desecare, cu
rățire, tarlalizare a pășunilor pre
cum și lucrări de prevenire și com
batere a eroziunii.

Organele de partid și sfaturile 
populare sînt chemate să îndru
me gospodăriile colective in exe
cutarea lucrărilor de îmbunătă
țire a pășunilor., după . un plan 
bine stabilit. Creșterea producției de 
nutrețuri verzi depinde de aplicarea 
diferențiată a măsurilor de îmbună
tățire a pajiștilor. în această pri
vință o bună experiență au dobîn- 
dit o serie de gospodării colective 
și sfaturi populare din regiunea Ar
geș. Sub îndrumarea directă a spe
cialiștilor de la sfatul popular re
gional, colectiviștii din comuna Co- dezvoltarea fermelor zootehnice și 
teana au organizat conveierul ver- sporirea producției animalelor.

unei producții 
mari de masă ver
de la ha. terenul 
destinat culturilor 
pentru siloz tre
buie să fie. bine 
fertilizat cu canti

tăți mari de îngrășăminte naturale
— lucrare care trebuie făcută neîn- 
tîrziat în aceste zile.

Una din culturile furajere cele 
mai valoroase care vor fi mult ex
tinse în acest an este mazărea — 
plantă bogată în proteine, care joa
că un mare rol în alcătuirea unor 
rații de hrană echilibrate. Această 
cultură are și avantajul că elibe
rează terenul mai timpuriu și este 
bună premergătoare mai ales pen
tru grîu.

Foarte important este ca sfaturile 
populare să sprijine mai ales gos
podăriile colective tinere în procu
rarea semințelor de plante furajere
— mazăre, lucerna, trifoi etc. care 
trebuie însămînțate în prima epocă, 
în zonele unde sfecla de zahăr dă 
producții mai mari la hectar față 
de alte culturi, această plantă tre
buie să devină unul din furajele de 
bază pentru hrana vacilor de lapte 
precum, și pentru creșterea și îngră- 
șarea porcilor.

în această perioadă, comitetele 
regionale și raionale de partid și 
sfaturile populare. trebuie să acor
de un larg sprijin gospodăriilor co
lective și îndeosebi celor nou în
ființate pentru ca acestea să facă 
lucrările necesare de îmbunătățire 
a pășunilor, să- cultive cele mai 
valoroase plante furajere și să ia 
toate măsurile pentru a obține pro
ducții de furaje cit mai ridicate de 
pe fiecare hectar.

Luarea din 
care depinde 
tăți mari de 
variate și de

Gospodăria colectivă din comuna 
Topalu, regiunea Debrogea, și-a 
propus ca pînă la sfîrșitul anului 
să ajungă la 16.500 de oi. Culea 
Gadei esie unul dintre ciobanii frun
tași din această gospodărie.

PLOIEȘTI (coresp. „Scîn
teii"). —r. La Sfatul popu
lar al regiunii Ploiești și la 
sfaturile populare raionale 
au sosit de curînd cereri 
prin care numeroși ingineri 
și tehnicieni agronomi, 
care au ocupat posturi ad
ministrative în diferite in
stituții din orașele regiunii, 
c.er să lucreze in gospodă
rii colective și în special 
în cele nou înființate.

Inginerul Ion Teșu a 
lucrat la secția agricolă a 
sfatului popular regional. 
Dar — așa cum arată în 
scrisoarea adresată comi
tetului executiv al sfatului 
popular regional — în 
urma colectivizării agri
culturii regiunii, consideră 
că, în calitate de specia
list, e mai indicat să lu
creze într-una din gospo
dăriile colective mari. El a

Comitetul regional de partid și Sfatul popular regio
nal Bacău raportează conducerii partidului că in ziua 
de 14 martie 1962 s-a încheiat colectivizarea agricul
turii în regiunea noastră.

Un număr de 1S4.123 familii de țărani muncitori 
s-au unit în 302 gospodării agricole colective cu o su
prafață de 392.602 ha.

Încheierea colectivizării este rezultatul muncii poli
tice și organizatorice desfășurate de organele și orga
nizațiile de partid, sfaturile populare și celelalte orga
nizații de masă pe baza sarcinilor trasate de cel de-al 
III-lea Congres al partidului. în rîndurile țăranilor 
muncitori din satele regiunii, un puternic ecou au 
avut documentele Plenarei Comitetului Central al 
P.M.R. din iunie-iulie 1961, precum și lucrările Con
sfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști.

Un rol deosebit în convingerea fiecărei familii de 
țărani muncitori că locul ei este în gospodăria colec
tivă, unde poate să-și asigure o viață îmbelșugată, 
luminoasă și plină de bucurii l-au avut rezultatele ob
ținute de gospodăriile colective fruntașe din Țibucani, 
Sârbești, Unbești, Doljești, Săucești, Horia, Grigoreni, 
Ploscuțeni, Cosmani și altele.

In anul 1961 gospodăriile colective au obținut în me
die la ha cu 738 kg griu și cu 800 kg porumb mai mult 
decît gospodăriile individuale. Gospodăriile colective, 
cum sînt cele din Păstrăveni, Răcăciuni, Văleni și al
tele, au obținut de pe întreaga suprafață cultivată cu 
griu între 2.000—2.300 kg la. ha ; gospodăria colectivă 
din Davideni a realizat 3.800 kg porumb boabe la ha, 
cea din Doljești — 3.924 kg la ha, iar cea din Mărgi
neni — 3.125 kg porumb boabe la ha.

Rezultate bune au obținut gospodăriile colective din 
regiune și în ceea ce privește dezvoltarea sectorului 
zootehnic. In 1961, față de anul precedent, efectivul de 
animale proprietate obștească a crescut la bovine de 
la 7.200 la 18.800, din care la vaci de la 3.500 la 9.000, 
iar la ovine de la 29.500 la 50.600. Deosebit de impor
tant a fost sprijinul acordat de stat în dezvoltarea sec
torului zootehnic prin credite, care au însumat in 
ultimii doi ani peste 31 milioane lei.

In 1961, față de 1960, fondul de bază al gospodă
riilor colective din regiune aproape s-a dublat, reve
nind cite 106.000 lei la suta de hectare.

Sporesc an de an veniturile colectiviștilor. Valoarea 
zilei-muncă la gospodăria colectivă din Ploscuțeni a 
fost în anul 1961 de 35 lei, din care 14 lei numerar ;

la cea din Botești 37,60 lei din care 14,30 lei' numerar 
etc. Mii de colectiviști din regiune și-au construit 
case noi.

In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor mun
cii din regiùne, comitetul regional de partid și sfatul 
popular regional mulțumesc Comitetului Central al 
partidului pentru ajutorul acordat în munca, de colec
tivizare a agriculturii, pentru măsurile luate în vederea 
dezvoltării economice a regiunii noastre.

Colectivizarea deschide mari perspective de dezvol
tare a agriculturii regiunii.

Ne angajăm în fața conducerii partidului că vom. 
munci fără preget pentru continua dezvoltare și întă
rire economieo-organizatorică a gospodăriilor colective, 
pentru ridicarea tuturor gospodăriilor colective 
velul celor fruntașe.

O deosebită atenție vom acorda sporirii 
ducției de cereale, sfeclă de zahăr, cartofi 
alte culturi prin folosirea posibilităților de fertilizare 
a solului și executarea lucrărilor la un înalt nivel agro
tehnic. Prin îmbunătățirea pășunilor și fînețelor care 
ocupă suprafețe însemnate în regiune și sporirea pro
ducției culturilor furajere, gospodăriile colective vor 
dezvolta puternic creșterea animalelor, contribuind la 
mărirea producției de carne, lapte și lînă.

Deoarece în regiunea noastră sînt multe gospodării 
tinere, organizațiile de partid trebuie să le sprijine cu 
cea mai , mare grijă. In prezent, numeroși activiști și 
specialiști din agricultură ajută efectiv gospodăriile 
colective la întocmirea planurilor de producție și or
ganizarea muncii. Vom extinde în întreaga regiune 
valoroasa inițiativă a gospodăriilor milionare din 
Șefbești și Țibucani, care sprijină permanent și con
cret gospodăriile tinere din vecinătate, împărtășindu-le 
experiența lor.

Peste puțin timp vor începe muncile agricole de pri
măvară. Vom depune toate eforturile pentru ca semă
natul și celelalte lilcrări agricole să fie făcute la vreme 
și în cele mai bune condiții agrotehnice, îneît fiecare 
gospodărie colectivă să obțină recolte bogate.

Asigurăm Comitetul Central al partidului nostru că 
vom munci cu elan sporit pentru înfăptuirea mărețe
lor sarcini trasate de Congresul al III-lea al P.M.R. 
pentru desăvirșirea 
noastră patrie.

Șantierele construcțiilor de locu
ințe din Capitală au fost înzestrate 
în ultima vreme cu noi utilaje mo
derne, necesare, extinderii mecani
zării unor operații care cer un mare 
volum de muncă. Printre altele, con
structorii au 
excavatoare, 
macarale de 
terne pentru 
șl descărcarea lui automată, precum 
și alte utilaje. O nouă macara de 
mare randament, folosită la montaJ 
jul panourilor prefabricate, va fi 
utilizată pe șantierul'de pe Bdul. 1 
Mai.

primit numeroase noi 
macarale turn, auto- 

3 și 5 tone, autocis- 
trmsportul cimentului

(Agerpres)

Cursuri pentru crescătoarele 
de păsări

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"),— Creș
terea păsărilor va lua anul acesta o 
mare dezvoltare în gospodăriile colec
tive din regiunea Suceava. Pentru a 
pregăti cadrele necesare, la Casa agro
nomului din regiune s-a inițiat un curs 
pentru pregătirea a 300 de colectivista 
care vor lucra in sectorul avicol.

La 15 martie s-a deschis cursul pri
mei serii, la care participă 97 colecti
viste, crescătoare și responsabile de fer
me de păsări din gospodăriile colective 
din regiune. La acest curs, ingineri zoo
tehnici, medici veterinari și alfi specia
liști predau un ciclu de lecții privind în
grijirea și creșterea păsărilor. Pentru a 
completa cunoștințele cursanfilor, se vor 
face și lecfii practice în termele de pă
sări ale gospodăriilor de stat din 
giune.

re-

construcției socialiste în scumpa

repartizat la G.A.C. 
comuna Smeeni, raio- 
Buzău. Inginerul Li- 
lordăchescu lucrează

muncă. Să vedem

în 
de 
cu 
Și

la 
cî- 
pe

vreme a măsurilor de 
obținerea unor canti- 
furaje, în sortimente 
calitate cit mai bună, 

constituie principalul mijloc pentru

Procedee tehnologice înaintate

noastră a

Construcții noi la Iași (Foto : M. Andreescul
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Una dintre preocu
pările principale ale 
colectivului uzinei 
noastre este introdu
cerea și extinderea 
procedeelor tehnologi
ce noi, cu eficacitate 
economică ridicată. A- 
cest. lucru ne-a per
mis anul trecut să 
sporim productivitatea 
muncii, să îmbunătă
țim calitatea produse
lor, să realizăm eco
nomii însemnate de 
metal. Printre proce
deele tehnologice apli
cate se numără tur
narea centrifugală, 
turnarea în modele 
ușor fuzibile etc. A- 
ceste metode au dat 
rezultate superioare 
față de vechea tehno
logie, cu forme de ni
sip. în același timp, 

întărirea 
bioxid de

s-a extins 
formelor cu 
carbon.

în uzina
fost pusă în funcțiu
ne o autoclavă pentru

inocularea magneziu- 
lui în fonta nodulară. 
Prin folosirea acestei 
instalații, consumul de 
magneziu se reduce cu 
85 la sută, iar cel de 
fontă lichidă — cu 10 
la sută, ceea ce adu
ce anual întreprinde
rii economii de peste 
100.000 lei.

Anul acesta, folosi
rea metodelor tehno
logice înaintate se va 
extinde mai departe. 
Vom extinde sudu
ra automată și se
miautomată la cu
tiile de vagoneți de 
mină, la subansam- 
blele pentru remorcile 
basculante și la alte 
produse. Aceasta ne 
va permite să ridicăm 
productivitatea muncii 
și să îmbunătățim ca
litatea produselor e- 
xecutate Vor fi extin
se, de asemenea, forja
rea în matrițe, turna
rea în cochile, croirea 
complexă tablei.

procedee care aduc e- 
conomii mari de me
tal. Prin turnarea în 
cochile am obținut 
anul trecut la remor
cile basculante pen
tru tractor economii 
de 45 tone fontă, iar 
prin matrițare și croi
rea complexă a tablei 
am obținut la vago- 
neții de mină econo
mii de 63 tone la
minate. în turnătorie 
se experimentează 
prezent procedeele 
turnare a pieselor 
maselote exoterme
cu maselote oarbe. 
Prin aplicarea acestor 
procedee înaintate 
vom putea realiza a- 
nul acesta economii 
de peste 5.000.000 lei.

AUGUSTIN MURE- 
ȘAN, tehnician; ION 
CHIRA, turnător ; 
VASILE ARÏCEA- 
NU, strungar, uzina 
„Unio“-Satu Mare.

€>«><&

fost 
din 
nul 
viu
acum la G.A.C. din comu
na Bucov, inginera Euge
nia Simian lucrează la 
G.A.C. din comuna Drajna 
de Jos etc. .

Numărul .specialiștilor 
care au cerut in ultimul 
timp să lucreze în gospo
dăriile 
30. La sfatul popular re
gional și sfaturile 
lare raionale 
cereri prin care specialiștii 
în agricultură își exprimă 
dorința de a lucra în gos
podăriile colective. Colec
tiviștii îi primesc bucuroși 
pe noii lor ingineri și teh
nicieni agronomi, creindu-le 
totodată condiții bune de 
muncă și viață.

colective este de

popu- 
sosesc noi

BACÄU

Noul cămin de studenți nr. 1 din 
Capitală dispune de 12 săli de lec
tură, Clișeul înfățișează una din 
aceste săli luminoase și spațioase.

(Foto : R. Costin)

COMITETUL REGIONAL BACĂU 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

SFATUL POPULAR 
AL REGIUNII

|jj

DUPĂ O ZI DE MUNCĂ
Da, e un fapt, pe șantier oamenii 

uneori se schimbă repede. Aici sco
pul muncii îți apare concret în fața 
ochilor, vezi cum se înalță halele, 
casele, cum se articulează mașini 
complicate. Pe șantier sosesc și 
mulți oameni necalificați, care se 
întîlnesc aci cu constructori încer
cați al căror destin s-a împletit cu 
nașterea multor uzine, fabrici, școli, 
cartiere noi. întîlnirea lasă o urmă 
de neșters în existența noilor ve- 
niți : de la o lună la alta îi vezi însu- 
șindu-și cunoștințe tehnice, cultu
rale, politice, un stil nou de trai.

Dar treaba asta nu merge de 
sine, trebuie
teva aspecte ale acestei munci 
un mare șantier ca acela al com
plexului industrial de prelucrare și in
dustrializare superioară a lemnului- 
Suceava. Aici nu puțini oameni 
s-au calificat în diferite meserii, mai 
ales în domeniul construcțiilor, au 
urmat cursuri de ridicare a califică-

rii, și-au îmbogățit orizontul spiri
tual mulțumită diferitelor forme ale 
activității politice și cultural-educati
ve. O mare parte dintre cei ce lu
crează la fabrica de saci de hîrtie, 
intrată recent în funcțiune, sînt oa
meni care au lucrat la construcție și

însemnări de pe un șantier

s-au calificat aici, la fața locului, 
învățînd mînuirea mașinilor mo
derne.

★

O BRIGADĂ. Printre cele mai 
bune brigăzi de pe șantier e cea de 
lăcătuși-țevari a lui Ion Budeanu. 
Calificați, punctuali și disciplinați, 
membrii brigăzii depășesc sarcina 
de producție și fac numai lucrări 
de calitate. Brigada e complexă, ti
nerii s-au învățat să facă munci 
diferite, își pot schimba locul între 
ei. Avînd la început doar doi 
membri de partid, brigada are a- 
cum șase membri și candidați, res
tul fiind utemiști.' Chiar și aceia 
care nu sînt încă membri de partid 
au citit statutul partidului și toți 
sînt de acord că trăsăturile comu
nistului, așa cum sînt expuse în 
statut, trebuie să caracterizeze pe 
fiecare membru al brigăzii. Exis'.ă 
și cîteva brigăzi cu indici mai înalți 
în producție, ca aceea a lui Ion 
Wagner, dar brigada lui Budeanu 
se impune și printr-un frumos 
de viață după orele de muncă.

Membrii brigăzii locuiesc 
blocurile noi ridicate de constructo
rii șantierului, pe care le vor părăsi 
atunci cînd vor pleca la altă cons
trucție. Camerele în care stau tem
porar se află sub legile ordinei și 
curățeniei, ca și locul de muncă. 
Pe pereți mi-au reținut privirile, ală
turi de fotografii, niște tabele mari, 
desenate de mînă, în culori, cu... 
semnele de circulație. Toți învață și 
se vor prezenta în grupuri la exa
menul de obținere a permisului de 
circulație ; ajutîndu-se prin rotație, 
membrii brigăzii își cumpără pe 
rînd în fiecare lună cite o motoci
cletă, trei au și cumpărat. Pînă în 
iunie—iulie vor avea toți motoci
clete și vor întreprinde împreună- 
îp concediu un mare „tur al Romî-

stil

în

niei". Pe un caiet special, Budeanu 
a. desenat 24 de hărți, înfățișînd fie
care etapă ; alături, extrem de pre
cis, sînt notate localitățile, distan
țele, abaterile din drum pentru a 
vizita diferite obiective industriale 
și culturale, timpul necesar, locul 
unde vor mînca și înopta, ba pînă 
și amănunte cum ar fi locul exact 
unde se află stația de benzină. Ti
nerii s-au deprins cu minuțiozitatea 
unei organizări precise, în care totul 
e prevăzut concret, însușire căpă
tată în muncă și care se reflectă și 
în astfel de amănunte ale vieții de 
după orele de muncă. Cîțiva sînt fo
tografi amatori, au făcut zeci de 
poze înfățișînd brigada în focul 
muncii, sau pe dealurile din jur, du
minica, pe falnica sanie cu cîrmă 
construită de ei ; vara, brigada al
cătuiește un „11” temut la fotbal; 
cîțiva dintre membrii ei sînt filate- 
liști, toți sînt amatori de spectacole 
bune și și-au organizat bine achizi
ționarea de bilete, nu scapă nimic 
interesant.

Munca a devenit pentru ei o ches
tiune de ingeniozitate, le face plă
cere, nu pot suporta chiulul, inefi- 
ciența, pierderea de vreme. Odih
niți și bine dispuși, ca oameni care 
muncesc cu spor și știu să folo
sească inteligent timpul liber, mem
brii brigăzii participă activ la viața 
obștească de pe șantier. Unii și-au 
alcătuit o familie — Budeanu, de 
pildă, are soție și doi copii — dar 
au rămas mai departe tineri și sînt 
viu interesați de tot ce. e nou. Bri
gada nu e un corp închis, își com
pletează rîndurile ; recent, ălți doi 
tineri s-au calificat aci.

LEGĂTURĂ CU FAMILIA, 
neri, care s-ar rușina să 
fapte urîte în comuna lor 
unde-i știe toată lumea și unde au 
familie, venind singuri pe un șantier 
își permit lucruri pe care nu și le-ar 
permite acasă. Comunistul Vasile 
Podașcă, șef de echipă la montaj, 
a observat că doi tineri din echipa 
lui, „cu caș la gură", se grozăvesc 
că ar ii mari băutori de țuică și 
contribuie cu mare exagerare ca 
bufetul să-și depășească planul. 
Cină a văzut că discuțiile cu ei nu 
ajung, s-a gîndit să ia legătură cu

SERGIU FARCĂȘAN

Unii ti- 
comită 
natală,

(Continuare în pas. III-a)
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Răspunsul guvernului R.P.
Romîne Ia scrisoarea secreta
rului general provizoriu al 
O.N.U., U Thant.

Brigada a ieșit la cîmp
IAȘI (coresp. ■ „Șcînteii“).j — 

gada de tractoriști condusă de Pa
vel Ailenei, de la S.M.T. Podul Iloa-. 
iei, care deservește gospodăriile co
lective din comuna Focuri, raionul 
Hîrlău, a ieșit la cîmp. Cei 7. trac
toriști au arat și grăpat aproape 
100 de ha de teren ce vor fi îrisă- 
mînțate în această primăvară.. 
Colectiviștii din comună își pregă
tesc acum sămînța necesară în ve
derea executării însămînțărilor la 
timpul optim.

Bri-

Expoziție de arhitectură
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii”). 

— Ieri s-a deschis în sălile Muzeu
lui regional „Banatul’' o expoziție 
consacrată arhitecturii construcțiilor 
industriale și social-culturale. Sînt 
înfățișate vizitatorilor, printre al
tele, construcțiile industriale și so
cial-culturale din regiunea Banat, 
blocurile de locuințe din Moroasa- 
Reșița, Timișoara, Arad.

Expoziția, care cuprinde 65 de 
tablouri și'200 de fotografii, va ră- 
mîne deschisă timp de o lună.

Pregătiri in stațiunile 
de odihnă

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Anul 
acesta, în stațiunea balneo-climalerieS 
Olănești numărul celor veniți la o- 
dihnă și tratament va fi de 16.300 — 
cu 1.650 mai mulți decîf anul frecuf. 
Tn stațiune au loc intense pregătiri în 
vederea sezonului balnear, De curînd 
a tost dat în folosință un bloc alimen
tar modern unde vor lua masa 1.500 
de persoane.

Tn curînd va fi terminată repararea 
mobilierului, verificarea instalațiilor 
sanitare și de încălzire centrală și re
novarea unor pavilioane. Se lucrează 
la refeaua de distribujie a apei în 
stațiune. Pe strada Mihail Eminescu, 
spre izvorul 24, s-au terminat pavarea 
și instalarea luminii fluorescente.

La Geneva, U.R. S. S. a propus

MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS transmite :
La 15 martie A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor Externe al ■ 

U.R.S.S., a prezentat Comitetului celor 18 de la Geneva, PLANUL I 
SOVIETIC DE DEZARMARE GENERALĂ ȘI TOTALĂ. |

Uniunea Sovietică propune : '
Dezarmarea generală și totală să fie realizată în trei etape, în : 

decurs de patru ani.
Să fie lichidate toate stocurile și să înceteze producția tuturor ' 

tipurilor de arme de exterminare în masă, să fie lichidate forțele : 
armate și armamentele clasice. ț

Să fie interzise de pe acum, fără să se aștepte rezolvarea pro- i 
blemei dezarmării, experiențele cu armele nucleare în atmosferă, sub ; 
apă și în spațiul cosmic.

Să se instituie un moratoriu asupra efectuării experiențelor sub- ■ 
terane pînă la elaborarea sistemului corespunzător de control. j

Să se instituie în toate etapele un strict control internațional j 
asupra dezarmării. .

Să se creeze în vederea exercitării controlului o organizație in- ' 
ternațională pentru dezarmare, în care să nu existe dreptul de veto, ! 
iar hotărîrile să fie adoptate cu o majoritate de două treimi de ! 
voturi (iar în problemele procedurale — cu o majoritate simplă). ;

In Consiliul de control al organizației să șe asigure reprezen- < 
tarea corespunzătoare a. celor trei grupuri principale de state exis- ' 
tente în lume. j

Să se creeze forțe internaționale ale Consiliului de Securitate, j 
iar comandamentul lor să fie format pe baza reprezentării egale a ‘ 
celor trei grupuri de state.

: UNIUNEA SOVIETICĂ ESTE GATA SA
; PROPUNERE A PUTERILOR OCCIDENTALE 

CONTROLUL ASUPRA DEZARMĂRII, DACA 
VOR ACCEPTA PROPUNERILE SOVIETICE 
DEZARMAREA GENERALA ȘI TOTALA.

A. A. Gromîko a prezentat membrilor Comitetului celor 18 pro
iectul sovietic de tratat cu privire la dezarmarea generală și totală 
sub un strict control internațional și memorandumul guvernului 
U.R.S.S. cu privire la tratativele pentru dezarmare care au loc în 

: acest comitet.

ACCEPTE ORICE 
CU PRIVIRE LA 
ACESTE PUTERI 
CU PRIVIRE LA

(In pag. IV-a textul proiectului de tratat și al memorandu
mului).
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Pentru copiii colectiviștilor...

:

câ- 
nu 
un

întrecepii. 
chemări : 

la fiecare 
putea ași- 
camionete

din orașul Iași s-an 
ultimii ani numeroasă 
locuințe muncitoreștii 
crescut mult numărul-

popularizes- 
pentru 
reflectă 
pentru

agitația e concreta 
și convingătoare

Uzinele „Tudor Vladirnirescu“. 
secția IV-a autoutilitare. Organiza
ția de bază de aici orientează mun
ca politică de masă spre cîteva 
obiective irpporlante. specifice sec
ției. Astfel, comuniștii 
ză ideea că grija 
litate superioară se 
numai în eforturile
aspect frumos și o finisare îngrijită 
a produselor, ei și în durabilitatea 
lor. în acest scop, au fost folosite 
un șir de forme variate și eficace 
ale muncii de agitație.

In fața graficului de calitate, agi
tatorul Vasile Năsțase stă de vorbă 
cu muncitorii din brigada de la ate
lierul care confecționează uși. De 
ce tocmai aici ? Pentru că unele 
piese n-au fost bine executate.

— La prima vedere — a spus agi
tatorul — s-ar Pärga că ușjle-șofer 
sînt bine exeçutatç. Dar la. unele 
din ele s-a constatat că nu șe res
pectă documentația tehnică-

Asemenea convorbiri au mai avut 
loc și în alte împrejurări, iar rezul
tatele n-au întîrziat să se ai’ăte. în 
decadele ce au urmat, brigada res
pectivă, predîpd produse de calitate, 
a primit calificative bune.

Pentru înlăturarea unor deficiențe 
în ce privește calitatea produselor 
se organizează adesea demonstrații 
practice la locul de m.uncă Așa, 
spre exemplu. agitatorul Anton 
Constantin a arătat brigăzii condu
se de Nicolae Stoia de ce mai sînt 
neajunsuri în executarea învelișului 
exterior al mașinilor — lucrare exe
cutată de această brigadă. El însuși 
muncjtor cu înaltă calificare, agita
torul a arătat muncitorilor cum 
trebuie executate îmbinării? la 
montarea prnfilejor de aluminiu 
pentru fixare? panourilor la mașină, 
astfel incit ele să fie prezentabile 
și durabile.

Convorbiri ale agitatorilor cu șefii 
de brigăzi se orgapizează și la ram
pa de control a cgUtății produsului 
finit. De curînd. controlul de cali
tate a felicitat colectjvuj secției au
toutilitare pentru faptul că la un 
mare număr de mașini nu ș-a găsit 
nici un defect,

în această secție îți atrage aten
ția și o agitație vizuală vie. mobili
zatoare. în care lupta pentru cali
tate esțe strîns legată de realizarea 
de economii Numeroase panouri 
cuprind lozinei si chemări care.arată 
fiecărei caîegorü de muncitori, con
cret, eu ajutorul urjor ' ciffe'con vin

de la Uzinele „Tudor V'ladîmirescu 
și „Semănătoarea“ în domeniul 
muncii politice de masă pentru 
popularizarea și traducerea în viață 
a Directivelor C.C. al P.M.R. cu pri
vire la criteriile principale ale în
trecerii socialiste, trebuie semnalate 
totodată unele deficiențe existente 
în această privință. Astfel, în amîn- 
două întreprinderile sînt numeroase

. -WwJMiJVU *

gătoare. însemnătatea Juptei pentru 
îndeplinirea obiectivelor 
Iată una dintre aceste 
„tinichigii ! Economisind 
mașină 1 kg tablă vom 
gura necesarul pentru 22 
sau furgonete“.

Un papou sugesțjv atrage atenția 
că numai două minute neproductive 
însumează pe secție anual un nu
măr de ore în care se pot executa 6 gazete de perete cu articole vechi 
autocamionete; alt panou arată 
realizările ce vor fi obținute de co
lectivul secției în anul 1962 prin 
respectarea angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă.

*

IAȘI (coresp. „Scînteii"). Pe dea* 
Iul Copoului 
construit în 
blocuri de 
In cartier a
copiilor de vîrstă școlară. Pentru d 
satisface nevoile de învățămînt s-aut 
luat măsuri de a se construi aici 
un nou local de școală, cu 24 de săli 
de clasă. De curînd, lucrările au în-* 
ceput. Constructorii s-au angajat să 
termine această lucrare pînă la des-*- 
chiderea viitorului an școlar.

organizafiei de bază din ser- 
de proiectări. Chiar la intra- 
sala unde lucrează proiectan- 
mașini agricole te întîmpină

și tratînd probleme neesențiale. 
Posturile U.T.M. de control, care 
și-au ciștigat o prețuire bine meri
tată prin spiritul lor combativ, ar 
trebui să nu se limiteze la critica
rea atitudinilor necorespunzătoare 
ale unor tineri, ci să militeze tot
odată cu mai multă perseverență 
pentru extinderea metodelor înain
tate ale tinerilor fruntași in pro
ducție-

Este deosebit de important ca cele 
două comitete de partid 
féste mai .multă grijă

și la Uzinele ,.Semănătoare?“ se 
întîlnesc multe aspecte interesante 
ale muncii de agitație. Ne vom măr
gini să relatăm cile ceva din expe
riența 
viciul 
rea în 
ții de
un panou .cu chemarea către ingi- experiența dobîndită în 
nerii și tehnicienii de la serviciul 
de proiectări, îndemnîndu-i să de
pună eforturi pentru reproiectarea 
carcasei Ia combina de cereale, pen
tru a se reduce pierderea de boabe,

In ultimul timp, proiectanta au 
refăcut proiectul carcasei, asigurînd 
etanșarea combinei,

Obiectivul principal spre care 
este îndreptată munca politică des
fășurată de organizația de bază 
constă în îndeplinirea sarcinii tra
sate de partid proiectanților de a 
îmbunătăți continuu concepția con
structivă a mașinilor, astfel ca ele 
să obțină performanțe tehnico-eco- 
nomice superioare. De curînd. ingi
nerii Eugen Constantineșcu și Ro
mulus Nicplae, doi dintre agi
tatorii care își desfășoară munca 
în rîndurile proiectanților. au orga
nizat o convorbire despre necesita
tea reproiectării unor piese impor
tante la combina de siloz.

La serviciul tehnologului șef poți 
afla că. după ce elaborează un proce
deu tehnologic, inginerii țin convor
biri cu muncitorii despre eficienta a- 
cestuja în ce privește creșterea pro
ductivității muncii, îmbunătățirea 
calității pieselor etc. Convorbirile 
agitatorilor <u proiectanțil se sol
dează in majoritatea cazurilor cu 
soluții eficiente pentru rezolvarea 
unor probleme tehnico-economice.

★

Subliniind experiența bogată acu- 
mulaiș de organizațiile de partid

o o o-- ■

sä mani- 
pentru ca 
munca de 
unor pro-agitație pentru obținerea 

du-se de calitate superioară să fie 
generalizată, astfel încît în toate 
secțiile uzinelor „Tudor Vladimires- 
cu“ și „Semănătoarea” să se desfă
șoare o muncă politică de masă vie 
și eficace, la nivelul sarcinilor puse 
de partid.

SONIA MOLDOVANU

Prin reducerea consumurilor specifice de metal
PLOIEȘTI (coresp „Scînteii“'). Co

lectivul uzinelor „1 Mari-Ploiești a- 
eordă o mure atenție reducerii con
sumului specific de metal. La sec
ția de construcții metalice, de pil
dă, s-a extins croirea complexă a 
tablelor. Tot aici s-au înlocuit une
le piese din oțel turnat care aveau 
o greutate mare cu construcții su
date. Datorită acestor măsuri, con
sumul de metal la fabricația unei 
instalații de forai tip 4 L, D, ș-a re
dus acum cu aproape 6 tone față 
de aceeași perioadă a anului trecut.

Prin reproiectarea aparatelor de
------------ <>• O’

cimentare, consumul de metal pen
tru construiri a unui asemenea a- 
gregat a fost redus de la 20.866 tone, 
la 16,674 time, realizîndu-se o eco
nomie d.e ppsî.e 4.000 kg. metal. S-a 
reproiectaj^procesul tehnologic și la 
fabricația sapelor cu role. -Matrițele 
pentru fp.rjșrea conurilor de sape 
au fost ’ îmbunătățite constructiv, 
micșorîndu-se adausurile de 
crave.

Prin reducerea consumului 
fie de metal colectivul uzinei
conomisi anul acesta sute de tone 
de oțel.

prelu-

speci-
va e-

Plantări de pomi fructiferi
în regiune vor fi plantați peste 
400.000 de puieți de caiși, piersici, 
meri, peri, cireși, pe o suprafață de

„Scînteii").TIMIȘOARA (coresp
— în regiunea Banat a. fost organi
zată, din inițiativa comitetului re
gional de partid, o largă acțiune circa 1.850 ha. Puieții au și fost 
pentru plantarea pomilor fructiferi, asigurați din pepinierele regiunii.

COALĂ 0

Un concurs pe teme agrozootehnice
CLUJ (coresp. „Scînteii“). — In lunile 

de iarnă, în comunele și satele regiunii 
Cluj s-a desfășurat un interesant con
curs „Cine știe cîșligă“ pe teme agro
zootehnice la care au participat peste 
34.000 de colectiviști. De curînd a avut 
loc la Cluj faza regională a concursului, 
la care s-au întrecut 25 de colectiviști 
clasați pe primele locuri la faza raională. 
Au participai ca invitați circa 400 de co
lectiviști din toate colțurile regiunii.

Premiul I a fost cîțtigat de Pavel Făl- 
cușan, șef de echipă la gospodăria co-

lectivă „Tractorul Roșu“ din comuna 
Luna de Jos, raionul Gherla ; premiul II a 
revenit colectiviștilor Valeria Cadiș din 
gospodăria colectivă din Nădășelu, ra
ionul Huedin, și lui Vasile Chiș din gos
podăria colectivă Satul Lung ; premiul 
III a lost obținut de Anica Mureșan din 
gospodăria colectivă Nădășelu, raionul 
Huedin, șl Maria Coroian din gospodăria 
colectivă Tiocul de Sus, raionul Gherla. 
Premiile au constat în aparate de radio, 
ceasuri, serviete, cărți pe teme agro
zootehnice.

Pnn frumusețea costumelor, 
ritmul și armonia dansurilor 
cănești, echipa de dansuri din Nă- 
ruja, raionul Focșani, s-a făcut cu
noscută în întreaga regiune Galați,

(Foto : Gh. Vințilă)

prm 
vrin-

CONST ANTA (coresp. „Scînteii"). - -; 
La crețele și grădinițele sezoniere ale- 
gospodăriilor colective din .regiunea Do- 
brogea se pregătesc de pe acum con
dițiile pentru o bună îngrijire a copiilor 
de vîrstă preșcolară în timpul muncilor : 
agricole în cîmp. Se lucrează în prezent 
la reparatul și văruitul localurilor, la pre
gătirea mobilierului, completarea lenje- 
riei necesare. In acest an vor funcționa'Oi 
grădinițe sezoniere pe lîngă fiecare .-r 
gospodărie colectivă, iar creșe — în 50‘" 
gospodării colective din regiune. Ele vor.n! 
asigura găzduirea a peste 30.000 copii4'g

1?
•hifața de turneele artistice

Ä0©

Ne scriu corespondenții voluntari
- din agricultură

Cine n-a trecut de mul
tă vreme prin satul nostru, 
greu să-l mai 
azi. Cu ani 
numai că nu prea aveam 
după ce bea apă, dar nici 
apă îndeajuns nu aveam. 
Pămîntul, lucrat după cum 
ne pricepeam și puteam, 
dădea recolte mici, anima
le aveam puține și de rase 
slab productive.

In primii ani da la în
ființarea gospodăriei colec
tive eram puțini — doar 52 
de familii — și aveam o 
suprafață mică de teren. A- 
jutați de organele locale de 
partid șl de stat, primind 
împrumuturi pe 
lung de la stat și aplicînd 
agrotehnica înaintată, de 
la an la an, au crescut re
coltele. Am cumpărat apoi 
animale, am ridicat con
strucții.

Cînd numărul animalelor 
proprietate obștească a 
crescut, am executat și lu
crări de mărire a debitului 
de apă, astfel că acum a- 
vem atîfa apă încît o fo
losim și la irigarea unor 
mari suprafețe de teren.

Era în anul 1957. Gos
podăria întărindu-se și co
lectiviștii cîștigînd

recunoască 
în urmă, nu

termen

bine, au venit alături de 
noi toți ceilalți locuitori ai 
satului. Datorită hărniciei 
colectiviștilor, dragostei 
lor pentru bunul mers al 
treburilor gospodăriei, în 
viața lor, a satului s-au 
petrecut mari transformări. 
La sfîrșitul anului 1961 
fondul de bază al colecti
vei ajunsese la peste 
2.700.000 lei. In grajduri 
și saivane, puiernițe și în- 
grășătorii construite de noi 
avem acum 286 taurine, 
242 porcine, peste 1000 
oi, 800 găini etc. La multe 
din cele peste 200 familii 
care formează satul, gă
sești azi una sau două 
biciclete, aragaze, mașini 
de cusut, aparate de radio 
șl mobilă nouă. In locul 
celor două cîrciumi ale 
vechiului sat am amenajat 
un cămin cultural de toată 
frumusețea și colțul roșu 
al gospodăriei. Biblioteca 
este dotată cu peste 
volume, iar numărul 
torilor, mai ales acum, 
in continuă creștere.
GHEORGHE BURLACU 

colectivist,
satul Oancea, raionul 

Brăila

1200 
cifi- 
este

baza producțiilor 
obținute în 1961,

Îhî așteptarea primăverii
Pe 

bune
1.600 kg grîu în medie la 
hectar, 4.254 kg porumb 
boabe, colectiviștii din 
Variaș, regiunea Banat, 
și-au planificat să realizeze 
în acest an 2000 kg. grîu 
la hectar, 5000 kg, porumb 
boabe pe întreaga supra
față de 1300 ha reparti
zată acestei culturi, 25.000 
kg sfeclă de zahăr etc. 
Pentru aceasta, ei au luat 
o serie de măsuri. Grîul 
a fost semănat în toamnă 
la un înalt nivel agroteh
nic, iar terenul ce va fi 
semănat în primăvară cu 
porumb, sfeclă 
etc. a fost arat 
și îngrășat.

La grajdurile 
riei am întîlnif

de zahăr 
din toamnă

întîi cum 
cele 760 

juninci, 
1242 porci

Mi-a 
sînt 

vaci,
300 
puși

Mașini noi în

gospodă- 
pe briga

dierul Teaha Blaga. 
arătat mai 
adăpostite 
vițele și 
scroafe și
la îngrășare, peste 1,000 oi 
și 2300 găini și apoi mi-a 
vorbit despre felul cum 
muncesc lacob Ehling, Sa- 
vici Blagoie, Petrov Mili-

voi și mulți alți îngrijitori 
fruntași.

De la brigadier am aflat 
că anul trecut gospodăria 
a obținut pe produsele a- 
nimale contractate cu sta
tul peste 2 milioane lei, 
iar pentru acest an planul 
prevede 3.700.000 lei.

Și în sectorul legumicol 
se desfășoară o activitate 
bogată. Am văzut cum 
colectiviștii lucrau la pre
gătirea răsadnițelor’; alții 
cărau gunoi de grajd 
la grădină. Grădina de le
gume are suprafața de 43 
ha, cu cea. 20 ha mai 
mult ca în 1961.

Bine a fost organizată 
munca și în atelierele gos
podăriei. Toate mașinile 
stau frumos rînduite, gata 
de a ieși în cîmp. Totul a 
fost pregătit — iar hotărî- 
rea colectiviștilor stă che
zășie că 
prevăzute 
producție 
nife.

toate sarcinile 
în planul de 

vor fi îndepli-

-<<

<<
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ILIE STANICA 
învățător 

comuna Variaș, 
raionul Sînnicolau Mare

La „întreprinderile pentru indus
tria de bumbac" din Capitală uti
lajul vechi este înlocuit treptat cu 
mașini noi, moderne. în aceste zile, 
la secția de apret a fabricii a în
ceput montarea unor mașini moder
ne de apretat. Noile mașini vor a- 
siejura sporirea capacității de pro
ducție a secției și îmbunătățirea 
lității apretului.

ca-

O.S.T.A. (Oficiul de spectacole și 
turnee artistice) este o instituție creată 
cu scopul de a asigura — pe lîngă 
turneele unor artiști de peste hotare 
— organizarea deplasărilor în tară ale 
diferitelor colective artistice, pregătirea 
spectacolelor date de artiștii noșiri în 
afara scenei teatrelor la care lucrează.

în ce privește vizitele artiștilor stră
ini, O.S.T.A. și-a intensificat de la o 
vreme activitatea, cu toate că organi
zarea spectacolelor mai lasă de dorit.

în însemnările de fajă ne referim 
mai ales la contribuția acestei institu
ții în deservirea culturală a centrelor 
muncitorești, a orașelor satelor
tării,. Situat1« este, 
aici,.xu totul ruesa- 
tisfăcătoare. £ ade
vărat. că sub egida 
Oficiului de spec
tacole au loc tur
neele teatrelor ■ noastre, dar • aceste 
turnee nu pot ' satisface decît parțial 
cerinjele oamenilor muncii din . u-: 
nete , localități, îndeosebi clin acelea 
mai. îndepărtate de Capitală sau de 
centrele de regiuni. Cu afîf mai 
mu.l or fi fost da așteptat ca O.S.T.A. 
să organizeze, în vederea unor depla
sări, spectacole speciale, de calitate, cu 
concursul fpr|e'or artistice ale o- 
peretei, estradei, ansamblurilor de 
cîntece și .dansuri etc.

Inexistenta unei preocupări perse
verente .în această direcție a Oficiului

"b 
calitate, într-un spectacol de o calitate st 
cu totul îndoielnică.

Genul estradei, muzica ușoară au 
mulți prieteni și printre oțelarii hune-.-ti 
doreni. „Așteptăm cu interes vizita-.u 
unor colective artistice din Capitală 
și din alte orașe — ne scrie un-,: 
grup de muncitori din cetatea oțelului.-is 
Sintern dornici de spectacole bune, >■ 
optimiste și regretăm că turneele de:T 
acest gen au loc mult prea rar. Invi-, 
tîndu-i la noi pe artiștii și pe cîntăreții-: 
bucureșteni, așteptăm de la ei mai 
mult decîf ne-au oferit, cînd ne-au vi-.', 
zitat ultima oară, artiști prejuifi 
este Mircea Crișan

i c'umri-j 
ca Fio- ->i 
In ce-l ■ 
Mircea..!

cărui 
ar fi «7 
oblige" 

exi- ■

sau cîntăreți 
rin Dorian.
privește pe 
Crișan, a 
popularitate 
trebuit să-l 
la mai multă 
el n-a făcut altceva

Se spune că familia este un bun 
pedagog. Și pe drept cuvînt. Făiă 
o participare activă a părinților !a 
educarea elevilor,, fără o legătură 
strînsă între școală și familie, pre
gătirea pentru viață a tinerei ge
nerații ar fi greu de realizat. în 
școala noastră colaborarea dintre 
colectivul didactic și familie s-a în
tărit mult în ultimii ani. Comitetele 
de părinți pe clase și pe școală ne 
ajută în instruirea și educarea ele
vilor. Părinții' din aceste comitete 
dau, de multe ori, sfaturi bune, în
drumări folositoare în ce privește 
educarea copiilor.

în școala noastră, comitetele de 
părinți folosesc diferite mijloace 
prin care ajută familiile să parti
cipe cu mai multă eficacitate la e- 
ducarea elevilor. Orice părinte do
rește șă-și ajute copilul să obțină 
rezultate bune la învățătură, dar nu 
toți știu cum să procedeze practic. 
Este știut că, în unele familii se în- 
tîmplă ca elevii să fie „ajutați" în- 
tr-o asemenea măsură, încît contri
buția lor proprie rămîne neînsemna
tă. Dimpotrivă, alți părinți socotesc 
în mod greșit că de învățătura co
pilului, de întreaga lui dezvoltare 
intelectuală răspunde numai școa
la. Cu ajutorul comitetelor de pă
rinți organizăm adeseori adevărate 
schimburi de experiență între părin
ții elevilor din diferite clase. Uneori, 
în situații mai dificile cînd unii e- 
levi nu pot beneficia de un ajutor 
mai sistematic din partea părinți
lor, comitetele de părinți se îngri
jesc ca acești copii să-și pregă-

teașcă lecțiile împreună cu alți 
■colegi, sub supravegherea unui pă
rinte. Vreau să adaug însă că ac
tivitatea comitetelor de părinți nu-i 
scutește pe diriginji să închege ei 
înșiși o legătură strînsă, permanen
tă, cu părinții tuturor elevilor lor.

în întărirea legăturii școlii cu 
familia un sprijin însemnat.am pri
mit din partea unor organizații de 
bază din cartier, grupe de partid 
din blocuri, a comisiilor de femei și 
.iilllllinillHlllllllllllllllilIIIIIIHIIIIIIilih
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deputaților sfaturilor populare. Iată 
un exemplu. De mai multe ori am 
rugat-o pe mama elevului Gheor
ghe V, să treacă pe la școală 
pentru a discuta despre fiul ei 
— un băiat cam slăbuț la 
învățătură. „Am să trec” — mi-a 
spus ea cu un ton concesiv. Dar 
nu a trecut. După o discuție tovă
rășească cu responsabilul grupei de 
partid din blocul în care locuiește, 
și el părinte de școlar, mama ele
vului amintit a venit la școală. 
Ne-am sfătuit împreună. Deși e des
tul de puțin timp de atunci, Gheot- 
ghiță a început să facă progrese 
în schimbarea comportării lui, sfa
turile și îndrumările mamei au avut 
un mare rol.

La ședințele unpi grupe de partid 
din blocurile de pe B-dul Dacia și 
de pe alte străzi s-au purtat dis
cuții despre părinții care nu se in
teresează îndeajuns de atitudinea

lu.

copiilor lor la școală, acasă și 
stradă, le permit să încalce 
numai disciplina școlară, ci și nor
mele unei comportări corecte în a- 
fara școlii. Roadele acestor discu
ții sînt de pe acum evidente. Con
sider că ar ii folositor și pentru co
mitetele de părinți din alte școli să 
ceară sprijinul grupelor de partid 
din blocuri și din cartier în proble
mele activității educative.

De cîțiva ani, în diferite întreprin
deri și instituții — uzinele „23 
August", uzinele textile „7 Noiem
brie", „Filatura romînească de bum
bac" etc. — se organizează lectora
te la care se țin conferințe pe teme 
pedagogice : „Rolul familiei în spri
jinirea copiilor la învățătură', „For
marea deprinderilor bune la tine
ret”, „Educarea elevilor în spiritul 
moralei comuniste". Aceste lectorate 
sînt. considerate de participanți a- 
devărale „școli ale părinților“. 
După părerea noastră, Filiala Bucu
rești a Societății pentru răspîndirea 
științei și culturii și consiliul local 
al sindicatelor ar trebui să acorde 
atenție organizării mai multor lecto
rate pentru părinți, îndeosebi în 
marile întreprinderi și instituții, ini
țierii unor conferințe menite să a- 
jute părinții să creeze copiilor lor 
un regim de viață în care să îmbi
ne armonios învățătura cu sportul, 
joaca, distracțiile, să facă larg cu
noscute cele mai eficiente metode 
de

pe 
na

educație.
IULIU UTO

directorul Școlii medii nr. 5
„Mihail Sadoveanu”-București
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Pe graficele
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

Pe graficele de producție de la de
poul C.F.R. Pitești sînt înregistrate 
rezultate hune în acțiunea de eco
nomisire a combustibilului. In ul
timul timp ceferiștii de aici au e- 
conomisit aproape 2.000 tone com
bustibil convențional ; totodată ei 
au remorcat cu supratonaj un nu
măr de 60 de trenuri. Ceferiștii de 
la revizia de locomotive din Rm. 
Vîlcea, remorcînd trenuri cu tonaj 
sporit, au transportat aproape 10.000 
tone de mărfuri peste plan pe dis-

oao----

de producfîe
tarifa Rm. Vîlcea-Sibiu. Cele mai 
bune rezultate în această acțiune au 
obținut mecanicii Constantin Mă
tușa, F lor ea Marino iu și Vasile Vlă- 
dan, împreună cu fochiștii lor.

cali-laboratorul de studiu al 
tații griului din cadrul Institutului 
de cercetări agricole se analizează 
la farinograf un soi de grîu.

genjă fa|ă de sine, 
decîi să repete cîfeva numere arhi.cu?-g 
noscute. Credem că este: pe deplin/po«,. 
sibil să se pregătească spectacole de,_- 
calitafe, cu lucruri noi, spectacole care-, ir 
sa fie special orgenizaie pentru turnee 
în, centrele industriale și agricole ate.Jl; • 
tării“. La fel, muncitorii de la Catenarii 
de la uzinele „Otelul Roșu" ș,a. ne’•• 
scriu că la e' există condiții foarte.; , 
buna pentru prezentarea de specta-pb 
cote, dar că turneele artistice se lasă i- 
aștepfate cam de multișor. In schimb,-ș 
unii, artiști improvizați, fără calificarea,, , 

de-, spectacole șl turnee artistice lip- necesară, se arată a fi mai in|repizi,v2
' • ..... Organizarea turneelor — feluhș»

cum sînt pregătite și aprobate 
spectacolele prezentate în deplasare, 
evilarea degradării lor, grija pentru 
cuprinderea unui număr cît mai mare® 
de locslifăfi — trebuie privită cu toată- 
seriozilatea aiîf de organele lo
cale, cît și de Direcția Gene
rală a Artelor din Ministerul Invătă- 
mîntului și Culturii. Este necesar ca 
O.S.T.A. să primească un ajutor efi
cient pentru a pune în sfîrșif — cu 
competentă și spirit de răspundere — 
ordine în acest important domeniu al 
activități sate. în același timp, sfa
turile populare sînt chemate să folo
sească cu inițiativă și spirit de răspun
dere for(ele artistice din regiuni, con
tribuind la prezentarea unor spec
tacole variate, atractive, de înaltă ți
nută pe scenete sălilor de spectacole, 
ale cluburilor muncitorești, ale case
lor de cultură, ale căminelor culturale 
din toată tara. O serie de ziare locate, 
prin cronici atente ale spectacolelor, ar 
putea da ajutor la prevenirea mani
festărilor de prost gust, la ridicarea 
exigenței și calității.

sește un public foarte numeros de po
sibilitatea de a vedea spectacole va
riate, pregătite cu exigență și susținute 
de artiști dintre cei mai populari ; dar, 
mai mult, sălile de spectacole, clubu
rile din întreprinderi, casele de cul
tură ocolite de O.S.T.A. devin ajstfel, 
nu arareori, terenul unor manifestări 
pseudo-arlicfice, care amintesc prin 
nivelul lor Coborît „șușanelele” de 
altădată.

In presă au mai fost criticate 
menea „spectacole'' organizate de 
cei pe plan local și cu un „cap de 
afiș“ rdin București ; cu toate acestea, 
unele sfaturi populare continuă să a- 
probe manifestări de acest gen, dove
dind lipsă de exigență și punîndu-i 
pe spectatorii din localitățile respective 
în situația de a asista la programe de 
prost gust. Și este regreiabil că în a- 
ceste spectacole improvizate apar ade
sea interpreți talentați, care se bucură 
de stima și încrederea publicului. Așa 
cum ne sesizează un cititor din Făgă
raș, niște actori apreciați cum 
sînt Horia Șerbănescu și Radu Zaha- 
rescu au decepționat publicul din lo-

—................ ■ -------- - ........................
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FILARMONICA DE STAT „GEORGE 

ENESCU“ (Palatul R. P. Romîne — Sala 
mică) ; RECITAL DE PIAN. Solist : Cor
neliu Gheorghiu. .In program : Bach — 
Două corale : fa minor și sol major. 
Fantezie și Fugă. în sol minor. Mozart — 
Rondo in re major. Chopin — Nocturna 
în do minor, op. 84 nr. 1. Radu Paiadi
— Suita pentru pian. CONCERT DE SO
NATE. Soliști : Dumitru Pop, Laureat al 
Concursurilor Internaționale de la Berlin 
și Praga — flaut —, Harold Enghiurllu
— pian. In program : Prokofiev — So
nata in re major, op. 94 (prima audiție). 
Hindemith — Sonata pentru flaut și 
pian. Cornel Țăranu — Sonata pentru 
flaut și pian (prima audiție). — (orele 20).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : SIMFONIA FANTAS
TICĂ, VALS. BOLERO, SCHEHERAZA- 
DA — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
ROSEMARIE - (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : REGELE LEAH
— (orele 19,30). (Sala Studio) : BOLNA
VUL ÎNCHIPUIT - (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA" (Sala Ma- 
gheru) : CIOCIRLIA — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : BĂIEȚII VESELI - (ore
le 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu nr. 
1) : MOĂRTEA UNUI COMIS VOIAJOR
— (orele 19,30). (Sala Studio — Str. Alex. 
Sahia.nr, 76) : MENAJERIA DE STICLA
— (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU , TÏNERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : DE PRETORE 
VINCENZO - (orele 20). (Sala pentru co
pii) : COCOȘELUL NEASCULTĂTOR - 
(orele 17).

TEATRUL 
AL, DOILEA 
(orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : 
CIRBBIRI-BÖM - (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE" (Sală SaVoy) : REVISTA 62 — 
(orele 20). (Sala Victoriei 174) : CON
CERT IN RE... HAZLIU — (orele 20). 
(Sala Dalles) : ȘAPTE NOTE POTCOVI
TE — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CĂLUȚUL COCOȘAT - (orele 
16). (Sala Orfeu) : CEA MAI FRUMOASĂ 
STEA — (orele 16).

ANSAMBLUL DE CÎNTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : DRAG MI-I CINTE- 
CUL ȘI JOCUL — (orele 20).

DE COMEDIE : SVEJK 
RĂZBOI MONDIAL

IN

CIRCUL DE STAT : O SEARA LA 
MOSCOVA - (orele 20).

CINEMATOGRAFE : GARDIANUL : Sa
la Palatului R. .P. Romine (orele 19,30). 
Magherv (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). TOT 
AURUL DIN LUME : Patria (9: 11; 13; 
15; 17; 19; 21), I. c. Frimu (9; 11; 13; 15; 
17; 19: 21), înfrățirea Intre popoare (10,30. 
15; 17; 19; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 
19: 21). PROCESUL MAIMUȚELOR : Re
publica (8,30: 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30), 
Elena Pavel (10; 12,30: 15,45; 18,15; 21), 
Olga Banele (14,30; 16,45: 19; 21,10). DRUM 
BUN. AUȚOBUZULE : Drumul serii (15; 
17; 19; 21), Alex. Sahia (10: 11,45; 13,30; 
15,15; 17: 13,45; 20,30), Miorița (10; 12; 15; 
17; 19; 21). STRĂZILE AU AMINTIRI : 
Gh. Doja (10; 12; 14,15; 16,30: 18,45; ’21), 
23 August (10: 12.10; 14,30; 16,45; 19; 21,05). 
B. Delavrancea (16; 18: 20). LANTERNA 
FERMECATA : V. Alecsandri (15; 17; 19; 
21). CĂLĂTORIE PESTE TREI MĂRI - 
cinemascop (ambele serii) : Lumina (9,45; 
12,15; 14,45: 17,30; 20,15). ROSITA : Flacăra 
(15; 17; 19; 21), Libertății (10; 12: 14; 16,30; 
18,30; 20,30). CASA IN CARE LOCUIESC : 
Maxim Gorki (10; 12,05: 14,10; 16,15; 18.25; 
20,35). NOPȚI ALBE : Central (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20.30). PROFESORUL MAM- 
LOCK : Victoria (10: 12; 15; 17; 10: 21). 
FIDEL CASTRO AI, CUBEI - FOTBAL 
PE GLOB 1961 OMUL,: STÄPIN AL 
NORDULUI - Timpuri Noi (9; 10,45;
12,30; 14,15: 16; 17,45; 19,30; 21,15). FRU
MOASA LURETTE : 13 Septembrie (10; 
12; 14,30; 16 30; la,30, 20,30). 30 Decembrie 
(15; 17;' 19; 21). CAVALERII TEUTONI - 
ambele serii : 1 Mal (10,30; 14; 17,15; 20,30). 
CER SENIN ; Tineretului (16; 18.15; 20,30). 
COPILUL TRUPEI : Cultural (16; 10,15; 
20,15). DIN NOU SPRE STELE și NANA 
Alex. Popov (rulează. în continuare de 
la orele 10,10 pînă la orele 20;50). PACE 

. NOULUI VENIT : 8 Martie (15; 17,05 ;
19,10;-21,15). POVESTEA CĂLUȚULUI 
COCOȘAT 16 Februarie (16; 18; 20). DE 
PARTEA CEALALTĂ : Grivița (15; 17,;. 
19;.-Mi?.PERLE NEGRE : V. Roaită (10; 
12; 15; 17: 19; 21). G. Bacovia (15; 17; 19; 
21). RĂZBOI ȘI PACE - ambele serii : 
Unirea (16; "19,30) EL - H&KIM : T. Vla- 
dimiresc.u (11; 15: 17; 19; '2ij. CÙ.RSA • PE. 
100 KILOMETRI: Munca (lâ: 17; II'. 
Moșilor (15. 17; 19. 21) TOM DEGEȚE
LUL : Popular 410,30; 15; 17,05; 19,10; 21.15). 
FII FERICITA, ANI ! Arta (16: 18,15 ; 
20,30). SENTINȚA : Donca Simo (15; 17; 
19; 21). CAIDUL : M. Eminescu (14,30 ;

16,45; 19; 21). CETATEA HURRAMZA- ’ 
MIN : Ilie Pintiiie (16; 18,15; 20.30). Volga 
(10,30; 15; 17; 19; 21). INSULA : C-tin 
Davfci (15,30; 18: 20,30). DRAGOSTEA LUI 
ALIOȘA : Floreasca (10; 18: 20). OAMENI ’ 
PE GHEAȚA rulează la cinematograful 
N. Bălcescu (16; 18,15: 20,30). NU E LOC 
PENTRU ANIMALE SĂLBATICE : Lu
ceafărul (15; 17: 19; 21). ÎNTILNIRE PE' ' 
CABLU : Aurel Vlaicu (16: 18.15: 20.30).

RADIO, VINERI 16 MARTIE • Arii șl 
scene din opera „Sadko“ de Rimski-Kor
sakov — orele 9.28 - I • Sonata pentru 
violoncel șl plan de Chopin — orele 10,08
— ! e Fragmente din oratoriu) „Veselul 
și îngînduratul“ de Händel - orele 11.03
— I a Limba noastră — orele 12,00 - 1 o 
Cîntece șl prelucrări corale ale compo
zitorilor noștri - orele 14,03 — Il « Mu
zică populară romlncatcă — orele 14.05
— Io Din cîntecele popoarelor din ță
rile socialiste - orele 15 00 - II O Ac
tualitatea in țările socialiste — orele 
15.35 — li • Vorbește Moscova — orele 
16,15 — le Piese instrumentale de com
pozitorul romin Constantin Dumitrescu
— orele 17,15 — I o Piese concertante —
orele 18,05 — II o Cronica economică — 
orele 18,30 - l o Jurnalul satelor — 
orele 19,00 — I • Teatru : „Piața Anco
relor“ de I. ștofe - orele 19,30 — Ie So
liști do muzică populară rorninească — 
orele 19,30 — II o Cinci dansuri do Schu
bert — orele 20.20 - I • Concert ghici
toare — orele 20,40 — 1 » Din creația de 
muzică ușoară a compozitorilor noștri — 
orele 21.35 - 1 • Moment poetic — orele 
" II e sextetul op 36 în sol major

Brahms - orele 23;15 — II e Concert 
noapte - orele 23.15 — 1

32,30 
de 
de

j vremea? 2
â

Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 
.7>,, kw. ’.L-l9 ! Vremea devine schlmbă-
19; 21), ■ taàré. ' .cn cer temporar noros. Frecipi- 
— '---- ' tații locale. Vini'potrivit prcdominînd din

sectorul vestic Temperatura în general 
staționară. Minimele vor fi cuprinse în
tre plus 2 și minus 8 grade, iar maximele 
între 0 și plus 10 grade, local mai ridi
cate la sfîrșitul intervalului
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In cadrul acțiunii de reulilare, uzinele „Timpuri Noi" din Capitală au fost înzestrate m ultimul timp 
pu o serie de mașini moderne. în fotografie : Se veri fică montarea unei mașini de frezai.

(Foto : Agerpres)
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INFORMAȚIE
Pe baza hotărîrii Plenarei C.C. al 

P.M.R. din 30 noiembrie—5 decem
brie 1961 de a nu se mai acorda 
nume de persoane în viată’ unor lo
calități, întreprinderi, instituții, 
străzi etc., prin Decret al Consiliu
lui de Stat s-a stabilit ca raionul
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din

------------ O® O

Distincții acordate
Societatea științelor medicale „J. 

E. Purkyne“ din R. S. Cehoslovacă 
a acordat diplome de Membru de 
Onoare medicilor romîni Ion Bîrzu, 
secretar general al Ministerului Să
nătății și Prevederilor Sociale, și 
Eugen Aburel, șeful catedrei de ob- 
stetrică-ginecologie'a Institutului de 
medicină și farmacie din București, 
pentru activitatea desfășurată în ca
drul relațiilor de colaborare dintre 
societățile de științe medicale din 
cele două țări. .

-------------O# O'

Expoziție interregională de artă plastică
BACĂU (coresp. „Scînteii“) — Ieri, 

în sălile Muzeului regional Bacău, 
s-a deschis expoziția interregională 
de artă plastică. Sînt expuse peste 
12Q de lucrări de pictură, sculptură, 
grhfică, semnate de 35 de artiști 
plastici din Moldova. Tematica este

DUPĂ O ZI DE MUNCĂ
(Urmare din pag. I-a)

părinții, care nu erau prea departe. 
Țărani muncitori, ei au fost impre
sionați de atenția cu care comu
niștii de pe șantier se ocupă de co
piii lor ; puștii s-au domolit imediat, 
au descoperit că e mai bine să-ți 
dai banii pe haine frumoase, pe o 
bicicletă, să-ți mai ajuți și familia.

SA AI ÎNCREDERE ÎN OM. Uneori, 
tnai rar, se întîmplă ca un om care 
ă fost cîndva fruntaș să înceapă a 
da înapoi.

Un tovarăș, să-i zicem Joi- 
cescu, cîndva fruntaș în muncă, 
devenit membru de partid și apoi 
deprins cîțiva ani cu munca de bi
rou, sosind la șantierul din Suceava 
nu s-a împăcat deloc cu munca în 
producție Pleca mereu de pe șan
tier sub diferite pretexte neconsis
tente, se certa și ajunsese principalul 
subiect de critică în mai toate ședin
țele. Șeful de echipă Damian Scarlat 
care tocmai se întorsese din India (lu
crase șase luni la montarea rafină
riei de la Gauhati), a simțit rușine 
și supărare în calitatea lui de co
munist, cînd a văzut că un om pe 
care-1 cunoscuse drept harnic pe 
șantierul din Chiscani, ba încă 
mpmbru de partid, a ajuns să fie 
criticat pentru astfel de fapte. Joi- 
cescu e mai în vîrstă decît dînsul, 
dar Scarlat s-a angajat în fața or
ganizației de partid să-1 ia „pe ga- 

îănție" la el în echipă.
Criticat de cei din echipă și 

în același timp ajutat tovărășește 
în muncă, impresionat de tragerea 
de inimă cu care vedea lucrînd oa
meni mai tineri decît el, Joicescu a 
lepădat unele obiceiuri urîte, a ajuns 
din nou fruntaș, ba încă și propagan
dist în învățămîntul de partid ; cînd 
l-am cunoscut, tocmai se grăbea 
spre- un seminar cu tema — e o 
coincidență — morala comunistă și 
nöua atitudine față de muncă.

POET, INSA AGITAȚIA... Vreo doi
sprezece constructori se înghesuie 
în fața unui afișier micuț. „Foaie 
verde baraboi / Mai sînt unii pe la 
noi / Care-n loc de milimetru / 
Scriu pe schiță centimetru". Versu
rile acestea, dintr-o poezie care-1 
critica pe maistrul Aurel Mătase, 
țui sînt singurele care au făcut vîlvă 
pe șantier.

Autorul lor este de meserie lăcă
tuș mecanic, îl cheamă Dumitru 
Latu.

Din păcate, gazeta de perete cen
trală a șantierului, care abia cu cîte- 
va luni în urmă juca un mare rol 
mobilizator, parcă hibernează ; pa
noul cu fruntași în producție avea 
în față zăpada imaculată : era ne
schimbat de patru luni. Se ridica
seră alte echipe, se iviseră fapte 
noi, dar pe panou și la gazetă nu 
șe vedea nimic. Tov. Latu ca și alți 

București să se numească raionul 
„16 Februarie".

★
De asemenea, s-a hotărît schim

barea denumirii unor întreprinderi, 
instituții de învățămînt și cultură, 
gospodării agricole colective, străzi, 
care poartă nume de persoane în 
viață.

unor medici romîni
Cu prilejul înmînării acestor dis

tincții, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București, Jaroslav Sy- 
kora, a organizat joi la amiază o 
întîlnire prietenească.

Au luat parte Octavian Ber’ogea, 
adjunct al ministrului Sănătății și 
Prevederilor Sociale, vicepreședinte 
al Crucii Roșii a R. P. Romîne, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, academicieni, me
dici.

(Agerpres)

inspirată de viața nouă a orașelor 
și satelor moldovene, înfățișează 
mari construcții ca barajul hidro
centralei „V. I. Lenin“ de la Bicaz, 
unități industriale ca acelea de la 
Onești și Săvinești, construcții noi 
din Bacău ș.a.

membri ai comitetului de partid, nu 
dau destulă atenție acestei laturi a 
muncii de agitație. E păcat, publici
tatea e un mijloc important de inten
sificare a schimbului de experiență, 
de răspîndire a metodelor înain
tate, și fără ea multe inițiative de 
valoare pot rămîne localizate în 
echipe, în loc de a deveni un bun 
al întregului șantier.

O FOAIE VOLANTA. De curînd, un 
trimis al ziarului regional „Zori noi" 
a luat legătură cu comitetul de 
partid al șantierului pentru scoate
rea unei foi volante lunare. E de 
presupus că în felul acesta se vor 
intensifica publicitatea, populari
zarea fruntașilor și a metodelor 
înaintate.

POSIBILITĂȚI SUBAPRECIATE. De
sigur, are dreptate în oarecare mă
sură secretarul comitetului U.T.M. 
de pe șantier atunci cînd spune că 
sînt greu de cuprins în activitatea 
educativă tinerii care locuiesc de
parte de șantier. Fapt este 
însă că tinerii își găsesc timp ori 
de cîte ori e vorba de un program 
care să-i atragă. La concursul „Cine 
știe meserie, cîștigă“, organizat în 
parcul Arini, au participat peste 
două mii de spectatori, dar expe
riența nu s-a repetat decît rar, pro
gramele atractive sînt neglijate. 
Brigada artistică, prevăzută în 
plan, a rămas tot acolo în plan, 
din conferințele programate o parte 
nu s-au ținut încă. Comitetul de 
partid și cel al sindicatului par a 
avea ambiții mici în această privin
ță, văd mai mult greutățile și mai 
puțin posibilitățile și talentele care 
există.

IATĂ POSIBILITĂȚI! Cînd secre
tarul organizației de bază a fabri
cii de saci și hîrtie a ' propus în
ființarea unei echipe de teatru care 
să joace piesa -„Oameni care tac", 
s-au găsit mulți sfătuitori cu expe
riență care au spus : — De ce să 
aveți ambiții atît de mari ? E mai 
potrivit să luați pentru început o 
piesă într-un act. Și aveau drep
tate ; e bine ca amatorii să încea
pă cu lucruri mai ușoare.

Dar cei de la combinat, inginerul 
șef adjunct Lucaci, și viitorul regi
zor al spectacolului, maistrul de re
cepție loan Șumschi, au răspuns • 

— Sîntem totuși siguri că ai noș
tri vor reuși...

Conform proverbului, urma alege. 
Maistrul a pictat decorurile, a găsit- 
repede Interprete potrivite și, ceva 
mai încet, bărbați dornici de a juca, 
cum ar fi confecționerul de clișee 
Roman Traian.

După două luni și ceva, colecti
vul a dat un spectacol la țară — 
primul lot spectacol în decoruri — 
a prins curaj și a anunțat premiera 
pentru o sîmbătă seara, la sfîrșit 
de februarie, în sala „Ciprian Po- 

în Editura politică 
au apărut;

O. B. VOROBIOVA - I. M. SI- 
NELNIKOVA : „Fiicele lui 
Marx“. ,
152 pag. 3,45 lei.

L. STROJA : Situația clasei 
muncitoare în țările capita
liste și apologeții imperialis
mului.
512 pag. 13 lei.
C. BOGDĂNESCU : Dezar
marea — problema-cheie a 
vieții internaționale.
72 pag. 1 leu

B. LUCIAN : Fond de bază 
mare — bogăție, bunăstare. 
56 pag. 0,75 lei

JAROSLAV PUTIK: Conștiința 
(Cazul profesorului Oppenhei
mer).
128 pag. 2,85 lei

Simpozion
In sala Casei prieteniei rpraîno- 

sovietice din București a avut 10c 
joi după-amiază simpozionul cu 
tema „Uniunea Sovietică — țara ce
lei mai înfloritoare culturi“. Au luat 
cuyîntul artista poporului Aura Bu- 
zescu, Alfred Mendelsohn; maestru 
eirierit al artei, . secretar al Uniunii 
compozitorilor din R. P. Romînă, și 
scriitorul Dumitru Corbea.

rumbescu“ a Sucevei. Maistrul-regi- 
zor, în culise, nu-și mai găsea li
niștea. Cînd un interpret — „inspec
torul" — a ieșit din scenă, maistrul 
l-a apostrofat : — Ce-ai făcut, măi, 
ai stricat momentul, ai uitat să să
ruți fata ! — N-am uitat, a răspuns 
celălalt, dar e nevastă-mea în 
sală... Pare o anecdotă, dar colecti
vul a avut emoții puternice mai ales 
din cauza familiilor și cunoscuților. 
N-am putut însă să-mi dau seama 
de asta decît după spectacol : atî- 
ta timp cît erai în sală, aveai im
presia că te afli în fața unor actori 
adevărați, conținutul educativ a-1 
piesei ajungea pînă la spectatori.

Iată cum, datorită șantierului, ve
chea Suceavă a căpătat pentru 
prima oară un ansamblu teatral 
propriu (în prezent, e în studiu 
piesa „Oamenii înving"). Oameni 
dintre care unii erau pînă de curînd 
necalificați, s-au dovedit în stare 
să învețe roluri grele și să prezinte 
un spectacol care a plăcut.

UN SUBIECT VIU DISCUTAT. 
Lungimea nu e o calitate a ședin
țelor, dai în seara aceea nimeni 
parcă n-a simțit că trecuseră cinci 
ore. Aproape toți vorbitorii, chiar 
și aceia care fuseseră criticați, 
au spus că e nevoie să se 
țină mai des adunări pe această 
temă. Biroul organizației de bază 
I.S.C.M., una din organizațiile șan
tierului, pusese în discuția comu
niștilor problemele educației comu
niste. Referatul, care avea și o 
parte introductivă teoretică, ă fost 
ascultat de la început pînă la sfîr
șit cu mare atenție, iar discuția a 
cuprins nenumărate aspecte, de la 
atitudinea față de muncă sau de la 
economisirea materialelor șantieru
lui pînă la legătura cu masele, pînă 
la chestiuni de vocabular, de între
ținere a locuințelor, toate tratate cu 
multă exigență.

Deși vie și bogată din punct de 
vedere educativ, ședința a avut un 
punct slab. Se consideră uneori că. 
problemele de morală și educație 
sînt ceva important, dar vag, un do
meniu în care nu poți lua măsuri 
prea concrete : nu s-ă analizat în 
ce măsură organizația îndeplinește 
partea ce-i revine din planul mun
cii politico-educative de masă, nu 
s-au luat hotărîri precise, deși su
gestii n-au lipsit.

Eficacitatea muncii politico-edu
cative se măsoară în primul rînd 
după rezultatele obținute în pro
ducție. Colectivul de pe șantier a 
dobîndit bune rezultate, a acumulat 
o experiență interesantă în legarea 
muncii educative de problemele 
producției ; comitetul de. partid, are 
însă mai departe în față sarcina de 
a dezvolta și perfecționa toate la
turile muncii politice și cultural-edu
cative care se desfășoară pe ma
rele șantier.

SANTIAGO 15 (Agerpres). — 
TASSL transmite: La Santiago se 
desfășoară lucrările Congresului al 
Xll-lea al Partidului Comunist din1 
Chile. La' Congres participă repre
zentanți ai unor partide comunis
te și muncitorești frățești. Din par
tea Partidului Muncitoresc Romîn 
participă tov. Gh. Vasilichi.. La 
Congres raportul de activitate a 
fost prezentat de Luis Corvalan, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Comunist din Chile.

în fața mișcării populare din 
Chile, a declarat el, se deschide 
perspectiva reală a victoriei, cuce
rirea puterii politice. Analizînd si
tuația internațională actuală, Cor
valan a relevat că concluziile Con
sfătuirii de la Moscova din noiem
brie 1960 „reprezintă o contribuție 
importantă la’luptă tuturor popoa
relor pentru pace, independență 
națională, democrație și socialism“.

Menținerea păcii, a subliniat Cor
valan, depinde de lupta activă a 
acelor forțe care s-au consacrat a- 
părării ei. Cel mai scurt drum spre 
socialism nu este cel al războiului, 
ci al triumfului coexistenței pașni
ce, al păcii și dezarmării.

Analizînd situația politică din 
America Latină, raportorul a sub
liniat. importanța revoluției cuba- 
né care a marcat începutul unei 
noi epoci în America Latină.

în prezent, în America Latină se 
dezvoltă 20 de partide comuniste,

PLENARA C. C. AL PARTIDULUI COMUNIST BULGAR
SOFIA 15 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția B.T.A., la 14 
martie a avut loc la Sofia o plenară 
a C.C. al Partidului Comunist Bul
gar care a analizat rezultatele ale
gerilor de deputați în Adunarea 
Populară și sfaturile populare, pre
cum și alegerile de judecători și 
asesori populari, care s-au desfășu
rat la 25 februarie.

în cadrul plenarei a prezentat un 
raport Encio Staikov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B. și 
președinte al Comitetului executiv 
al Consiliului Național al Frontului

------------ OeO-------------

[ TOKIO. Aspect de la recentele J 
( demonstrafii muncitorești din ca- ] 
!■ drul mișcării „Ofensiva de pri- j 
f măvară".
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comunistul american Philip Bart 
eliberat pe cauțiune

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : Președintele Curții 
Supreme a S.U.A., Earl Warren, a 
dispus eliberarea pe cauțiune din 
închisoare a comunistului Philip 
Bart, veteran al mișcării muncito
rești din S.U.A., condamnat recent 
la 6 luni închisoare pentru refuzul 
de a face depoziții referitoare la to
varășii săi pe baza legii McCarran. 
Avocații lui Bart au făcut apel îm
potriva sentinței de condamnare, 
după care Warren a dispus punerea 
în libertate a lui Bart pînă la pro
nunțarea hotărîrii de către instan
țele superioare de judecată asupra 
acestui apel.

------OaO------

Intețirea luptei
contra Sui Ngo Dînh Diem

SAIGON 15 (Agerpres). — Patrio- 
ții sud-vietnamezi continuă lupta 
împotriva dictaturii ngodinhdiemiste. 
După cum anunță corespondentul 
din Saigon al agenției France 
Presse, trei ambuscade organizate de 
către trupele Vietcong între 7 și 10 
martie, în provinciile Birih Long. 
Phuoc Tuy și Dinh Tuong, s-au sol
dat cu 27 de jandarmi morți sau 
dispăruți și pierderea unei cantități 
însemnate de arme.

P.e de altă parte, opoziția împotri
va regimului corupt al. lui .Ngo, 
Dinh Diem se intensifică, Fostul mi-, 
nistru de Război al Vietnamului de 
sud, Fam Guy Kuat, a adresat o 
scrisoare deschisă ambasadorului 
S.U.A. la Saigon, Nolting, în care 
respinge apelul acestuia pentru acor
darea unui ■ sprijin lui Ngo Dinh 
Diem.

CAIRO 15 (Agerprés).— La-o con-, 
ferință de presă organizată de Se-, 
cretariatul permanent al Consiliu
lui de' solidaritate ăl țarilor Asiei'și 
Africii, secretarul général a' dat ci
tire unei declarații în care se cere 
încetarea imediată a intervehției și 
agresiunii imperialiștilor americani 
în Vietnamul de sud' și Laos. 

iar în unele țări alături de ele ac
ționează și alte partide și forțe de 
stînga. în același timp, a arătat 
Corvalan, social-democrația refor
mistă din America Latină este slei
tă de puteri.

în prezent, a declarat raportorul, 
din cauza foametei, bolilor, a bă- 
trîneții timpurii mor în America 
Latină patru oameni pe minut, adi
că mâi mult de 5.000 de oameni pe 
zi, 2 milioane pe an, iar în același 
timp, din America Latină se scurge 
spre Statele Unite un șuvoi neîntre
rupt de dolari : 4.000 pe minut, 5 
milioane pe zi, 2 miliarde pe an. 
Prin urmare, la fiecare mie de 
dolari se înregistrează un deces.

în legătură cu situația politică 
internă a țării, Luis Corvalan a a- 
rătat că la alegerile prezidențiale 
care vor avea loc în anul 1964 se 
va crea probabil o conjunctură fa
vorabilă pentru instaurarea unui 
guvern popular. în prezent este im
portant să se întărească organiza
țiile de masă, să se intensifice lupta 
populară și să se creeze mii de 
comitete ale Frontului revoluționar 
de acțiune populară, incluzînd pe 
cei fără de partid.

Clasele reacționare, a subliniat 
Corvalan, nu vor renunța de bună 
voie la putere. Poporul, poate opri 
mîna reacțiunii, poate bara calea 
unei lovituri de stat și poate prelua 
puterea pe cale pașnică.
io———

Patriei. El a subliniat că alegerile 
care s-au desfășurat într-o atmos
feră de mare avînt politic au de
monstrat justețea politicii Partidului 
Comunist Bulgar, puternica unitate 
moral-politică a oamenilor muncii, 

în concluzie, Encio Staikov s-a 
oprit asupra marilor sarcini care 
stau în fața Adunării Populare și a 
sfaturilor populare în lupta pentru 
îndeplinirea planului economiei na
ționale, pentru accelerarea construc
ției socialiste și lărgirea continuă a 
democrației socialiste.

-------------— — —

Păreri lucide in formule de curtoazie

Note externe

Au reținut atenția comentatorilor 
declarațiile de politică externă fă
cute miercuri în fața Camerei de 
ministrul de Externe al Suediei, 
Osten. Unden. Suedia este doar una 
dintre cele 8 țări neangajate — 
membre ale „Comitetului celor 18“.

E-adevărat, nu în mod direct, ci 
cu toate menajamentele diploma
tice, dictate de grija de a nu leza 
susceptibilitățile adepțiloi unui 
punct de vedere contrar, dl. Unden 
susține o serie de 
păreri lucide în 
problema dezar
mării.

De la început, 
ministrul de Exter
ne suedez subliniază însemnătatea 
conferinței de la Geneva, prevenind 
împotriva părerii acelora care sînt 
dispuși s-o trateze ca „o propagan
dă spectaculoasă sau o ceremonie 
deșartă". Critica voalată este însă 
precisă: se știe că tocmai, eternul 
„argument".— propagandă — a fost 
invocat de unii (le spunem pe nume 
— oficialitățile de la Paris) pentru 
a-și motiva refuzul de a participa 
la conferință.

Nu se poate să nu fii de acord și 
cu altă teză din cuvîntarea ministru
lui de externe suedez : „Firește — 
a spus el — că marilor puteri le 
revine în primul rînd răspunderea 
de a adopta măsurile menite de a 
încetini ritmul înarmărilor, dar și 
puterile mai puțin importante poar
tă și ele o parte din răspundere și 
pot contribui la destindere și dezar
mare". Este o părere justă, activă, 
realistă. Nu știm cum au aprecial-o 
cercurile conducătoare din acele 
țări mici din N.A.T.O. — atît din 
flancul nordic ca Norvegia și Da
nemarca; cît și din flancul sudic ca 
Grecia și Turcia — dar este cert 
că din asemenea poziții s-ar putea 
inspira conducătorii statelor mici 
care-și înțeleg just răspunderile.

în cuvîntarea d-lui Unden atrag 
atenția și unele păreri ale sale re
feritoare la problema spinoasă și 
controversată a controlului dezar
mării. Recunoscînd necesitatea con
trolului, el subliniază că „este însă 
sigur că exigența controlului este 
împinsă uneori atît de departe in
cit indică o căutare exagerată a per
fecțiunii“. De bună seamă, diplomatul 
suedez știe bine despre ce e vorba 

.și numai, din motive de curtoa
zie, găsește el asemenea vir
tuți unor propuneri care au temeiuri 
mult mai prozaice — anume spio

al 0. SI. 0., 0 Thant
• La 15 martie a.e. Corneliu Măneu-: 
cu, ministrül Afacerilor' Externe al 
Republicii Populare Romîne, a tri
mis 'lui U 'Thant, secretar generdl 
provizoriu al O.N.U., răspunsul gu
vernului R. P. Romîne în legătufă 
cu rezoluția' hr. 1664 adoptata la 
a 16-a sesiune a O.N.U.

„Guvernul Republicii •' Populare 
Romîne nutrește Convingerea ferrhă 
că mijldcul bel mai sigur pentru în
făptuirea celor mai profunde aspi
rații ale popoarelor, pentru înlătura
rea pericolului de război, a încordă
rii și suspiciunii între state este rea
lizarea dezarmării generale și totale 
— principala problemă a situației 
internaționale.

înfăptuirea dezarmării generale și 
totale ar corespunde năzuințelor po
poarelor de a se inaugura în viața 
internațională o eră nouă, în care 
războaiele sa fie definitiv abolite, 
iar între state să se dezvolte’ relații 
pașnice, de colaborare rodnică.

După părerea guvernului romîn, 
exprimată în numeroase rînduri, cea 
mai importantă sarcină care se află 
în prezent în fața statelor este în
cheierea cît mai rapidă a unul tra
tat de dezarmare generală și totală. 
De rezolvarea acestei probleme de
pinde, în ultimă analiză, dacă’ ome
nirea vă avea de îndurat suferințe
le fără margini ale războiului nu
clear sau dacă va fi izbăvită de ele.

în ceea ce o privește, Republică 
Populară Romînă ă susținut cu con
secvență realizarea dezarmării ge
nerale și totale, s-a pronunțat pen
tru încheierea tratatului de dezarma
re generală și totală propus de 
U.R.S.S. și a depus toate eforturile 
atît la O.N.U. cît și în Comitetul ce
lor 10 state pentru dezarmare din 
anul 1960, în vederea realizării aces
tui scop. La lucrările actuale ale 
Comitetului celor 18 state pentru de
zarmare, delegația R.P.R., acționînd 
conform instrucțiunilor guvernului 
romîn, este hotărîtă să-și aducă în
treaga sa contribuție la efortul co
mun pentru încheierea tratatului de 
dezarmare generală și totală.

Militînd activ pentru realizarea 
dezarmării generale și totale și în
cheierea unui tratat corespunzător, 
guvernul Republicii Populare Romî
ne consideră că totodată nu trebuie 
înlăturat nici un efort pentru înfăp
tuirea oricăror alte măsuri menite 
să contribuie la destinderea încor
dării internaționale și să ducă la 
întărirea încrederii între state. Con
tinuarea cursei înarmărilor și îndeo
sebi a celei cu arme nucleare, lăr
girea numărului de state dispunînd 
de asemenea arme, ar crea noi ob
stacole în calea dezarmării generale 
și totale, ar învenina relațiile inter
naționale și ar zădărnici speranțele 
popoarelor în asigurarea unei păci 
trainice’ în întreaga lume. Este neîn
doielnic că adoptarea unor măsuri 
concrete împotriva răspîndirii armei 
nucleare ar limita cursa înarmărilor, 
ar ușura soluționarea în ansamblu 
a problemei dezarmării generale și 
totale și ar micșora pericolul alune
cării omenirii în prăpastia unui nou 
război.

în acest sens, înțelegerile pe plan 
regional, inclusiv crearea unor zone 
denuclearizate, ar reprezenta o con
tribuție substanțială la rezolyarea 
problemei dezarmării, la înlăturarea 
pericolului de izbucnire a unui nou 
război.

Convins că guvernele tuturor sta

najul. Țările socialiste au arătat 
în repetate rînduri că S.U.A. și a- 
liații lor au ridicat o asemenea 
„exigență exagerată" — cum se 
exprimă cu' politețe dl. Unden — cu 
intenția vădită de a o face 
inacceptabilă oricărui stat suveran 
și a bloca astfel negocierile. Nu 
„căutarea exagerată a perfecțiunii" 
ci căutarea precisă de obstacole și 
condiții inadmisibile — iată poziția 
pe care s-au situat pînă acum pu

terile occidentale.
Pe cine vizează 

declarațiile d-lui 
Unden reiese de 
altfel din faptul că 

el „și-a exprimat satisfacția față 
de aminarea de către S.U.A. a re
luării experiențelor nucleare" — 
mod nu mai puțin diplomatic de a 
se exprima dezaprobarea față de ho- 
tărîrea în sine, pe care Washing
tonul de fapt n-a amînat-o.

în ultima parte a cuvîntării, vor
bind despre planul zonelor denu
clearizate din Europa, ministrul de 
externe suedez a afirmat că „în 
ciuda obiecțiilor occidentale, este 
îngăduit să se creadă, că, cu 
timpul, se va privi mai favorabil 
□cest efort menit să contribuie la 
destinderea internațională“. în țara 
noastră o asemenea declarație nu 
poate fi privită decît cu simpatie, 
știut fiind că guvernul romîn ■st-a 
pronunțat consecvent în favoarea 
creării unor zone de conviețuire 
pașnică, lipsite de arme nucleare și 
că el este și autorul propunerilor 
privind crearea unei astfel de zone 
în regiunea balcanică. Această po
ziție a guvernului romîn este reafir
mată și în răspunsul guvernului 
romîn către secretarul general pro
vizoriu al O.N.U., U. Thant, pe care 
îl publicăm astăzi.

Diplomatul suedez, dl. Unden nu 
poate fi bănuit de simpatii pentru 
comunism Faptul că declarațiile 
sale cuprind unele păreri care con
verg cu cele susținute de țările so
cialiste nu face decît să sublinieze 
realismul propunerilor țărilor socia
liste, exprimă interesul țărilor nean
gajate față de o soluționare efec
tivă a problemei dezarmării și tot
odată relevă posibilitatea de a se 
ajunge la înțelegere între țările cu 
orînduirl sociale diferite.

Conferința de la Geneva oferă un 
bun prilej ca asemenea declaitrții 
să fie întărite prin fapte.

I. F. 

telor. indiferent de orînduirea lor, 
au obligația să-și’aducă contribuția 
la stabilirea unei atmosfere de în
credere mutuală, guvernul romîn, 
pornind de Ia propunerea sa din 
1957, privind realizarea unei înțele
geri între- statele regiunii'balcanică, 
a fătut cunoscut în declarația ’ din 
7 iunie 1959 punctul său de vedere 
cu privire la necesitatea transfor- ’ 
mării regiunii din sud-eStul Europei 
într-o zonă lipsită de arme atomică.

Ținînd seama de importanța in
ternațională a acestor înțelegeri, 
guvernul romîn ă propus discutarea 
la cea de-a XV-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U, a punctului 
„Măsuri pe plan regional în vederea 
îmbunătățirii relațiilor de bună ve
cinătate intre state europene cu 
sisteme social-politice diferite“.

După cum a subliniat conducăto
rul delegației romîne la a XV-a se
siune a Adunării Generale a O.N.U., 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, „am for
mulat propunerile noastre cu con
vingerea că regiunea balcanică • 
poate fi transformată într-o zonă- a 
păcii, fără armament atomic, rampe 
de lansare a rachetelor și baze mili
tare străine. Aceasta ar corespunde 
în cel mai înalt grad intereselor 
fundamentale ale popoarelor țărilor 
balcanice și ar depăși cu mult ca 
importanță limitele acestei regiuni 
geografice“. ■

întrucît guvernele' unor țări din 
această regiune au declarat în re
petate rînduri că sînt gata să con
tribuie la înfăptuirea unei • aseme
nea zone în sUd-estul Europei,' tra- ■ 
ducerea în viață a acestei idei este 
în funcție de aderarea celorlalte 
state ale regiunii care ar urma să 
participe la un asemenea acord.

Republica Populară Romînă a 
susținut și susține propunerile gu
vernului polonez de creare în Euro
pa Centrală a unei zone denuclea- ■ 
rizate și consideră că adoptarea 
unor măsuri similare în alte regiuni 
ale globului ar aduce o contribuție 
însemnată la întărirea securității 
internaționale și menținerea păcii.

Adoptarea de către Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a rezoluției 1664/XVI, 
precum și. a celei referitoaré la 
transformarea continentului african 
într-o zonă lipsită de arme nucleare, 
constituie implicit o recunoaștere a 
importanței pe care o au asemenea 
măsuri.

în legătură cu rezoluția 1664/XVI, 
după cum se știe, delegația Repu
blicii Populare Romîne a votat ală
turi de majoritatea delegațiilor star 
telor membre ale O.N.U., în favoa
rea propunerii guvernelor Suediei, 
Austriei, Ceylonului, Cațpbodgiei, 
Etiopiei. Libiei, Sudanului și Țhrif- 
siei — coautorii rezoluției din .4 de
cembrie 1961 — privind condițiile 
potrivit ,cărora statele și-ar putea 
asuma obligații corespunzătoare de 
a se abține de .la fabricarea armei’ 
nucleare, de la obținerea ei prin orice 
mijloace, precum și cu privire la re
nunțarea de a primi în viitor, pe 
teritoriul lor, astfel de arme apar- 
ținînd altor state.

Este de- la sine înțeles că preve
derile rezoluției sus-menționate vor 
putea fi înfăptuite numai dacă toate 
statele membre ale O.N.U. — inclu
siv principalele puteri N.A.T.O. 
și celelalte state care au votat îm
potriva rezoluției — își vor asuma 
în ■ mod solemn obligații împotrivă 
răspîndirii armei nucleare și vor 
lua măsuri adecvate în acest scop“.

Marele miting 
de la Havana
HAVANA 15 (Agerpres). — Po

porul cuban a sărbătorit într-un ca
dru festiv împlinirea a cinci ani de 
la ziua atacului eroic al Palatului 
prezidențial de către studențimea 
revoluționară — 13 martie 1957. In 
cinstea acestei date istorice, în sea
ra zilei de 13 martie la Universi
tatea din Havana a avut loc un 
mare miting.

în cuvîntarea rostită, Fidel 
Castro ș-a ocupat de problema 
educării tineretului în spiritul pa
triotismului și devotamentului față 
de patrie, în spiritul socialismului 
și comunismului. Chemînd tinere
tul să învețe cu abnegație, să ju
dece și să analizeze în mod just 
fenomenele care au loc, Fidel Cas
tro a subliniat că a fi revoluționar, 
socialist, marxist-leninist înseamnă 
să-ți educi calități de adevărat 
luptător pentru cauza poporului, 
pentru socialism și comunism.

Viitorul aparține tineretului, a 
spus Castro, și de aceea el trebuie 
să se educe în spiritul comunismu
lui. în legătură cu aceasta, Castro 
a propus să se schimbe denumirea 
Asociației tinerilor insurgenți din 
Cuba în organizația Tineretului Co
munist. Noi construim socialismul, 
a spus Castro, de aceea partidul 
nostru revoluționar, partidul revo- ■ 
lufiei se va numi socialist. Tinere? 
tului și viitoarei generații îi va fi 
dat să construiască comunismul și 
de aceea organizația sa de tineret 
trebuie să se numească comunistă.

La miting au vorbit, de aseme
nea, Jüan Marinello, rectorul Uni
versității din Havana, Faure Cio- 
mon, ambasadorul Cubei în U.R.S.S. 
— participant la asaltul Palatului 
prezidențial, și Ricardo Alaracon, 
președintele Federației studenților 
universitari.

: \ *
NEW YORK 15 (Agerpres). La 14 

martie Carlos Rodriguez (Venezue
la), președintele Consiliului de Secu
ritate, a convocat o ședință a con
siliului la cererea Cubei.

Reprezentantul permanent al Cubei 
la. O.N.U. a demonstrat că hotă- 
■rîrile adoptate sub presiunea S-U-A.; 
la Punta del Este constituie măsuri 
care reprezintă în fapt pregătiri în 
vederea unei noi agresiuni împotri
va Cubei.
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O bază solidă
pentru tratative rodniceProiectul sovietic de tratat cu privire

la dezarmarea generală și totală

Lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare
' J  ...................*" ’ ~ 1 ................. ■! H ... I .... .. ...................... I l.ll ■    , ■

PROIECTUL DE TRATAT pre
zentat de .Uniunea Sovietică este 
alcătuit dintr-un preambul și cinci 
capitole cuprinzînd 48 de articole. 
Ele se referă la toate laturile pro
blemei dezarmării generale și tota
le, ale controlului internațional și 
la măsurile pentru asigurarea secu
rității statelor și menținerea păcii 

ainternaționale în fiecare etapă 
dezarmării.

Guvernul U.R.S.S. consideră 
tratativele din Comitetul celor 
sînt o etapă calitativ nouă în 
privește examinarea problemei 
zarmării, o etapă care trebuie 
ducă la rezolvarea practică a aces
tei probleme.

Guvernul sovietic subliniază că 
problema dezarmării poate fi re
zolvată dacă, firește, toate statele 
vor depune eforturi în această di
recție și îndeosebi acele state care 
dispun de cele mai puternice forțe 
armate și armamente.

Guvernul sovietic consideră, de 
asemenea, că lucrările Comitetului 
pentru dezarmare trebuie să se 
concentreze de la bun început asu
pra îndeplinirii sarcinii prinçipale 
— încheierea într-un termen scurt 
a unui tratat cu privire Ia dezar
marea generală și totală sub un 
strict control internațional.

Potrivit proiectului de tratat pre
zentat de Uniunea Sovietică, în 
curs de patru ani trebuie să fie 
făptuită dezarmarea generală și 
tală, care să includă :

— desființarea tuturor forțelor 
mate și interzicerea refacerii 
sub orice formă ;

— interzicerea, distrugerea tutu
ror stocurilor și încetarea producției 
tuturor tipurilor de arme de exter
minare în masă, inclusiv armele a- 
tomică, termonucleară, chimică, bio
logică și radiologică. Distrugerea 
tuturor mijloacelor destinate trans
portului la țintă a armelor de ex
terminare în masă și încetarea pro
ducției lor ;

— lichidarea oricăror feluri 
baze militare străine, retragerea

că
18
ce 

de-
să

de- 
in- 
to-

ar-
Ior

de 
Ș‘

desființarea tuturor trupelor străi
ne care se află pe teritoriul oricărui 
stat ;

— anularea tuturor genurilor de 
prestare a serviciului militar de că
tre cetățeni ;

— încetarea instruirii militare a 
populației și închiderea tuturor in
stituțiilor de învățămînt militar ;

— desființarea ministerelor de 
război, a statelor majore generale și 
a organelor lor locale, cît și a tutu
ror celorlalte instituții și organiza
ții militare și paramilitare ;

— lichidarea tuturor tipurilor cla
sice de arme și tehnică militară, 
încetarea producției lor, cu excep
ția producției unei cantități strict 
limitate, stabilită de comun 
de tipuri de arme de foc 
pentru înarmarea contingentelor de 
poliție (miliție) de care vor dispu
ne statele după înfăptuirea dezar
mării generale și totale ;

— încetarea repartizării de fon
duri în scopuri militare atît pe li
nia bugetelor de stat, cît și pe linia 
unor organizații și persoane parti
culare ;

— în prima etapă a dezarmării, 
proiectul de tratat prevede lichida
rea totală a mijloacelor de transpor
tare la țintă a armei nucleare, in
clusiv rachete de luptă cu orice 
rază de acțiune, avioane militare, 
nave militare de suprafață și sub
marine, instalații de artilerie și toa
te celelalte mijloace care pot fi fo
losite pentru transportarea armei 
nucleare ;

— lichidarea totală a tuturor ba
zelor militare de pe teritorii străi
ne, inclusiv bazele militare de ra
chete, de avioane, bazele maritime- 
înilitare și toate celelalte baze mili
tare străine ;

— retragerea de pe teritoriile al
tor țări a tuturor trupelor străine, 
indiferent dacă ele sînt trupe de 
ocupație sau se află pe aceste teri
torii în baza unor acorduri bilate
rale sau multilaterale ;

— aceste măsuri de dezarmare 
vor fi efectuate simultan.

acord, 
ușoare

rința tuturor statelor participante 
la tratat și dintr-un consiliu de con
trol.

Organizația internațională pentru 
dezarmare se constituie în cadrul 
O.N.U., în componența ei intră toate 
statele participante la tratat. Ea își 
începe activitatea o dată cu înce
perea traducerii în viață a măsuri
lor pentru dezarmare.

CONFERINȚA este alcătuită din 
toate statele participante la tratat. 
Ea convoacă în mod regulat sesiuni 
cel puțin o dată pe an. Fiecare stat 
dispune de un vot. Hotărîrile cu pri
vire la problemele procedurale se 
adoptă cu o majoritate simplă, iar 
în toate celelalte probleme — cu o 
majoritate de două treimi de voturi.

CONSILIUL DE CONTROL este 
alcătuit din cinci state — membre 
permanente ale Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. Ceilalți membri ai 
Consiliului se aleg de către confe
rință pe termen de doi ani.

Componența Consiliului trebuie să 
asigure reprezentarea corespunză
toare a celor trei grupuri principale 
de state, existente în lume.

• După cum se subliniază în me
morandum. guvernul sovietic a a- 
juns la concluzia că nu este nevoie 
ca în Organizația internațională 
pentru dezarmare să fie introduse 
principiul unanimității sau veto-ul 
și că hotărîrile pot fi adoptate 
cu majoritatea corespunzătoare de 
voturi.

Totodată guvernul sovietic a ținut 
seama de caracterul sarcinilor Or
ganizației Internaționale pentru de
zarmare — verificarea îndeplinirii 
de către state a obligațiilor lor con
form tratatului, stabilirea termenu
lui de încheiere a îndeplinirii mă
surilor într-o etapă sau alta și pre
zentarea de rapoarte în legătură cu 
aceste probleme statelor, Consiliu
lui de Securitate și Adunării Gene
rale a O.N.U.

Guvernul sovietic își exprimă spe
ranța că propunerile sale cu privire 
la un strict control internațional a- 
supra dezarmării generale și totale 
se vor dovedi în esență acceptabile tu
turor acelora care doresc în mod sin
cer să rezolve problema dezarmării.

Dacă în cursul tratativelor, se 
spune în memorandum, vor fi pre
zentate alte propuneri cu privire la 
măsurile și formele de control, gu
vernul sovietic le va studia cu toată 
atenția. El este gata să accepte ori 
ce propuneri ale puterilor occiden
tale privind controlul asupra dezar
mării, dacă aceste puteri vor accep
ta propunerile sovietice cu privire 
la dezarmarea generală și totală.

Guvernul U.R.S.S. își exprimă 
convingerea că dacă toți membrii 
comitetului vor năzui spre realiza
rea unui acord cu privire la dezar
marea generală și totală sub un 
strict control internațional și nu spre 
instituirea unui control asupra înar
mărilor, atunci nu va mai fi greu 
să se ajungă la un acord asupra 
problemelor controlului.
Măsuri pentru întărirea

capacității O.N.U.
de a menține pacea

In scopul unei cit mai bune asi
gurări a păcii și securității în cursul 
înfăptuirii dezarmării generale și 
totale, guvernul sovietic prevede în 
proiectul de tratat, încă pentru pri
ma etapă, măsuri pentru întărirea 
capacității O.N.U. de a menține 
pacea și securitatea internațională.

Guvernul U.R.S.S. propune ca sta
tele să încheie cu Consiliul de Secu
ritate acordurile prevăzute în arti
colul 43 al Cartei O.N.U. Este vorba 
ca forțele armate afectate Consiliu
lui de Securitate potrivit acestor a- 
corduri să facă parte din efectivul 
forțelor armate naționale ale state
lor respective și să fie dizlocate în 
interiorul frontierelor teritoriilor 
lor. Ele vor fi completate, înzestrate 
și pregătite în întregime în vederea 
desfășurării unor operațiuni milita
re. La. cererea Consiliului de Secu
ritate aceste forțe vor fi puse la dis
poziția lui.

Comandamentul forțelor armate 
internaționale ale Consiliului de 
Securitate trebuie să fie format pe 
baza reprezentării egale a celor trei 
grupuri de state, hotărîrile urmînd 
a fi luate potrivit unui acord.

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMELE ȘTIRI

Memorandumul guvernului U.R.S.S
cu privire la tratativele de la Geneva

pentru dezarmare
Guvernul sovietic subliniază în 

memorandumul său că in interesul 
rezolvării cit mai grabnice a pro
blemei dezarmării generale și tota
le și a preîntimpinării unui război 
este gata să renunțe de bună voie 
la superioritatea-militară de care 
dispune în momentul de față Uniu
nea Sovietică în domeniul, rachete
lor puternice eu rază de acțiune 
lungă și medie.

Guvernul U.R.S'.S. este gata să în
treprindă această acțiune și propu
ne ca lichidarea tuturor mijloace
lor de transportare la țintă a armei 
nucleare să se înfăptuiască în prima 
etapă paralel cu lichidarea tuturor 
bazelor militare de pe teritoriile 
străine și cu retragerea trupelor 
străine de pe aceste teritorii.

înfăptuirea acestor măsuri va 
face practic imposibilă o agresiune 
nucleară a unor state împotriva al
tora, deși arma nucleară s-ar mai 
afla la dispoziția statelor.

în prima etapă a dezarmării se 
prevede, de asemenea, reducerea e- 
fectivului forțelor armate ale state
lor participante la tratat după cum 
urmează : Statele Unite ale Ameri- 
cii și Uniunea Sovietică pînă la 1,7 
milioane oameni, celelalte state — 
la niveluri asupra cărora urmează 
să se cadă de acord.

Această reducere, subliniază gu
vernul U.R.S.S. în memorandumul 
său, va micșora mult primejdia unui 
război, printre altele și posibilitatea 
dezlănțuirii de războaie locale în 
anumite regiuni ale lumii și în an
samblu va exercita o influență bi
nefăcătoare asupra întregii situații 
internaționale.

Chiar de la începutul primei eta
pe și pînă la lichidarea definitivă 
a tuturor mijloacelor de transpor
tare a armei nucleare 
să se interzică :

— plasarea pe 
sarea în spațiul 
stalații speciale 
porte arma de exterminare în masă ;

— depășirea limitelor apelor te
ritoriale de către navele de război- 
și zborurile dincolo de teritoriul na
țional ale avioanelor de război, ca
pabile să transporte arma de exter
minare în masă.

Lansarea de rachete și aparate 
cosmice să se efectueze exclusiv în 
scopuri pașnice.

Statele participante la tratat care 
dispun de arma nucleară își asumă 
obligația de a se abține de la trans
miterea controlului asupra armei 
nucleare și de la comunicarea in
formațiilor necesare pentru fabrica
rea acestei arme, statelor care nu 
disoun de ea.

Statele participante la tratat care 
nu dispun de arma nucleară își a- 
sumă obligația de a se abține de la 
fabricarea sau procurarea armei nu
cleare și refuză să admită amplasa
rea pe teritoriul lor a armei nuclea
re. aparținînd oricărui alt stat.

I.
în prima etapă a dezarmării, după 

cum prevede proiectul de tratat al 
Uniunii Sovietice, se interzice efec
tuarea oricăror experiențe cu arma 
nucleară.

Prima etapă a dezarmării genera
le și totale începe la șase luni de la 
intrarea în vigoare a tratatului. Du
rata ei se fixează la 15 luni.

II.
în a doua etapă a dezarmării va 

fi interzisă în întregime arma nu-

se propune

sau ampla- 
a unor în

orbită 
cosmic 
capabile să trans-

Pentru interzicerea experiențelor nucleare

cleară, chimică, biologică și radiolo
gică, va înceta producția acestei 
arme și vor fi distruse stocurile a- 
cumulate de arme de acest fel.

Astfel, subliniază guvernul sovie- 1 
tic in memorandum, după încheie
rea celei de-a doua etape a dezar
mării, omenirea va fi salvată pentru , 
totdeauna de primejdia folosirii ar
mei atomice sau altei arme de ex- 
tețminare în masă de către oricare 
sțaț.

în cea de-a doua etapă a dezar- ' 
mării, proiectul de tratat prevede i 
stabilirea nivelului maxim al efec- | 
tivului forțelor armate ale S.U.A. și , 
U.R.S.S. la un milion oameni, iar 
pentru celelalte state — un nivel al 
efectivelor lor asupra căruia ur
mează să se cadă de acord.

Participanții la tratat efectuează 
reducerea continuă a bugetelor lor 
militare și a alocărilor în scopuri 
militare. Fondurile devenite dispo
nibile prin înfăptuirea măsurilor ce
lei de-a doua etape- sînt folosite în 
scopuri pașnice, inclusiv pentru re
ducerea continuă a impozitelor per
cepute de la populație și pentru fi
nanțarea economiei naționale.

Totodată o anumită cotă a fondu
rilor devenite disponibile este folo
sită pentru acordarea de ajutor teh
nic și economic țărilor slab dezvol
tate.

Durata . celei de-a doua etape a 
dezarmării generale și totale se fi- ; 
xează în proiectul de tratat al Uniu
nii Sovietice la 15 luni.

III.
După cum se prevede în proiect, ' 

în timpul celei de-a treia etape sta- 1 
tele participante la tratat își iau an- ( 
gajamentul să desființeze toate for- ( 
țele lor armate și prin aceasta să 
desăvîrșească lichidarea mașinii de 
război a statelor.

Se desființează întregul efectiv al 
forțelor armate, se distrug toate ti- ( 
purile rămase de tehnică de luptă 
și muniții, încetează în întregime 
producția militară, sînt lichidate in- ( 
stituțiile militare, este abrogat ser
viciul militar și instrucția militară. 
Se interzice cheltuirea de fonduri in 
scopuri militare. .

Pentru menținerea ordinei inter- ' 
qe, la dispoziția statelor participante 
la tratat rămîn contingente strict 
limitate de poliție (miliție), înarma
te cu armament ușor de infanterie. 1 
El'ecțivul acestor contingente se sta
bilește în proporții corespunzătoare. '

Cea de-a treia etapă a dezarmării 
se încheie în decurs de un an.

Guvernul U.R.S.S. subliniază în 
memorandum că înfăptuirea măsuri
lor celei de-a treia etape va face ca 
primejdia de război să fie definitiv 
lichidată.

Totodată guvernul sovietic arată 
că după înfăptuirea dezarmării se 
vor deschide noi perspective pentru 
colaborarea economică internaționa
lă. Omenirea va păși într-o epocă 
de dezvoltare largă, fără precedent, 
a relațiilor pașnice, de prietenie în
tre state, fiind total exclusă posibili
tatea unor conflicte militare între ele.

Guvernul sovietic consideră că 
încă de pe acum, fără a se aștepta 
rezolvarea problemei dezarmării ge
nerale și totale, se poate ajunge la 
un acord cu privire la încetarea ex
periențelor cu arma nucleară.

In ce privește experiențele nu
cleare subterane, guvernul U.R.S.S. 
propune să se stabilească un mora
toriu asupra efectuării acestor ex
plozii încă înainte de a fi elaborat 
sistemul corespunzător de control. 
Acest sistem se include ca parte 
componentă în sistemul de control 
internațional asupra înfăptuirii de
zarmării generale și totale.

Guvernul sovietic declară că este 
dispus ca și pînă acum să ajungă la 
un acord imediat cu privire la pro
blema interzicerii experiențelor nu
cleare.

Guvernul sovietic consideră opor
tun ca în Comitetul celor 18 să se 
examineze, de asemenea, posibilită

țile înfăptuirii unor acțiuni îndrep
tate spre destinderea încordării in
ternaționale, întărirea încrederii în
tre state, și care să contribuie la 
realizarea dezarmării generale și to
tale. El este gata să examineze ori
ce propuneri constructive în legă
tură cu asemenea măsuri.

Totodată, guvernul U.R.S.S. subli
niază că tratativele cu privire la 
măsurile îndreptate spre destinderea 
încordării internaționale, întărirea 
încrederii între state, și care să con
tribuie la realizarea dezarmării ge
nerale și totale nu trebuie să sus
tragă atenția participanților -în Co
mitetul celor 18 de la îndeplinirea 
sarcinii lor principale și anume 
pregătirea și punerea de comun a- 
cord a tratatului de dezarmare ge
nerală și totală.
(Subtitlurile și sublinierile în text 

aparțin redacției)

ȘEDINȚĂ DIN 15 MARTIE

în timp ce la Palatul Națiuni
lor A, A. Gromîko își rostea 
discursul, simultan, la Casa Pre
set, purtătorul de cuvînt al de
legației sovietice comunica în 
fața unei săli tixite pînă la re
fuz evenimentul zilei : Uniunea 
Sovietică a depus pe masa con
ferinței un proiect de tratat cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală sub un 
internațional și 
dum cu privire 
pentru dezarma
re în cadrul co
mitetului 
18 state.

...Cîteva 
de corespondenți ''iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 
au luat cu asalt 
tribuna pentru a intra în po
sesia textului care a fost difu
zat pe loc.

Știrile, extrasele, comentariile, 
au împînzit eterul. Interesul este 
firesc.

Propunerile guvernului Uniunii 
Sovietice reprezintă un program 
cuprinzător și realist pentru în
făptuirea dezideratului scump 
tuturor popoarelor — dezarmarea 
generală și totală.

în dorința de a promova cauza 
dezarmării generale, guvernul so
vietic a ținut seama de nume; 
roasele observații și sugestii fă
cute în decursul discuțiilor ce 
au avut Ioc în ultimii doi ani. 
Ansamblul acestor propuneri este 
concretizat în forma precisă a 
unui proiect de tratat — ceea ce 
înlesnește deosebit de mult abor
darea concretă a problemelor.

Un merit esențial al planului 
sovietic este caracterul său 
precis, înfăptuirea fiecăreia din 
cele trei etape ale dezarmării 
urmînd să se facă în termene 
fixate, scurte, ca și caracterul 
său radical, tinzînd Ia lichidarea 
definitivă a oricăror mijloace de 
purtare a războiului.

Propunerile sovietice oferă cel 
mai complet și mai efectiv con
trol internațional asupra înfăp
tuirii măsurilor de dezarmare.

în cercurile ziariștilor cît de

diferitele ■ emisiuni 
ale buletinelor de 
puteau de aseme-

radio la 
europene 
știri, se 
nea înregistra ecouri favorabile. 
Bineînțeles că ele alternau cu 
încercările de a denigra propu
nerile sovietice, venite din partea 
ziariștilor specializați în denatu
rarea adevărului.

...La prînz, la Casa Presei au 
ținut conferințe de presă purtă
tori de cuvînt at delegațiilor, a- 
mericană și engleză, care au ex

pus pozițiile res- 
.iillllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli:. pecffve 'față de 

tratativele de la Prin teiefon de la Geneva p^tui Națiuni, lor. Numero a-
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllli'' sale întrebări ale • 

corespondențdor 
s-au referit totuși la documen
tele sovietice, solicitînd comen
tarii. și aprecieri asupra lor. 
Purtătorul de cuvînt al S.U.A. 
s-a rezumat să declare că 
documentul sovietic „merită 
un studiu atent", iar colegul său 
englez a declarat, în numele lor
dului Home, șeful delegației, că 
„aceste propuneri sînt extrem 
de importante și impun cea mai 
serioasă luare în considerare".

în sălile și holurile de la 
Presei se fac comparații 
documentul sovietic, pe 
multi îl consideră ca o 
solidă pentru lucrările 
ferinței, și propunerile 
täte în ședința de 'joi dimineață s 
de ministrul de externe ameri- < 
can, Dean Rusk. Pe acestea din ? 
urmă mulți ziariști, chiar și din- > 
tre cei americani, le apreciază > 
ca generale, insuficiente, lipsite < 
de preciziune, ele refèrindu-se < 
doar la o sferă îngustă a proble- ) 
mei dezarmării și menținîndu-se > 
în esență pe vechile poziții, în- ( 
deosebi în problema controlului. < 

După cum subliniază la Casa ? 
Presei numeroși. ziariști din ță- > 
rile neutre participante la con- $ 
ferință, planul sovietic de dezar- s 
mare este primit cu mult interes < 
în cercurile delegațiilor respec- ) 
live. S-a aflat că, la inițiativa re- > 
prezentantului Itțdiei, Kțrishna 5j 

cît obiectivi, 'propunerile sovieti- Menon,, reprezentanții țărilor < 
ce au fost, apreciate pozitiv. . neutre au avut o îniîlhire pentru < 
„Forma cea mai concretă posi- a discuta pe marginea propü- l 
bilă a dezarmării", „Mai mult heritor prezentate de U.R.S.S. și ? 
decît un program, Un text pre- S.U.A. '
cis" — comehtau ■ diferiți zia
riști. Intorcînd butoan'ele 'r'"

strict control 
un memorau- 
la tratativele

celor

sute

Casa 
între 
care 
bază 
con- 

prezen-

Situație încordată 
în Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA/ 15 
(Agerpres). — Situația- din Guate
mala continuă să se mențină încor
dată. Agenția Reuter anunță că la 
14 martie, pentru a doua oară în 
decurs de 24 de ore, studenții din ca
pitala țării au ieșit în stradă pen- 

‘ tru a demonstra împotriva guver
nului. Poliția a atacat și de astădată 
pe manifestanți.

In semn de solidaritate cu studen
ții, feroviarii din Ciudad de Gua
temala au hotărît la rîndul lor să 
declare o grevă pentru a protesta 
împotriva samavolniciilor poliție
nești. Autoritățile au decretat starea 
de asediu în capitala țării.

Se anunță, de asemenea, că în' 
propierea capitalei a avut Id 
luptă între trupe guverna mentă., 
forțe patriotice. J

------ o®o------

a-
0

Vicepreședintele 
Bundestagului critică 
politica lui Adenauer

BONN 15 (Agerpres). — Intr-o 
cuvîntare rostită la televiziunea 
vest-germană, Thomas Dehler, vice
președintele Bundestagului și unul 
din conducătorii partidului • lîber- 
democrat, care face parte din coa
liția guvernamentală, a criticat cu 
asprime politica externă a guvernu
lui R.F.G. EI a arătat lipsa de per
spectivă și orientarea primejdioasă 
a acestei politici, care nu poate dupe 
la rezolvarea problemelor de impor
tanță vitală pentru poporul german.

Dehler s-a pronunțat pentru tra
tative directe între R.F.G. și U.R.S)S. 
în vederea realizării unificării Ger
maniei. în acest scop, a spus el, 
R.F.G. trebuie să facă propuneri 
concrete cu privire la proiectul unui 
tratat de pace cu Germania.

Dehler a subliniat că Uniunea So
vietică este interesată în încheierea 
păcii. In legătură cu aceasta, Tho
mas Dehler a condamnat cu aspri
me politica „anticomunismului orb“ 
promovată de guvernul vest-ggr- 
man. „Noi nu am depășit vremurile 
lui Hitler, a spus el, noi repetăm 
aproape aceleași tirade“.

Cuvîntarea. 'lui Dehler a produs. o 
profundă impresie în Germania oc
cidentală. Această cuvîntare este o 
confirmare a faptului că o parte a 
opiniei publice Vest-germane devine 
tot mai conștientă de necesitatea 
modificării actualei politici externe 
periculoase și lipsite de perspectivă 
a guvernului R.F.G.

L. RODESCÜ/

j va
Demonstrație a studenților americani în fața Casei Albe împotri- j 

hotârîrii S. U. A. de a relua experiențele cu arma nucleară.

O

Cuvîntarea lui A. A. Gromîko
GENEVA 15 (Agerpres). — La 15 

martie a avut Joc la Geneva, sub pre
ședinția ministrului Afacerilor Externe 
al. Canadei, H. Green, çea de-a doua 
ședință a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare.

Primul a luat cuvînful 
A. A. Gromîko, ministrul 
Externe al U.R.S.S.

Delegația sovietică, a 
A. A. Gromîko, căutînd de 
ceput să imprime tratativelor un ca
racter concret și eficient, prezintă Co
mitetului spre examinare proiectul de 
tratat cu privire la dezarmarea gene
rală și totală sub un control interna
țional riguros.

încă cu mult înainte ca lovitura cio
canului prezidențial să deschidă șe
dința Comitetului nostru, a spus A. A. 
Gromîko, guvernul sovietic a între
prins eforturi spre a asigura un ca
racter rodnic tratativelor pentru dezar
mare. Tocmai grija pentru un rezul
tat favorabil al tratativelor l-a îndem
nat pe N. S. Hrușciov, șeful guvernu
lui sovietic, să adreseze apelul său 
conducătorilor de state din țările mem
bre ale Comitetului celor 18 ca lucră
rile Comitetului să înceapă la cel mai 
înalt nivel, cu participarea șefilor de 
guverne sau de state. Această iniția
tivă a Uniunii Sovietice a contribuit 
înfr-o mare măsură la înțelegerea im
portanței pe care o capătă tratativele 
pentru dezarmare care au început. 
Toți recunosc în prezent răspunderea 
personală a șefilor de guverne și de 
state pentru succesul acestor tratative 
și necesitatea participării directe a 
oamenilor de stat cu cea mai înaltă 
situafie la lucrările Comitetului celor 
18 pentru dezarmare.

Nu este mai puțin important și fap
tul că activitatea Comitetului pentru 
dezarmare se află în centrul atenției 
opiniei publice mondiale. Cei cărora 
le place să discute despre controlul 
internațional, ar putea să fie mulțu
miți : lucrările Comitetului celor 18 
vor decurge într-adevăr sub un „con
trol internațional“ larg și exigent — 
sub controlul popoarelor.

A. A. Gromîko a subliniat 
perea lucrărilor Comitetului 
state este însoțită de unele 
rări favorabile. In el 
tale toate cele tr-ei .grupări, principale A luat apoi cuvînlul secretarul 
de state : țările socialiste, statele care 
fac parte din blocurile militare ale pu
terilor occidentale și țările neutre.

Guvei’nul sovietic propune să se Delegatul sovietic a arătat că ni- 
instituie în vèderea exercitării con- meni însă nu are drepTuT să ' ignoreze 
trolului O ORGANIZAȚIE INTER
NAȚIONALĂ PENTRU DEZAR
MARE. Ea este alcătuită din confe-

Pentru un strict control
internațional asupra

dezarmării

[ ' -
SHUTBS I fit

5AVÉUS

la ședință 
Afacerilor

că înce- 
celor 18 
împreju- 

sînf reprezen-

faptul că holărîrea guvernului S.U.A., 
privitoare la începerea în cea de-a 
doua jumătate a lunii aprilie a.c. a

unei serii de experienje nucleare în 
atmosferă, a dat o lovitură destul de 
simfitoare tratativelor ce se duc în 
comitet încă înainte, de începerea lor.

Guvernul sovietic continuă să fie 
convins că există toate condifiile ne
cesare pentru a pune o dată pentru 
totdeauna capăt experiențelor cu 
arme nucleare dacă S.U.A., Anglia, 
precum și Franța vor dovedi dorința 
sinceră în această direc)ie și nu vor 
persevera în direefia accelerării cursei 
înarmărilor atomice. Uniunea Sovie
tică este de acord cu o hofărîre pri
vind încetarea experiențelor nucleare 
atît în cadrul dezarmării generale și 
totale, cît și în baza încheierii unui 
acord separat.

Expunînd proiectul Tratatului, A. A. 
Gromîko a spus :

Proiectul nostru de tratat se bazează 
pe principiile dezarmării generale și 
totale, asuDra cărora au căzut de acord 
U.R.S.S. și ‘ 
probate de 
Generale a 
tine seama 
și principii 
fări în 
mării generale și totale propus 
Uniunea Sovietică.

Proiectul de tratat pregătit de 
vernul sovietic definește măsurile a 
ror îndeplinire asigură lichidarea 

a întregii 
de la ra- 
armate și 

majore.
de-a treia 

ar- 
armamenfelor statelor și a 11-

S.U.A., și care au fost a- 
sesiunea a 16-a a Adunării 
O.N.U. In același timp, el 
de numeroase observajii 
expuse anterior de alte 

legătură cu programul dezar- 
de

gu- 
că- 
în-

fr-un termen relativ scurt 
mașini militare a statelor, 
chete pînă la puști, de la 
divizii pînă la marile state

După
etapă a lichidării tuturor forțelor 
mate și 
chidării aparatului militar, războiul va 
fi practic exclus din viața societății 
omenești.

Uniunea 
convinsă a 
dezarmării, 
bină în fiecare etapă 
dezarmare cu un control international 
de nădejde asupra traducerii în viață 
a acestor măsuri.

Delegatul sovietic a arătat că pro-

Cuvîntarea

desăvîrșirea In cea

Sovietică esle o adeptă 
controlului strict asupra 
Propunerile sovietice îm- 

măsurile de

iedul de tratat prevede, de asemenea, 
măsuri bine precizate în vederea asi
gurării păcii și securității statelor, atît 
în timpul înfăptuirii dezarmării gene
rale și totale cît și după înfăptuirea 
acesteia, inclusiv crearea unor forje 
armate internationale.

Considerînd elaborarea unui acord 
cu privire la dezarmarea generală și 
totală drept principala sarcină a Co
mitetului, a spus A. A. Gromîko, gu
vernul sovietic a considerat în același 
timp că ar fi ulii să se înfăptuiască 
încă acum, fără a aștepta încheierea 
tratativelor cu privire la dezarmarea 
generală și totală, o serie de măsuri 
care ar contribui la destinderea în
cordării infernajionale, la întărirea în
crederii între state, la crearea 
condiții 
Este 
ceasta 
nerea 
de Cehoslovacia, privitoare la crearea 
unei zone denuclearizate în Europa. 
Trei state din cele palru care ar putea 
intra în această zonă și anume Polonia, 
Cehoslovacia și R. D. Germană sînt 
dispuse, după cum se știe, să traducă 
în viajă această propunere. Trebuie, 
de asemenea, menjionată propunerea 
cu privire la încheierea unui pact de 
neagresiune între Organizația Tratatu
lui de la Varșovia și N.A.T.O.

în încheiere, A. A. Gromîko a sub
liniat necesitatea de a se pune capăt 
cursei înarmărilor. Ar fi o crimă îm
potriva omenirii, împotriva conștiinței 
popoarelor, a spus el, dacă guvernele 
ar urma acele grupuri, puține ca nu
măr, dar care exercită o mare 
ență asupra politicii unor 
care cursa înarmărilor este 
piu o afacere rentabilă.

Dezarmarea generală și 
care Uniunea Sovietică îndeamnă 
consecvență, va întări baza coexisten
ței pașnice a statelor, o va face de 
nezdruncinat. Cu cît statele se vor 
angaja mai repede pe această cale, cu 
atît Va veni mal degrabă ziua 
nu va mai fi loc pentru războaie.

mai 
suficient 

ordine 
făcută

unor 
favorabile dezarmării, 

să amintim, 
de idei, 

de Polonia,

lui D. Rusk

în a- 
propu- 

sprijinită

țări 
pur

influ- 
penfru 
Și sim-

fOfglă, Ia
cu

cînd

de 
Sfat al S.U.A., D. Rusk. El a recunoscu) 
necesitatea dezarmării generale și to
tale. Cerînd să se mobilizeze toate 
eforturile pentru realizarea acestui fel, 
Rusk’ n-a prezentat însă, practic, nici 
un nou program concret care să per
mită o rezolvare radicală a problemei 
dezarmării generale și totale. Toate

propunerile delegatului americanpropunerile delegatului american s-au 
redus. în fond la expunerea planului 
prezentai de președintele S.U.A., Ken
nedy, în cuvîntarea rostită la 25 sep
tembrie 196.1 ...în Adunarea Generală, 
a O.N.U. și la anumite măsuri parțiale.

Următoarea ședință va avea loc în 
dimineafa zilei de 16 martie.

Conferința de presa a lui J. Kennedy
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

TASS transmite : In cadrul unei con
ferințe de presă care a avut loc la 
14 martie, președintele S.U.A., Ken
nedy, a dat citire scrisorii sale adre
sate secretarului de Stat Rusk, care 
conduce delegația americană la tra
tativele de la Geneva. In această 
scrisoare președintele cere lui Rusk 
„să nu-și precupețească eforturile 
pentru stabilirea domeniilor unei în
țelegeri posibile“. Președintele insis
tă mai ales asupra necesității de a 
stabili și preciza, de asemenea, „mă
surile initiale pentru dezarmare“, a 
căror înfăptuire, . după părerea lui, 
poate consolida esențial securitatea 
internațională și îmbunătăți pers-

pectivele pentru un progres continuu 
în domeniul dezarmării.

In scrisoarea sa Kennedy dă asigu
rări că se interesează personal de 
tratativele de la Geneva.

Caracterizînd noul program prezerv 
lat Congresului privind ajutorul a- 
cordat statelor străine, Kennedy a 
declarat că acest program trebuie 
considerat tot atît de important ca 
și programul militar american. Tot
odată Kennedy a subliniat că peste 50 
la sută' din alocațiile prevăzute în 
noul său program „sînt direct legate 
de ajutorul militar“, ceea ce în
seamnă, după cum a recunoscut pre
ședintele, că se 
tare in scopuri

fac alocări suplimen- 
militare.

-------------O «»o------------

SCURTE ȘTIRI1

ÎN PREAJMA ALEGERILOR
DIN U.R.S.S.

MOSCOVA. In ultimele zile ale cam
paniei electorale pentru alegerile de de- 
puta(i în Sovietul Suprem al U.R.S.S., in 
întreaga tară continuă să aibă loc in- 
tîlniri ale alegătorilor cu candidatii. A- 
legălorii din circumscripția electorală 
,,Bauman* din Moscova s-au întilnit cu 
Leonid Brejnev, membru al Prezidiului 
C. C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U. R. S. Ș„ 
alegătorii din circumscripția eleclo- 
rală ,,Kirov” din Leningrad, cu Frol 
Kozlov, membru al Prezidiului 
al P.C.U.S. și secretar al 
al P.C.U.S., iar alegătorii din 
scriptia electorală „Erevan” 
Anastas Mikoian, membru al 
lui C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

*
LONDRA. In alegerile partiale pentru 

Camera Comünelor, câte s-au desfășurat 
in ultima săptămină în patru disjxicle 
din Anglia, partidul conservator aT su
ferit, după cum relatează Reuter, „lovi
turi grele”. Mari progrese a" igjegistrat 
partidul liberal. Agenția Reutcr relevă 
că conducătorii-celor două partide prin
cipale — conservator și laburist — sini 
îngrijorați de viitoarele alegeri generale.

DAMASC 15 (Agerpres). — Zilele 
acestea, televiziunea din Alep (Re
publica Arabă Siria) a transmis, un 
program de 30 de minute dedicat 
R. P, Romîne. ............ ............

EVIAN. La 15 martie, la tratativele din
tre reprezentanții guvernului provizoriu 
al Republicii Algeria și Franței au avut

C. C. 
C. C. 
circum- 
— cu

Prezidiu-

loc două ședințe — dimineața șl seara. 
Pe masa tratativelor, două probleme — 
despre care în cercurile ziaristice se ă- 
iirmă că sînt ultimele — au fost țol în 
studiul celor două delegații : evacuarea 
trupelor franceze și componența exec < ■ 
vului provizoriu pentru perioada des-tiw- 
ziție.

ROMA. — 130.000 de muncitori și 
muncitoare din industria de tricotaje 
din Italia au declarat o nouă grevă 
generală, de data aceasta de 48 de 
ore. Ei luptă pentru reluarea tratati
velor — întrerupte de patroni — cu 
privire l’^’Tncheierea unui contract co
lectiv.

WASHINGTON 15 (Agerpres). — La 13 
martie, președintele Kennedy a semnat 
un proiect de lege potrivit căruia pla
fonul datoriei publice a S.U.A. a fost 
ridicat la 300 miliarde dolari, cel .mai 
ridicat de la cel de-al doilea război mon
dial încoace.

INDIA 
ACORDAT

DELHI 
transmite : 
Indiei, Morarji Desai, a prezentat la 
14 martie Camerei Populare a, In
diei- bugetul pe exercițiul financiar 
1962—1963. ,

Morarji Desai a declarat că țara 
continuă să aibă nevoie de un aju
tor financiar in sumă de 26 miliarde 

. rupi!.. El a dat o înaltă prețuire ajù- 
"torülûi financiar pé care Uniunea 

Sovietică și alte țări socialiste il 
acordă. Indiei.

DESPRE AJUTORUL
DE ȚĂRILE SOCIALISTE

15 (Agerpres). — TASS 
Ministrul Finanțelor al
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