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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN, 
TOVARĂȘULUI GH. GHEORGHIU-DEJ

Comitetul regional de partid și Sfatul popular re
gional Suceava raportează Comitetului Central al 
partidului încheierea colectivizării agriculturii în re
giunea noastră.

Cele 376 gospodării colective din regiune cuprind 
204.156 familii de țărani și dețin 473.183 ha teren.

Pășind pe calea gospodăriei colective, țărănimea din 
regiune și-a arătat încrederea nestrămutată în politi
ca partidului nostru de construire a socialismului la 
sate și de întărire continuă a alianței muncitorești- 
țărănești.

O influență covîrșitoare au avut asupra țăranilor 
muncitori realizările gospodăriilor colective în spori
rea producției agricole și a veniturilor colectiviștilor. 
Gospodăriile colective din regiune au obținut anul 
trecut în medie la hectar 1810 kg grîu, 2470 kg po
rumb boabe, 18.000 kg sfeclă de zahăr — producții 
mult superioare față de cele realizate de întovărăși
rile agricole și gospodăriile individuale. Un număr de 
48 G.A.C. au realizat peste 2.000 kg grîu la hectar, 
65 G.A.C. — peste 2.500 kg porumb boabe la hectar, 
iar 11 G.A.C. au recoltat peste 25.000 kg sfeclă de za
hăr la hectar.

Succese importante au fost obținute în dezvoltarea 
sectorului zootehnic. Față de anul 1960, efectivele de 
animale proprietate obștească ale gospodăriilor co
lective au crescut în anul 1961 la taurine de 3,4 ori, la 
porcine de 2,2 ori și la ovine de 1,8 ori. Avem gos
podării colective, ca de exemplu cele din' Bădiuți — 
Botoșani și Trestiana — Dorohoi, care au realizat 2840 
și respectiv 2897 litri lapte de la fiecare vacă furajată.

Producțiile mari obținute în sectorul vegetal și ani
mal au dat posibilitate gospodăriilor colective să va
lorifice pe bază de contracte cu statul însemnate can
tități de produse, realizînd anul trecut venituri bă
nești de peste 102 milioane lei.

Cresc an de an veniturile colectiviștilor. De pildă, 
în gospodăriile colective din raionul Săveni valoarea 
zilei-muncă s-a ridicat anul trecut la peste 32 lei, 
din care 13 lei numerar. La G.A.C. din Știubieni va
loarea zilei-muncă a fost de 41 lei, din care 18 lei 
numerar, iar la cea din Sîrbi de 40 lei, din care 14 
numerar.

Toate acestea au schimbat și schimbă continuu fața 
satelor din regiune. Numai în ultimii 2 ani s-au con
struit peste 17.000 case noi.

Succesele înregistrate în dezvoltarea economică și 
social-culturală a satelor se datoresc ajutorului multi
lateral acordat de stat prin credite, mașini agricole, 
cadre tehnice etc. Numai anul trecut gospodăriile co
lective au primit credite în valoare de 33.130.000 lei.

Centru întregul ajutor acordat în dezvoltarea eco
nomică a regiunii noastre mulțumim din toată inima 
conducerii partidului.

însuflețiți de perspectivele pe care le deschide co
lectivizarea agriculturii, vom depune toate eforturile 
pentru consolidarea economicO-organizatorică a tutu
ror gospodăriilor colective, pentru ca ele să obțină 
producții și venituri mari în toate sectoarele. In acest 
scop ne vom preocupa cu grijă de organizarea temei
nică a muncii în fiecare gospodărie colectivă, vom 
desfășura o largă muncă politică și organizatorică pen
tru generalizarea experienței unităților fruntașe.

Pentru a valorifica din plin resursele de care dis
pune regiunea noastră, vom lua toate măsurile nece
sare în vederea sporirii producției de cereale, cartofi, 
sfeclă de zahăr, legume, pentru dezvoltarea puternică 
a creșterii animalelor și mai ales a porcinelor și pă
sărilor.

Ne angajăm să muncim neobosit pentru întărirea ro
lului de conducător politic al organizațiilor de partid, 
să mobilizăm întreaga țărănime colectivistă, mecani
zatorii, inginerii și tehnicienii agronomi în vederea 
bunei pregătiri și desfășurări a campaniei agricole de 
primăvară — etapă hotărîtoare pentru obținerea de 
recolte mari în acest an.

Asigurăm Comitetul Central că organizațiile de 
partid și oamenii muncii din regiunea Suceava vor 
munci cu simț de răspundere pentru înflorirea agri
culturii socialiste, aducînd o contribuție tot mai mare 
la înfăptuirea sarcinilor stabilite de Congresul al III- 
lea al P.M.R.

COMITETUL REGIONAL SUCEAVA 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

SFATUL POPULAR 
AL REGIUNII SUCEAVA
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN, 
TOVARĂȘULUI GH. GHEORGHIU-DEJ
Comitetul regional de partid și Sfatul popular re

gional Brașov raportează conducerii partidului înche
ierea colectivizării agriculturii în regiunea noastră.

In prezent un număr de 123.115 familii de țărani 
muncitori romîni, maghiari, germani sînt unite în 441 
gospodării agricole colective, care dețin 441.930 hec
tare teren agricol.

Larg popularizate de organizațiile de partid, reali
zările gospodăriilor colective din regiunea noastră au 
arătat țăranilor întovărășiți și cu gospodărie indivi
duală calea spre belșug. In anul 1961, gospodăriile co
lective din regiunea noastră au realizat în medie la 
hectar cu 300 kg. grîu și cu aproape 3.000 kg. sfeclă 
de zahăr mai mult decît întovărășirile agricole. Un 
număr însemnat de gospodării colective au obținut 
peste 2.000 kg. grîu la hectar.

Folosind condițiile prielnice existente în regiune, 
gospodăriile colective au dezvoltat creșterea animale
lor. Față de anul 1960, numărul animalelor proprie
tate obștească a crescut anul trecut cu 24.600 bovine, 
din care 13.500 vaci și juninci, și cu 21.360 porcine.

Din vînzarea produselor agricole, gospodăriile co
lective obțin însemnate venituri bănești. Anul trecut, 
media veniturilor bănești la suta de hectare a fost de 
128.000 lei. Fondul de bază al gospodăriilor colective 
a ajuns la peste 310 milioane lei, reprezentînd o creș
tere de peste 70 milioane lei față de 1960. Un număr 
de 88 de gospodării colective sînt milionare și multi
milionare.

Dezvoltarea gospodăriilor colective a dus la creș
terea veniturilor colectiviștilor. Anul trecut la gospo
dăria colectivă din Tg. Secuiesc valoarea zilei-muncă 
a fost de 56 lei, la cea din Stupini — de 41 lei, la 
Racovița — 34 lei, Hălchiu — 33 lei. Din veniturile 
realizate, mii de colectiviști și-au construit case noi, 
mulți și-au cumpărat mobilă etc.

Agricultura colectivizată a regiunii noastre dispune 
de o puternică bază tehnico-materială și de numeroși 
specialiști. Muncitorii, inginerii și tehnicienii din in
dustria regiunii noastre muncesc cu elan pentru a da 
agriculturii socialiste tot mai multe mașini și îngră
șăminte chimice.

In numele comuniștilor și al tuturor oamenilor mun
cii din regiunea Brașov, mulțumim călduros conduce
rii partidului nostru pentru îndrumarea și ajutorul 
prețios acordate în munca pentru dezvoltarea econo
mică a regiunii noastre.

Colectivizarea agriculturii deschide largi perspec
tive de creștere a producției agricole vegetale și ani
male și de ridicare continuă a nivelului de trai al 
colectiviștilor și al tuturor oamenilor muncii.

Comitetul regional de partid și sfatul popular re
gional1 asigură conducerea partidului că organele și 
organizațiile de partid și sfaturile populare vor munci
cu abnegație pentru mobilizarea tuturor colectiviști
lor, mecanizatorilor și cadrelor de specialiști în vede
rea consolidării și dezvoltării economice a tuturor gos
podăriilor colective.

O atenție deosebită vom acorda sporirii producției 
la hectar la toate culturile, plantării de noi livezi și 
vii și în mod deosebit dezvoltării creșterii animalelor. 
Vom lua măsuri spre a se crea puternice baze legu
micole în jurul orașelor și centrelor muncitorești, ca 
fiecare gospodărie colectivă să crească tot mai multe 
păsări.

Organizațiile de partid și conducerile gospodăriilor 
colective vor fi ajutate să elaboreze planuri de per
spectivă care să permită valorificarea deplină a tutu
ror posibilităților de sporire continuă a producției agri
cole vegetale și animale.

In prezent, comitetul regional 'de partid șl sfatul 
popular regional concentrează toate forțele pentru pre
gătirea și desfășurarea în cele mai bune condiții a 
campaniei agricole de primăvară, în vederea obține
rii unor recolte bogate în acest an.

Ne angajăm în fața Comitetului Central al parti
dului să îmbunătățim continuu munca politică și or
ganizatorică' și- să muncim fără preget pentru mobili
zarea tuturor oamenilor muncii din regiunea .noastră 
la ■ înfăptuirea sarcinilor mărețe- trasate de Congresul 
al III-lea al partidului.

COMITETUL REGIONAL BRAȘOV 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

SFATUL POPULAR 
AL REGIUNII BRAȘOV

Cu aceste două regiuni, colectivizarea agriculturii a fost încheiată în întreaga țară. 
Sarcina pusă de Congresul al III-lea al P.M.R. a fost realizată cu aproape patru ani 
înainte de termen.

Acum țărănimea colectivistă își con centrează "toate forțele și mijloacele pentru efec
tuarea în cele mai bune condiții a lucrărilor.agricole de primăvară, pentru sporirea con
tinuă a producției agricole vegetale și animale, pentru dezvoltarea economică a gospodă
riilor colective

montorii din brigada Iui Dan Cristgche făcînd un ultim control al ten* V

La întreprinderea de aparate de măsură șl control din București se 
construiesc, între altele, șl aparate pentru rețeaua sanitară. Iată-i pe 
montorii din brigada Iui Dan Cristgche făcînd un ultim control al ten* 
siometrelor lucrate de ei. (Foto : M. Andreescu)
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Constructorii de mașini 
economisesc m

CREȘTEREA REȚELEI
DE DRUMURI FORESTIERE

Rejelele de drumuri forestiere din 
țara noastră pătrund tot mai mult pînS 
în cele mai îndepărtate masive pădu- 
roase. Ritmul mediu de construcție a 
acestor drumuri a crescut în ultimii doi 
ani de aproape patru ori față de peri
oada anilor 1948—1959.

Anul acesfa se vor construi noi căi 
de acces în masivele păduroase pe o 
distanță de 1363 km, cu aproape o 
treime mai mult decîf anul trecut. In
tre acestea se numără drumurile de 
pe văile lalomicioarei, Cernei, Sebeșu
lui, Dîmboviței, Someșului Cald, Jiu
lui, cele din munții Vrancei, Rodnei și 
din alte părți.

Pentru a face față volumului sporit 
de lucrări, întreprinderile de construc
ții forestiere au fost dotate recent cu 
încă 19 buldozere. Pînă la sfîrșiful a- 
nului ele vor mai primi și alte utilaje, 
printre care noi excavatoare, peste 100 
de motocompresoare etc. Acestea vor 
fi concentrate pe 11 șantiere principale 
în vederea introducerii mecanizării 
complexe. Asemenea măsuri, împreună 
cu utilizarea cîf mai judicioasă a fie
cărui agregat, permit constructorilor 
să realizeze în prezent un km de drum 
la un preț de cost mai redus cu 30.000 
lei față de anul 1959.

Desfășurînd o largă 
întrecere pentru a rea
liza din aceeași canti
tate de materii prime 
utilaje mai multe, con
structorii de mașini e- 
conomisesc însemnate 
cantități de metal. Ast
fel, prin valorificarea 
resturilor și deșeurilor 
ce rămîn de la croirea 
tablei pentru corpul 
vaselor, constructorii de 
nave din Galați au e- 
conomisit aproape 5 
tone de metal Ia fie
care cargou și circa o 
tonă la fiecare motona
vă. Prin croirea rațio
nală a tablei folosite 
în construcția vagoa
nelor, metalurgiștii din 
Arad au redus consu
mul de metal la fieca-

CONSTANTIN DRAGAN 
prim-secretar al Comitetului 

regional Oltenia al P.M.R.aproape rea troliilor de mină, 
colectivul Uzinelor me
talurgice „Unio* din 
Satu Mare a redus 
greutatea acestor uti
laje cu 180 kg de me
tal.

Economisirea metalu
lui stă în atenția tutu
ror colectivelor' între
prinderilor metalurgice. 
Din calculele făcute la 
Ministerul Metalurgiei 
și Construcțiilor de Ma
șini reiese că prin re
ducerea numai cu 1 la 
sută a consumului de 
metal în această ramu
ră a economiei națio
nale se pot realiza a- 
nual peste 4.200 trac
toare.

u- 
mai 

metal contri- 
asemenea, ex- 

procedeeloi 
de lucru. Prin

re vagon cu 
700 kg.

La economisirea 
nor cantități cît 
mari de 
buie, de 
tinderea 
înaintate
îmbunătățirea metode
lor de turnare șl for
jare, colectivul Uzine
lor de mașini agricole 
„7 Noiembrie’ din Cra
iova, de exemplu, a re
dus greutatea remorci
lor cisterne cu 145 
și a tocătoarelor de 
silozare cu 20 kg. 
metalul economisit
nul acesta Ia unele 
utilaje pot fi confecțio
nate circa 150 de tăvă
lugi pentru agricultură. 
La fel, prin reproiecta-

kg 
în- 
Cu 
a-

încheierea colec
tivizării agricultu
rii în regiunea 
Oltenia constituie 
una dintre cele, mai 
importante rea
lizări obținute de organele și orga
nizațiile de partid și de sfaturile 
populare în munca pentru traduce
rea în viață a hotărîrilor Congre
sului al Ill-lea al P.M.R. și ale 
plenarei C.C. al P.M.R. din iunie— 
iulie 1961.

în cele 615 gospodării colective, 
cu o suprafață de 940.150 ha, mun
cesc înfrățite 338.291 familii de ță
rani. . ...

Succesele gospodăriilor colective, 
atît în ceea ce privește spor’v

(Agerpres)
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Gospodărla colectivă din MthăileșH, raionul Drâgâneștl-Vlașca. 
Tehnicianul agronom Dumitru Gluguleanu verifică, împreună cu 
membrii cercurilor agrotehnice, puterea de Incolțire a unor semințe. 

(Foto : Agerpres)

bucceseie gospodăriilor colective, 
atît în ceea ce privește sporirea 
producției agricole, cît și în creș
terea nivelului de trai al colectiviș
tilor au constituit exemple vii, con
crete, care au convins pe toți ță
ranii din regiune că drumul arătat 
de partid este drumul bunăstării și 
fericirii. Acolo unde sînt gospodării 
colective mai vechi s-au schimbat 
înfățișarea satelor și viața oameni
lor. Casele construite de colectiviști 
și construcțiile social-culturale, fap- 
tul că de la un an la altul ei cum
pără tot mai multe bunuri care în 
trecut nici nu le erau cunoscute, 
sînt tot atîtea semne ale vieții noi” 
a țărănimii.

Desfășurînd munca pentru co
lectivizarea agriculturii, organiza
țiile de partid au popularizat larg 
succesele gospodăriilor colective în 
sporirea recoltei. în anul 1961, pro
ducțiile medii la hectar realizate de 
gospodăriile colective au fost mai 
mari decît cele obținute de înto
vărășiri cu peste 400 kg la grîu și 
600 kg la porumb. Un număr de 36 
gospodării- colective au obținut de 
pe o suprafață de 24.860 hectare 
producții de peste 1.800 kg grîu la 
hectar, iar 91 de gospodării, de pe 
o suprafață de 61.880 hectare, cîte 
2.500 kg. porumb la hectar.

Succese de seamă s-au obținut și 
în dezvoltarea sectorului zootehnic. 
Numărul animalelor proprietate 
obștească a crescut în anul 1961, 
față de 1960, la bovine de ja 53.000 
la 101.000 din care vaci cu lapte și 
juninci de la 15.000 la 35.000; por
cine de la 26.000 la 69.000 ; ovine 
de la 136.000 la 197.000. Creșteri în
semnate au fost mai ales în gospo
dăriile colective din raioanele Ca
lafat, Segarcea, Băilești, Caracal și 
Corabia care erau aproape în între
gime colectivizate.

Dezvoltînd multilateral, producția, 
im număr de 153 gospodării colec
tive. au devenit milionare și multi
milionare. Fondul de bază al gos
podăriilor colective din regiune a

Noî capacități de producție 
la C. I. L. Pipera

I

BAIA MARE, ș Din noul peisaj al orașului. (Foto : Gh. Vințilă)

La Complexul. pentru - industrializarea lemnului> Pi
pera din Capitală sînt în curs de execuție lucrări: 
pentru construirea a noi capacități • de producție : o 
iabrică pentru înnobilarea plăcilor de libre din lemn, 
careva avea o capacitate de producție de 10 mii 
tone plăci înnobilate pe an, și o fabrică de binale (uși

și ferestre) — care va avea o capa
citate de producție de 600.000 m. p. 
binale pe an.

In prezent lucrările de construcție 
se desfășoară susținut. Au fost să- 
păte fundațiile viitoarelor fabrici și 
a început turnarea betoanelor. Pen
tru fabrica de înnobilare a plăcilor 
de fibră, o mare parte din utilaje 
au și sosit pe șantier.

SESIUNE 
ȘTIINȚIFICĂ 

STUDENȚEASCĂ

CLUJ (coresp. 
„Scînteii’). — Sîm- 

,bătă dimineața s-a. 
deschis în amfitea-* 
trul facultății de far-' 
macie din Cluj se-' 
siunea științifică a- 
nuală a cercurilor 
științifice studențești 
de la Institutul de 
Medicină și Farma
cie din localitate. 
Cuvîntul de deschi
dere a sesiunii a 
fost rostit de către 
prof. univ. Victor 
Preda, prorector al 
institutului.

în sesiune se vor 
susține peste 100 de 
lucrări științifice, 
realizate de studenți 
sub controlul și în
drumarea cadrelor 
didactice.

Concert Daniil Șafran
Cunoscutul violoncelist sovietic 

Daniil Șafran a dat un concert 
sîmbătă seara în sala Ateneului 
R. P. Romîne, acompaniat de or
chestra simfonică a Filarmonicii 
de stat „George Enescu", dirijată de 
Mihai Brediceanu.

I Publicul a aplaudat călduros alea
sa interpretare dată de Daniil Șa
fran-concertelor pentru violoncel de 
Bach, Haydn și Haciaturian.

crescut 
203.000.000 lei, în 
anul 1960, la peste 
310.000.000 lei în 
1961. Ca urmare, 
valoarea zilei-mun

că a sporit permanent, ajungînd în 
mai multe gospodării colective la 
30—40 lei. De pildă, la G.A.C. .,23 
August“ din Băilești, valoarea zilei- 
muncă s-a ridicat în anul trecut la 
40 lei, din care 18 Iei în numerar.

Un rol important în dezvoltarea 
gospodăriilor colective l-a avut spri
jinul permanent acordat de stat 
prin cele 18 S.M.T.-uri, prin credite 
•— numai în 1961 s-au acordat cre
dite de peste 88.365.000 lei — prin 
semințe selecționate, prin cadre de 
specialiști.

încheierea colectivizării deschide 
largi perspective de dezvoltare a a- 
griculturii și de creștere a nivelului 
de trai al țărănimii din regiune.

Comitetul regional de partid își 
îndreaptă acum toate forțele spre 
consolidarea și dezvoltarea econo
mică a tuturor gospodăriilor colec
tive. Una din măsurile cele mai 
importante, în condițiile .«.actuale, 
cînd s-au înființat multe gospodării 
colective noi, iar cele vechi au 
crescut mult, este organizarea te
meinică a muncii în fiecare gos
podărie colectivă. în acest scop, pe 
baza măsurilor stabilite de comite
tul regional de partid, comitetele ra
ionale de partid și sfaturile populare 
au trimis în gospodăriile colective 
activiști și specialiști care ajută la 
definitivarea planurilor de produc
ție, organizarea brigăzilor și echi
pelor, instruirea brigadierilor și 
șefilor de echipă spre a cunoaște 
sarcinile pe care le au în organiza
rea, normarea și buna desfășurare 
a muncii. Totodată., peste 500 pre
ședinți, vicepreședinți, brigadieri, 
contabili și șefi de echipe cu ex
periență îndelungată din gospodă
riile colective vechi sprijină consi
liile de conducere ale noilor unități.

Ceea ce preocupă în mod deose
bit comitetul regional de partid și 
comitetele raionale de partid este 
folosirea tuturor mijloacelor și for
țelor ca în această primăvară lu
crările agricole să fie executate la 
un înalt nivel agrotehnic în toate 
gospodăriile colective. Stațiunile de 
mașini și tractoare au făcut o re
partizare mai judicioasă a tractoa
relor și mașinilor agricole în gos
podăriile colective deservite, ținînd 
seama de volumul sporit de lucrări 
pe care-1 vor avea de executat. în 
aceste zile se adună sămînța spre a 
fi schimbată cu sămînță de calita
te superioară. Gospodăriile colecti
ve continuă acum să transporte pe 
cîmp gunoiul de grajd, îndeosebi 
pe cele 88.000 hectare destinate ob
ținerii unei producții de 5.000 kg 
porumb boabe la hectar în cultu
ră neirigată.

Paralel cu preocuparea pentru 
sporirea producției de cereale s-au 
luat o serie de măsuri pentru ex-. 
tinderea suprafețelor cultivate cu 
legume, îndeosebi în gospodăriile 
colective situate în jurul orașelor 
și centrelor muncitorești, îneît să 
se asigure o aprovizionare a popu
lației cît mai abundentă și în tot 
timpul anului. în această privință, 
stațiunea experimentală legumicolă 
de la Ișalnița ajută gospodăriile co
lective cu semințe și legume din 
cele mai productive, precum și în 
pregătirea colectiviștilor care’ lu
crează în sectorul legumicol.

Cu sprijinul statului și prin mun
ca harnică a colectiviștilor, în re
giune au fost amenajate pentru, iri
gații suprafețe întinse de teren. Nu
mai în sistemul Stoenești-Scărișoa
ra au fost amenajate pește 1.200

(Agerpres)
(Continuare în pag. II-a)

DE PESTE HOTARE

Curs de perfecționare a medicilor 
de laborator

Ieri, la Spitalul Colțea din 
Capitală s-a deschis un curs 
de perfecționare a medicilor 
de laborafor în vederea în
sușirii unor noi metode de 
investigații. Cursul cuprinde 
un ciclu de 10 feme din do
meniul biochimiei, micro
biologici și hematologiei. 
Prima lecție ținufă ieri a 
tratat probleme de colori*

mefrie, fofomefrie și specfo- 
fotometrie după care 
au avut loc demonstrații 
practice de laborafor. 
Cursanții se vor deplasa la 
diferite laboratoare de spi
tal din 
vor ține 
practice 
noi de
«ele medicale.

București unde se 
lecții teoretice și 

asupra metodelor 
lucru tn laboratoa-

LA VARȘOVIA a luat sfîrșit 
consfătuirea reprezentanților A- 
cademiilor de Științe din R.'P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Mongolă, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. Un
gară, Uniunea Sovietică, R. D. 
Vietnam, unde s-au discutat pro
blemele colaborării științifice xe- 
ciproce. De asemenea s-a scos 
în evidență însemnătatea lărgirii 
colaborării cu numeroase centre 
științifice din diferite țări, ca 
factor important al coexistenței 
pașnice și al colaborării oame
nilor de știință din întreaga 
lume.

La 15 martie, Jozef Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, a 
primit pe participanțil la consfă
tuire.

LA COPENHAGA s-a dat pu
blicității răspunsul guvernului 
danez la scrisoarea lui U Thant. 
In ea se arată că Danemarca nu 
va accepta stocarea armelor nu
cleare pe teritoriul său. De ase
menea, guvernul danez este îm
potriva lărgirii numărului de 
state dispunînd de astfel de 
arme și se pronunță pentru crea
rea unei zone denuclearizate.

FÄCiND O DEPOZIȚIE în fața 
Comitetului special al O.N-U. 
pentru examinarea problemei a- 
plicării Declarației cu privire la 
acordarea Independenței țărllox 
și popoarelor coloniale, Joshua 
Nkomo, președinte al Uniunii po
poarelor africane — Zimbabye, 
din Rhodesia de sud, a cerut să 
se acorde imediat independența 
acestui teritoriu.
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Vom realiza din creșterea animalelor

în această direcție sarcini de răs- 
[ pundere revin și stațiunii experi- 
( mentale horticole Bîrsești-Tg. Jiu. 
[ Pentru plantațiile din acest ' an,

r

măsurile a- J 
specie și j ’ 

și califi-J 
vor lucra j 

sau vor i 
...........I

J J 
J
!

.1

( improprij pentru agricultură. Colec- J 
[ tivizarea agriculturii creează condi- J 
( ții pentru punereă în valoare B j 
[ acestor terenuri prin plantații cu ' 
[ viță de vie sau pomi fructiferi din 
( specii și soiuri valoroase.

Oltenia este cunoscută', ca una'J 
(dintre marile regiynl cerealiere ale j 
(țării. Pe întinsul ei însă, îndeosebi j

I specialiștii stațiunii noastre au àju- j 
f tat gospodăriile colective să-și în- j 
I InrmaacrS KIs î|S

Gaia pentru a începe lucrările agricole de primăvară, brigada 
din raionul Calafat.

tractoare a sosit la G.A.C. Salcia
(Foto : M. Andreescu) Cifre și fapte

Perspective de dezvoltare 
a pomiculturii și viticulturii

Man posibilități de sporite
a producției de cereale

Anul trecut, gospodăriile colec-> 
tive din raionul Băilești au obținut 
de pe suprafața de 11.016 ha culti
vate cu grîu o producție la 
hectar, cu 823 kg mai mare de
cît întovărășirile agricole și cu 921 
kg măi mare decîț țăranii indi
viduali. De asemenea, într-un număr 
mare de gospodării colective recolta 
medie de porumb a fost de peste 
2.500 kg la hectar. în gospodăriile 
colective care au aplicat întregul 
complex de măsuri agrotehnice 
producția de porumb a fost mult 
mai mare. Astfel G.A.C. „7 Noiem
brie" din comuna Amzulești a rea
lizat în medie la hectar 2.248 kg 
grîu, 4.195 kg porumb boabe, G.A.C. 
din Bistrețu 2.180 kg grîu și 3.-T46 
kg . porumb, G.A,C. djn . Urzicuța 
3.534 kg porumb etc. ''

Aceste exemple axată ce mari 
posibilități de sporire a producției 
de cereale au gospodăriile colea-, 
tive. Acum cînd întreaga suprafață 
a raionului este lucrată de țăranii' 
uniți în gospodării colective se pot' 
obține, nu numai pe cîteva mii de 
hectaie ca pînă acum, ci pe ' în
treaga suprafață cultivată, produc
ții mult sporite de grîu și porumb,

Pentru a sp realiza aceste pro
ducții este necesar însă ca gospo
dăriile colective să execute toate. 
lucrările agricole, de la pregătirea 
terenului și semănat pînă la recol
tat, la un înalt nivel agrotehnic.

Sfaturilor populare și specialiști
lor din raion le revine o mare răs
pundere în îndrumarea și sprijini
rea gospodăriilor colective, mai 
ales a celor tinere, ca în campa
nia agricolă de primăvară să pună 
baza recoltelor 
semănatul la 
diții.

sporite, executînd
hi bune con-

seCe s-a făcut pînâ acum și ce 
va mai face în acest scop ?

în primul rînd, comitetul execu
tiv al sfatului popular raional ajută 
gospodăriile colective, prin ingine
rii și tehnicioriii săi, la definitivarea 
planurilor de producție, stabilirea 
suprafețelor ce vor fi cultivate cu 
diferite culturi, organizarea muncii, 
pregătirea semințelor etc. 
exemplu inginerul Dobre 
cu din cadrul G.A.C. din 
Rastu ajută gospodăriile

' noi din satele Mărăcine 
va ; inginerul de la gospodăria co
lectivă din Urzicuța sprijină gospo
dăria colectivă din Perișoru. De 
asemenea, membrii comitetului exe
cutiv raional au fost repartizați pe 
grupe de comune și gospodării co- 
lective.

Pentru a asigura o producție spo
rită la cultura griului se acordă o 
atenție deosebită urmăririi stadiului 
de vegetație la această cultură, 
Pentru distrugerea dăunătorilor, 
care au apărut în unele culturi de 
toamnă, gospodăriile colective au 
fost aprovizionate cu insecticidele 
și aparatura necesară de comba
tere. Pe unele parcele unde cultu
rile sînt mai slabe, se administrea
ză îngrășăminte chimice. Acolo 
unde din cauza ploilor și topirii ză
pezii s-a strîns apă multă pe cul
turi, ș-au săpat șanțuri de scurgere, 
îndată ce timpul va permite, întrea
ga suprafață cultivată cu grîu va 
fi grăpată ori tăvălugită după cum 
va cere starea culturilor.

Gospodăriile colective au fost în
drumate să aleagă pentru cultura 
porumbului terenuri care au fost a- 
rate adînc din toamnă, să execute 
lucrările de pregătire îndată ce se

Așa de 
Zamfires- 

comuna 
colective 
și Tîrna-

svîntă terenul și să folosească nu
mai sămînță hibridă.

Pentru a se obține 5.000 kg po
rumb boabe la hectar pe suprafețe 
din ce în ce mai mari, încă din 
toamnă s-au făcut arături la 30—35 
om. în toamnă și' în timpul iernii 
s-a transportat pe tarlale o mare 
cantitate de gunoi de grajd, reușin- 
du-se astfel să se fertilizeze circa 
6.000 ha cu cîte 20 tone la ha. Gu
noiul transportat în timpul iernii a 
fost încorporat în sol prin discuite.

în prezent gospodăriile colective 
continuă să schimbe sămînță de 
porumb cu sămînță de înaltă pro
ductivitate. împreună cu conducerea 
S.M.T. și consiliile de conducere 
ș-a stabilit ca semănatul să se facă 
cu semănățorile prevăzute cu 
discuri, folosiridu-se cité 17 kg șă- 
mînță calibrată la hectar.

Unele gospodării colective n-au 
arat din toamnă întreaga supra
față de teren care va fi însă
mânțată în primăvara asta. S-au 
luat măsuri ca aratul să se facă în 
primele zile ale desprimăvărării 
folosindu-se atît tractoarele cît și 
atelajele.

Printr-un ajutor concret și.perma
nent gospodăriile colective vor reuși 
să execute în bune condiții lucră
rile agricole, spre a obține în acest 
an producții sporite de cereale.

CONSTANTIN BRATULETE 
vicepreședinte al Sfatului popular 

raional Băilești

! A Locul celor peste 41.000 pluguri 
[ de lemn din vechea Oltenie l-au luat 
! azi zecile de mii de cai putere ai 
[ tractoarelor și miile de mașini agrl- 
' cole, care fac munca pe ogoare mai 
! spornică și rodul el mai bogat, Cele 
1 18 S.M.T.-uri din regiune încep cam- 
! panla agricolă din acest an cu 2.782 
j tractoare.
■ ® Tot în vechea Oltenie existau 
; G00.000 analîabeți care completau
■ tabloul mizeriei și sărăciei. In Olte- 
j nia de azi pulsează din plin viața 
' culturală. în comunele și satele reglu- 
! nii există 1.057 cămine culturale, 13 
J case de cultură, 1,555 biblioteci. Pe
> scenele căminelor culturale și case- 
J lor de cultură desfășoară o rodnică
> activitate 532 formații de cor, 904 for- 
[ mâții de dansuri, 700 de teatru și 485 
’ brigăzi de agitație care cuprind pes- 
! te 45.000 artiști amatori din rîndul 
; țăranilor colectiviști.
> © Numai în ultimii 3 pnl s-au con- 
’ struit și
> moderne .
; de anul 1938 cînd în Oltenia existau 
1 doar 109
! ții de salvare și 1.707 paturi în.spița- 
’ le, acum, pentru sănătatea oamenilor
> muncit sint : 330 circumscripții sani- 
; tare, 127 case de naștere, 42 spitale
> cu 5.529 paturi, 20 stații de salvare. 
; In aceeași perioadă numărul medici-
> lor a sporit de la 285 la 1,168 (din 
! care 562 la sate), iar al personalului

mediu sanitar de la 1.695 la 3.406,
! A Se extinde continuu rețeaua de 
J radio și radioflcare. Așa, de exem- 
» piu, dacă în anul 1952 erau numai 
J 20.691 abonați radio și 25.465 abonați
> la radioflcare, acum sînt peste 60.000 
» abonați radio și tot atiți la radlofi- 
? care. în aceeași perioadă numărul lo- 
J calităților radioiicate a sporit cu încă 
J 104.

a în ultimii 3 ani în regiune s-au 
inaugurat 230 cinematografe sătești, 
iar în acest an se vor mai deschi
de 90.

dat în folosință 8 policlinici 
la centrele de raioane. Față

circumscripții sanitare, 3 sta-

Aproape 4000 volume și numeroși cititori din rîndurile colectiviștilor 
are biblioteca din comuna Curtișoara. raionul Tg. Jiu. Obiectivul apa
ratului fotografic a surprins-o ps Ana Beuran înscriind cea de-a 700-a 
fișă de cititor de la începutul anului și pînâ acum.

Viața noastră nouă o datorăm partidului
Viața mea a fost grea ■ în anii • 

regimului trecut. Sărăcia se moș
tenea din tată-n fiu.' De cînd 
muncim în gospodăria colectivă 
trăim cum nici n-am visat vreo- ■ 
dată. Eu sînt colectivist de 6 ani. ■ 
In acest răstimp mi-am construit 
casă nouă cu 3 camere,: bucată- ■ 
rie și alte încăperi. în casă am . 
mobilă nouă, covoare, aparat de 
radio., 'bufetul plin cu vase noi > 
și cîte și mai cîte, i

îmi amintesc ceea ce-mi spunea 
bunicul : „Taică, sărăcia se hră
nește cu mămăligă rece, cit praz 
și cu zilele amare ale Omului". 
La noi se mănîncă acilm pîine 
albă, avem' oale pline cu vin și 
zilele-s pline dé bucurii.

Multe bucurii ne niai dă mun-

ca în colectiv. Anul trecut eu și 
cu fiU-meu cel mare, am făcut 
645 zile-muncă. Pentru toate a- 
cestea am primit 5805 lei, 2580 
kg grîu, 3225. kg porumb și alte 
produse. Fiul ■ meu Virgil Dră- 
gănoiu este student la Insti
tutul agronomic din Craiova. Și 
ca mine, sînt mulți colectiviști 
in Gighera. .

Peste 200- de colectiviști și-au 
construit case noi, alți vreo 
140 le-au renovat din temelii. In 
satul nostru s-a introdus lumina 
electrică. Viața noastră îmbel
șugată o datorăm partidului, care 
ne-a arătat'- calea cea nouă, gos
podăria colectivă.

ION DRÄGÄNOIU 
colectivist din comuna Gighera

Comuna noastră Răs
tii se află în Cîmpia 
Băileștilor, aproape de 
Dunăre. Aici sînt pă
mânturi din cele mai 
bune pentru cultura ce
realelor.
gospodăria noastră co
lectivă se dă cea mai 
mare atenție sporirii 
producției de cereale 
și mai ales de grîu și 
porumb. Dar o gospo
dărie colectivă nu poate 
să rămînă numai cul
tivatoare de cereale. Ur- 
mînd îndemnul parti
dului ne ocupăm cu 
toată grija de creșterea 
animalelor. Ne mîndrim 
azi cu ferme de animale 
care ne aduc venituri 
bănești în tot cursul a- 
nului. Anul trecut din 
valorificarea a 2Q76 hl 
lapte vacă, 600 hl lapte 
oaie, 95 tăurași, 335 
porci îngrășați, 4500 kg 
lînă și altele am obți
nut 1.600.000 lei, iar a- 
nul acesta din vînzarea 
pe contract a produse
lor sectorului zootehnic 
vom realiza peste 
2.700.000 lei. In cît timp 
am ajuns la aceste rezul
tate ? în 1959 nu 
decît 24 
ninci, 80

Trebuie să spun că sta- ‘nimbului de siloz și 
tul ne-a dat un mare convelërului verde. Pen- 
ajutor prin creditele a- tru iarna Viitoare, vom 
cordate. Am folosit o 
mare parte din fondu
rile bănești peptru cum- 

De aceea, în părări de animale. De 
asemenea am reținut 
pentru prăsilă toate 
animalele tinere. Așa 
am ajuns ca la începu
tul acestui an să avem 
peste 1000 taurine, peste 
3000 de oi, aproape 700 
de porci și 5,500 păsări 
matcă. In planul de 
producție am prevăzut 
ca la sfîrșitul acestui 
an să ajungem la 1050 
taurine din care 450 
vaci cu lapte și 150 ju- 
ninci, 1300 porci din 
care 125 scroafe de pră
silă, 3.800 oi și să reți
nem o matcă de 14.800 
păsări, Sîntem siguri 
chiar că vom depăși a- 
ceste prevederi, Pentru 
creșterea unui număr 
atît de mare de animale 
este nevoie de o puter
nică bază furajeră și

paci, 
porci și

aveam
50
800

ju- 
oi.

pregăti, ^de exemplu, 
peste 9600 tone furaje 
însilozațe, cu 3600 tone 
mai mult decît în anul 
trecut. De 
vom ridica 
trucții, 2 
cotețe pentru păsările 
de apă, un saivan, în- 
grășătorii cu o capaci
tate de 800 porci și co
tețe' pentru creșterea a 
10.000 păsări.

Mai mult decît pînă 
acum, în acest an acor
dăm o mare aten
ție îmbunătățirii rase
lor, prin înlocuirea va
cilor și oilor care dau 
producții mici cu altele 
de rase superioare.

Colectiviștii noștri 
s-au convins că crește
rea animalelor este un 
izvor de venituri și în
demnăm pe membrii 
altor gospodării din ._ 
giune și mai ales pe 
cele nou înființate ca 

numeroase construcții, încă de la început 
de pregătirea unui mare crească animale și pă- 
număr de îngrijitoare, sări cit mai multe. 
Baza furajeră o asigu
răm prin sporirea pro
ducției de cereale și le
gumicole, cultivarea po~

i.) I r

re

sä

MARIN SEGĂRCEANU 
președintele G.A.C. 
din comuna Rastu

[ tocmească proiecte de plantații, j 
[ stabilindu-se totodată rcK-”i,,~ - .
i grotehnice pentru fiecare 
[ soi de pomi.
( Mare atenție acordăm 
( carii colectiviștilor care 
[ în ramura horti-vificolă
I conduce lucrările de plantații. De 
( curînd s-a deschis la stațiune un 
[ curs cu 45 de colectiviști care vor 
( fi școlarizați timp de 8 luni, adică 
(pe un întreg ciclu de vegetație iar 
[ alți 500 colectiviști și 200 ingineri, 
f tehnicieni și brigadieri vor fi șco- 
j larizați prin rotație la cursuri 
I scurtă durată.

\ (.

de

TUDOR STANCU 
directorul 

stațiunii experimentale horti- 
viticole Bîrsești-Tg. Jiu

GOSPODĂRIILOR COLECTIVE
Colectivizarea agriculturii raionu

lui Calafat a pus,în fața noastră, a 
mecanizatorilor, sarcini de mare răs
pundere. Numai în campania agri
colă de primăvară trebuie să exe
cutăm cu peste 10.000 hantri - mal 
mult decît s-a prevăzut inițial.

în întrecerea socialistă dintre bri
găzi, mecanizatorii s-au angajat să 
execute lucrările la timp și de bună 
calitate avînd ca obiectiv principal 
sporirea producției la hectar la toate 
culturile. O mare atenție dăm 
executării în cele mai bune condiții 
a semănatului celor 10.800 ha, alese 
de colectiviști în toamnă spre, a se 
obține 5.000-kg porumb boabe la ha.

Avem datoria de a acorda tot spri
jinul gospodăriilor, colective nou 
create. Aici au fost trimiși tracto
riști mai vechi, cu experiență, spre > 
a da ajutor gospodăriilor .colective 
și în organizarea muncii, brigăzilor 
de cîmp.

MIRCEA MANGLE 
inRa șef.....

Ia S.M.T. Obîrșia de Cîmp

G.A.C. „23 August" din Băilești 
și-a piopus sâ crească în acest 
an peste 30.000 păsări. în foto
grafie : îngrijitoarea Angeiiaq Mi
litam la ferma de păsări.

întărirea gospodăriilor colective
principala noastră preocupare

( Urmare din pag. I-a)

fo- 
su- 
se 

iri-

su-

hectare. Vom lua măsuri să fie 
losite cît mai rațional aceste 
prafețe și în același timp să 
execute noi amenajări pentru 
gații.

în regiunea noastră sînt mari
prafețe cu soluri podzolice. Pentru 
sporirea fertilității acestor terenuri 
se va trece încă în acest an la ad
ministrarea de amendamente calca- 
roase pe circa 50.000 hectare. în a- 
cest scop, întreprinderile industria
le locale vor produce și furniza a- 
griculturii cantitățile necesare de 
calcar.

Colectivizarea creează condițiile 
pentru rezolvarea uneia dintre pro
blemele importante ale agriculturii 
Olteniei : punerea în valoare a te
renurilor slab productive și nepro
ductive. Pe dealurile supuse eroziu
nii din raioanele Tr. Severin, Tg. 
Jiu, Baia de Aramă, Gilort, Oltețu, 
Strehaia, Filiaș, Balș și altele se 
vor planta vii și livezi. Numai în a- 
nul 1962 se vor planta în masiv 
6.000 hectare cu pomi fructiferi și 
2.000 ha cu viță de vie, pe terenu
rile în pantă și neproductive, ur- 
mărindu-se îndeaproape să nu se 
sustragă din circuitul agricol nici 
un hectar din suprafața bună pen
tru cultura cerealelor.

Același accent se va pune pe va
lorificarea terenurilor nisipoase din 
raioanele Craiova, Segarcea, Cora
bia, Calafat și Vînju Mare, prin 
plantații de vii. De altfel, în regiu
nea noastră a și fost acumulată 
o anumită experiență în această 
privință. La Dăbuleni, Călărași și în 
alte locuri, pe nisipuri odinioară 
„zburătoare“ întîlnești astăzi pod
gorii întinse, care aduc gospodă
riilor colective și colectiviștilor ve
nituri din ce în ce mai mari.

Avem, în regiunea noastră, mari 
posibilități de dezvoltare a creșterii 
animalelor și păsărilor. Prin acea
sta, gospodăriile colective vor con
tribui la aprovizionarea populației 
cu carne, grăsimi, brînză, 1; e, ouă 
etc. și vor realiza venituri bănești 
tot mai mari. Organele de artid și 
de stat îndrumă și sprijină perma
nent gospodăriile colective din re
giunea noastră să-și sporească'efec
tivele de animale. în toate gospo
dăriile agricole colective se va pune

un deosebit accent pe creșterea pă
sărilor, spre a se ajunge la o în
cărcătură de 500—600 păsări la suta 
de hectare. Vom îndruma gospodă
riile colective situate în apropierea 
Dunării, Jiului, Oltului, Motrului și 
a altor rîuri să crească tot mai mul
te gîște și rațe.

Planurile de producție ale gospo
dăriilor’ colective prevăd o serie de 
măsuri pentru asigurarea bazei fu
rajere.

Ținînd seama de faptul că pen
tru adăpostirea efectivelor de ani
male în continuă creștere este ne
voie să se ridice un număr mare 
de construcții, organele de partid 
și de stat îndrumă consiliile de 
conducere ale gospodăriilor colec
tive să folosească din plin resur
sele locale : lemn de salcîm, precum 
și lemn din esență moale, chirpici, 
cărămidă confecționată pe plan lo
cal, trestia pentru acoperiș etc., 
ceea ce va duce la ieftinirea cos
tului acestor construcții. O deose
bită atenție se va acorda generali
zării experienței acumulate din a- 
nul trecut de către gospodăriile co
lective din raioanele Corabia, Vîn- 
ju Mare, Filiași, Calafat și altele 
care au ridicat cu cheltuieli puține 
un mare număr de construcții zoo
tehnice. La G.A.C. „Unirea” din Co
rabia, „Drumul Socialismului” din 
Grojdibodu, „Ștefan Gheorghiu“ din 
Izbiceni, raionul Corabia, și altele 
au fost ridicate anul trecut nume
roase adăposturi, folosindu-se me
toda de construcție cu stîlpi por- 
tanți din cărămidă și panouri de 
chirpici sau din pămînt bătut.

Urmînd indicațiile conducerii 
partidului, comitetul regional de 
partid, cu sprijinul specialiștilor și 
fruntașilor din agricultură, va ela
bora un plan de dezvoltare a agri
culturii în perspectivă, atît pentru 
fiecare unitate in parte, cît și pen
tru întreaga regiune.

O deosebită atenție acordăm în
tăririi organizațiilor de partid din 
gospodăriile colective, pentru ca ele 
să antrenezé și să însuflețească pe 
toți colectiviștii în munca pentru 
sporirea producției agricole și> à a- 
vuției obștești — izvorul creșterii 
nivelului de trai al fiecărui colec
tivist. Comitetul regional și comi
tetele raionale de partid îndrumă 
și ajută organizațiile de bază din

gospodăriile colective să-și întă
rească rolul de conducător politic, 
să pătrundă cît mai temeinic în 
toate sectoarele de activitate. Mem
brii și căndidații de partid au fost 
repartizați să muncească în sectoa
rele cheie, care au un rol hotărîtor 
în consolidarea economico-organi- 
zatorică a gospodăriilor colective.

Concentrîndu-și toate eforturile 
spre înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al Ill-lea al P.M.R., orga
nele și organizațiile de partid, oa
menii muncii din regiunea Oltenia 
vor munci cu perseverență pentru 
continua întărire economico-orga- 
nizatorică a gospodăriilor colective,' 
contribuind astfel ca regiunea noas
tră să-și aducă aportul, pe măsura 
marilor ei posibilități, la dezvolta
rea rapidă a economiei naționale, 
la ridicarea nivelului de trai al po
porului nostru, angajat în măreața 
operă de desăvîrșire a construcției 
socialiste în patria noastră.

Gospodăria noastră colectivă s-a inau
gurat cu cîteva săptămîni în urmă. Toate 
cele 962 familii din comună avem de 
muncit laolaltă 2073 ha. Din primele zile 
am luat uri șir de măsuri pentru a pre
găti în bune condiții campania agricolă 
de primăvară. Consiliul de conducere a 
organizat brigăzile și echipele și le-a 
repartizat / terenurile pentru însămîn|ările 
de primăvară.

Printre altele, în .planul de producție 
s-a stabilit să cultivăm legume pe o 
suprafață de 60 ha finind seama mai 
ales de faptul că sintern și la o distanță 
mică de orașul Craiova. Din suprafafa 
de 500 metri pătraji prevăzută pentru 
răsadnițe am și realizat mai mult de ju
mătate, iar o parte din răsadurile de 
roșii, vinete și ardei au și răsărit. Pentru 
confecționarea tocurilor de răsadnițe am 
fost sprijiniți de G.A.C. vecină din co
muna' Bratovoești, la al cărei gater noi 
am fasonat materialul lemnos iar stațiu
nea experimentală pentru cultura legu
melor de la Ișalnifa ne-a dat semințe 
de soi.

Acum sintern în așteptarea unui grup

de specialiști de la Institutul agronomic 
din Craiova, Cu ajutorul lor vom sta
bili terenurile pe care să plantăm pomi 
și viță de vie.

Zilele trecute s-au trimis probe de po
rumb la laboratorul regional pentru a 
stabili puterea lor de germinație. Pe te
renurile destinate însămînțărilor de pri
măvară continuăm șă transportăm . gu
noiul de grajd strîns de la colectiviști 
de acasă,

Încă din acest an noi ne-am propus 
să dezvoltăm și sectorul zootehnic. Ast
fel, cu credite de la stat vom cumpăra 
25 vaci, 50 vițele, 25 scroafe de prăsilă, 
200 oi și 2000 păsări, Pentru adăpostirea 
lor vom construi 2 grajduri/ o îngrășă- 
forie de porci, un coteț de păsări și un 
•saivan.

■ Sîntem hotărîți ca încă din acest prim 
an de muncă în colectivă i'să sporim 
producția agricolă și să întărim gospodă
ria noastră. ' l

CONSTANTIN NEACȘU 
președintele G.A.C. „16 Februarie” 

din com. Ghindeni' '

Aspect de la ferma de vaci a G.A.C. „Drumul Socialismului" din Rastu.
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Semnarea protocolului privind schimbul 

de mărfuri și plățile pe anul 1362 

intre 3. P. Pomină și S. Cehoslovacă

în urma tratativelor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de Prie
to lie și înțelegere reciprocă, la 17 
mărtie s-a semnat la Praga proto
colul privind schimburile de măr
furi și plățile pe anul 1962 între 
Republica Populară Romînă și Re
publica Socialistă Cehoslovacă.

R P. Romînă va Ijvra, printre al
tele, în R. S. Cehoslovacă : utilaje 
pentru linii de ciment, utilaj chimic 
și pentru rafinării de petrol, insta
lații de foraj, vagoane basculante, 
mașihi-unelte, remorci basculante, 
motoare electrice, rulouri compre- 
soare. produse petroliere și chimice, 
produse din lemn, materiale pentru 
construcții, produse agro-alimenta- 
re, fructe și legume proaspete și 
prelucrate,, diverse bunuri de con
sum.

R. S. Cehoslovacă va livra prin- 
altele în R.P. Romînă : utilaje 

énargetice și pentru alte ramuri in
dustriale, instalații pentru teleco
municații, mașini-unelte, excavatoa
re, pompe, .aparate și instrumente

------------- O»O-

prevede o creștere 
de mărfuri cu 28 
volumul prevăzut 

anul 1961.
a fost semnat din

a 
la 
în

de măsură, aparate și instrumente 
medicale, cărbuni cocsificabili, cocs, 
laminate, țevi, materiale refractare, 
produse chimice și farmaceutice, 
diferite bunuri de consum.

Protocolul 
schimburilor 
sută față de 
protocolul pe

Protocolul
partea romînă de Mihai Petri, ad
junct al ministrului Comerțului, iar 
din partea cehoslovacă de Franti
sek Hamouz. prim locțiitor al mi
nistrului Comerțului Exterior.

La semnare au asistat Karel 
Krejca, locțiitor al ministrului Co
merțului Exterior, funcționari su
periori ai Ministerului Afacerilor 
Externe și Ministerului Comerțului 
Exterior al R.S. Cehoslovace, pre-. 

' cum și membri ai . ambelor dele-, 
gații.

A fost de față Gheorghe Nițescu, 
ambasador al R. P. Romîne în R. S. 
Cehoslovacă.

(Agerpres)

INFORMAȚII
® A apărut nr. 

„ARBITRAJUL DE 
bitraju.lui de Stat 
de Miniștri.

1/1962 al revistei 
STAT", publicația Ar
de pe lingă Consiliul

sala „Maxim Gorki"• Ieri seară în
din Timișoara a avut loc un concert ex
traordinar dat de Filarmonica de stat 
din localitate, la care și-a dat concursul 
solista sovietică Halida Ahtiamova, Iau-, 
reală a Festivalului internațional' al ti
neretului și studenților de la București, 
solistă a Filarmonicii din Moscova.

Concertul, dirijat de Mircea Popa, ar
tist emerit, s-a bucurat de un deosebit 
succes.

® Colectivul artistic al Teatrului de 
stat „Mihail Eminescu" din Botoșani a 
prezentat ieri seară cea de-a 5-a premie
ră din actuala stagiune cu piesa „Oamenii 
înving" de Al. Voitin.

Noi complexe de deservire
In regiunea Crișana sînt în curs 

de construcție clădirile a 4 com
plexe de deservire a populației. 
Astfel, la Salonta este în curs de 
terminare construcția ținui complex 
de deservire în care vor funcționa 
centre de croitorie Aupă . comandă 
pentru femei și bărbați, unități de 
comandă și reparații încălțăminte, 
ateliere de reparații radio etc. Un 
alt complex este în curs de finisare 
la Beiuș; aici, la parter vor funcționa 
centrele de primire a comenzilor, 
iar la etaj vor fi amenajate atelie
rele care vor executa comenzile. De 
asemenea, la Marghita și Chișineu- 
Criș se construiesc alte două com
plexe, fiind prevăzută pe curînd în
ceperea lucrărilor de construire a 
încă 4 complexe — în centrele raio
nale Șimleul Silvaniei, Aleșd, Ineu 
și Sebeș.

■ .......0*0-

FOTBAL Eclaipele clâo — start?

fotbal din prima cate- 
astăzi, în pofida vremii 

reci și a zăpezii, cursa pentru cuceri
rea titlului de campioană a R. P. Ro
mîne. Cele 14 echipe iau startul 
competiție de pe pozițiile cucerite 
toamnă. Reamintim clasamentul ;

1. Petrolul
2. Steagul Roșu
3. Dinamo București
4. Progresul
5. Dinamo Bacău -13 6
6. Știința Cluj 13 5
7. Rapid
8. Știința Timișoara 13 6 1
9. Minerul

10. Steaua
11. Jiul
12. U.T.Â.
13. Metalul

Echipele de 
goria reîncep

2 3 29:16
2 3 29:17
2
1
2
3

13 5 3

13 8 
13 8
13 8
13 7

în 
în

26:16 
24:13 
16:14 
26:22 
17:17 
16:19 
13:28 
25:24 
15:25 
17:22 
21:33 
14:22

După cum se, vede, egalitatea de 
puncte dintre, primele trei clasate dă 
returului atractiviiate deoarece lupta 
pentru șefia clasamentului începe din 
prima etapă și rămîne în continuare 
deschisă între: Petrolul, Steagul Roșu 
șl Dinamo-București. Nu sînt excluse 
posibilitățile intrării în plutonul frun
taș și a altor echipe din prima jumă
tate a clasamentului. Pasionant va fi 
asaltul echipelor din zona periferică : 
Steaua, Jiul, U.T.A. pentru o poziție 
mai onorabilă în clasament.

In perioada de iarnă antrenorii 
multor cluburi au perseverat în ridica
rea tehnicii individuale a jucătorilor și 
omogenizarea compartimentelor. Evo
luția unor echipe din Capitală care 
,u debutat în „Cupa Primăverii”, ca și 
meciurile amicale susținute în tară de 
celelalte echipe au prilejuit specialiș
tilor constatări pozitive cu privire la

13 6 0
3 
3
1

14. Dlnanio Piteșji' 13 3 2

13 4
13 4
13 4
13 3

3
5
5
5
5
6
7
6
6
8
7
8

pregătirea echipelor Petrolul, U.T.A., 
Rapid, Progresul. Necorespunzătoare 
apar (după îndelungi pregătiri) evolu
țiile din ultimele două duminici ale 
formației dinamoviștilor bucureșteni 
(la Plovdiv și .București),

Spectatorii așteaptă ca cel de-al 
doilea act al campionatului să înceapă 
sub semnul practicării unui fotbal de 
calitate, care să satisfacă exigența în
dreptățită a celor ce umplu săpfămînă 
de săpfămînă tribunele stadioanelor.

De-a lungul întregii perioade a des
fășurării returului, conducerilor clubu
rilor le .revine o sarcină de o deose-

18
18
18
15
14
13 
13
13 ................. .
12- bifa însemnătate, Ele trebuie să veghe

ze ca meciurile șă dqcțțrgă într-o at
mosferă de înaltă sportivitate, să corn- 
'bată cu fermitate în rîndurile fotba
liștilor manifestările de vedetism șl 
comportările nesportive pe teren. Con
ducerile cluburilor trebuie să mani
feste o exigență sporită fafă de pregă
tirea fizică și tehnică a jucătorilor, să 
ceară antrenorilor să desfășoare o 
muncă serioasă, de calitate și cu pers
pectivă, să se ocupe cu mult simț 
de răspundere de fotbaliștii falenfaji. 

Federajia de fotbal are datoria să 
urmărească în acest sezon cu mai multă 
hotărîre aplicarea în practică a planu
lui elaborat de U.C.F.S. pentru îmbu
nătățirea fotbalului, să îndrume și să 
controleze mai îndeaproape munca 
secțiilor de fotbal,

C. MANTU

Posturile noastre de radio vor- 
transmite cu începere de la ora 
17 repriza a doua a meciului Pe
trolul — Steaua și în continuare 
ultima parte a meciului Știința 
Cluj — Steagul Roșu.

11
11
9
9
8

cîteva rîndurl
Campionatele mondiale se încheie dumi
nică.

In
Concursul International

pentru premiul „Orașului -----------
continuat cu desfășurarea întrecerilor din 
limitele categoriei pană. Pe primul loc 
s-a clasat Evgheni Katura (U.R.S.S.) — 
352,5 kg, urmat de Elemer Szabo (R. P. 
Ungară) — 345 kg, Rudolf Kozlovski (R.P. 
Polonă) — 335 kg. Lpcul 4 a fost ocupat de 
tînăruț halterofil romîn Fitzi Balaș — 332,5 
kg. De remarcat că halterofilul nostru a sta
bilit un nou record al tării la „aruncat"
— 137,5 kg (vechilii record 135 kg), rea- Slavia Sofia 
lizînd totodată o performanță superioa
ră la acest stil, față de primii 3 clasați.

Tinerii patinatori cehoslovaci Eva și 
Pavel Roman, soră și frate, au repurtat 
<• -emarcabilă victorie în campionatele 
n.»,.diale de patinaj artistic de la Pra
ga, cucerind titlul în proba de dans.

de haltere 
Moscova" a

★
în sala „Universiadei" din Sofia 

început turneul feminin de volei din 
cirul „Cupei campionilor europeni" 
care participă echipele Slavia Sofia, 
tran Praga, Rotation Leipzig și

a' 
ca
la- 

Ta- 
__________________ __ , Legia 
Varșovia. în primele două meciuri au 
fost înregistrate următoarele rezultate : 
Legia Varșovia — Rotation Leipzig 3—2 ; 

Tatran Praga 3—0.
★

Pe patinoarul artificial „23 August" din 
Capitală s-a desfășurat ieri seară întîl- 
nirea internațională de hochei pe gheață 
între selecționatele orașelor București și 
Berlin (R. D. Germană).

Victoria a revenit hocheiștilor bucureș
teni cu scorul de 5-4 (2-0 ; 1-1 ; 2-3).

Acțiunile S.U.A. in Vietnamul de sud creează 
o primejdie pentru pace în Asia de sud-est 

Declarația Ministerului Afacerilor Externe al U. K, S S.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — ’ în declarație sînt condamnate ac- 
TASS : Ministerul Afacerilor Exter- țiunile. specialiștilor americani care 
ne al U.R.S.S. a transmis tuturor acordă ajutor autorităților- sud-viet- 
participanților la Conferința de la na.meze în folosirea substanțelor to- 
Geneva din 1954 pentru Indochina xice pentru distrugerea unor vaste.- 
o declarație în care se arată că păduri, a semănăturilor de orez, a 
„guvernul sovietic consideră ca și: ogoarelor dé manioc și de alte 
pînă acum că încetarea trimiterii de culturi agricole, care constituie prin- 
armament și materiale militare de cipalele produse, alimentare ale țo- 
către S.U.A. în Vietnamul de sud, 
retragerea imediată din Vietnamul 
de sud a personalului militar

câlnicilor. .
Orice încercări s-ar face pentru a 

al. justifica politica Statelor Unite ale 
S.U.A. și lichidarea comandamentù- Americii în Vietnamul de sud, se- 
lui militar american de pe teritoriul spune în declarație, opinia publică 
acestei țări sînt măsuri urgente, ne- nu poate fi indusă în eroare și nu se 
cesare pentru normalizarea situației poate ascunde că în fond . aceasta 
din Vietnamul de sud, pentru asi- esțe o politică de sprijinire a unui 
gurarea dezvoltării Vietnamului pe regim terorist și de înăbușire a miș- 
calea păcii și independenței". cării de eliberare națională a po-

în nota de însoțire adresată gu- porului.
vernului Marii Britanii, guvernul ' Actualele acțiuni ale Statelor. Uni- 
sovietic propune din. nou ca, în nume- te, se spune în declarație, nu pot fi 
le celor doi președinți, să se trimită calificate altfel decît ca un război, 
un mesaj comun guvernului S.TJ.A.j nedeclarat împotriva forțelor patrio- 
în care să i se ceară să înceteze ime- tice din Vietnamul de sud, care luptă- 
diat amestecul în treburile interne pentru drepturi umane elementare 
ale Vietnamului de sud și să nu mai și pentru independența țării sale? 
violeze acordurile de la Geneva cu' ; declarație se subliniază că a- 
privire la Indochina. ceste acțiuni . creează o primejdie

în Vietnamul de sud se află apro- gravă pentru pacea și securitatea în 
ximativ 5'000 de militari americani 
și numărul lor crește mereu. Solda- 
ții și ofițerii americani participă di
rect la operațiuni militare împotri
va populației locale, care luptă pen-, 
tru libertatea și independenta sa.

S.U.A., se spune în declarație, au 
sporit considerabil livrările militare 
în Vietnamul de sud.

Consfătuire a reprezentanților 
partidelor comuniste 
din nordice 
' ... : : . "

: ■ HELSINKI 17 (Agerpres) — TASS 
. După cum anunță ziarul „Kansan 

Uutiset".- la;iß. martie ïa Helsinki a., 
avut loc țq;"Consfătuire a reprezen
tanților. partidelor comuniste din ță
rile nordice, la care, au fost exarpi- 
nate probjernele dezvoltării colabo
rării dintre acește partide și, în spe
cial, în domeniul apărării păcii.

La lucrările consfătuirii au parti
cipat H, Hagberg și À. Jansson.— 
■din partea Partidului Comunist din 
Suedia, J, Lippe și R. Larsen — din 
tpartea Partidului Comunist din Nor-, 
vegia,1 K,'. Jéspersen și S. Nilsen. — 
idiri partea Partidului Comunist din 
’Daiienlârca, V. Pessi, À. Aaltoneri, 
H. •.Kuusin'ën . și alți membri -ai Bi
roului Pqlitic al Partidului Comu
nist din Finlanda, Ca invitat la con
sfătuire a fost prezent E. Olgeirsson, 
președintele Partidului Socialist 
Unit din-.Islanda. ■ .. > . .

Sesiunea Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria

I: ț\

Un apel al proî. John Bernai 
pentru eliberarea lui Giicnöa

zorș Asiei de sud-est. Guvernul so
vietic sprijină întru totul cererea 
guvernului R. D. Vietnam din 18 fe
bruarie a. c. cu privire la încetarea: 
amestecului S.U.A, în treburile Viet 
namului

LONDRA 1.7 (Agerpres). — .Prof. 
John Bernal, președintele executiv al 
Prezidïülui Consiliului Mondial ăl 

■Păcii, a dat publicității apelul adre
ssât lui U Thant, secretarul general 
provizoriu al O.N.U., și lui Adoula, 
primul^ ministru al Congoului, în 
care cere eliberarea lui Antoine Gir 
zenga.

SOFIA 17 (Agerpres). — După ’ 
cum transmite agenția B.T.A., la 15 
martie s-a deschis la Sofia prima 
sesiune a Adunării Populare a celei 

•de-a IV-a legislaturi. în cadrul a- 
cesteia a . fosț ales Prezidiul Adu
nării Populare. Ca președinte al- 
Prezidiului a fost reales Dimităr Ga- 
nev.

La propunerea luFȚodor Jivkoy, 
prim-seçretar al.C,Ç, àl. P.C. Bulgar, 
în. funcția de . președinte al Consi- ^JKUV> uiuusiiui .
liului de Miniștri a fost reales in ]La 16.martie prima sesiune a Adu- !t. 
unanimitate Anton Iugov. nării Populare a R. P. Bulgaria și-a

Adunarea Populară, a aprobat în mclîeiat lucrările. . .

unanimitate componența guvernu
lui Republicii Populare Bulgaria.lui Republicii Populare Bulgaria.

Raiko Damianov și Gheorghi 
Traikov sînt prim-vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, Ivan 
Mihailov, Gheorghi Țankov, Stan
ko Todorov, care este și pre
ședintele Comisiei de Stat a Plani
ficării, și Jivko Jivkov, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, ; 
Karlo Lukanov, ministrul Afaceri-• ...~ 
lor Externe, general-locotenent Diko 
Dikov, ministrul Afacerilor Intern®

Ea 16.martie prima sesiune a Adti-
, .7-------..z . • ■. ■ . - -- - — x-------------- - — — —

Populară a aprobat în încheiat lucrările.

DedarațHSe lui A. Iugov
..... întru tdtul -planul so- ninsulei balcanice într-o zonă în - 

vietic de dezarmare, care; reprezintă ■ care să nu existe arme • atomice și . 
....................................... „_:.x x-x.. rachetă, într-o regiune a păcii și

înțelegerii. Anton Iugov a condamș, 5' " 
nat politica agresivă a N.A.T.O. 
care creează baze atomice'.și rampe 
de lansare a rachetelor pe terito
riile Greciei și Turciei, precum și

Sprijihim

0' bază feala și solidă pentru trata
tive și înțelegere, a declarat Anton 
Tugov, ' în ședința Adunării Popu
läre a R.P. Bulgaria.

Republica Populară Bulgaria, ca 
membră a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, a declarat A. Iu- sprijinul prea zelos pè_ care unele 
gov, va face tot ce depinde de ea 
pentru a scoate această problemă 
din sfera tratativelor și a trece la 
rezolvarea eî practică.

în continuare, președintele Con
siliului--de: Miniștri- al R. PMBulga- ___ __
ria a subliniat ’că-guvernul-nou 'ales : âé"7r VenT7a7va"?i”sprijinftă~întru 
va urma politica -leninistă de’ pace • f ■ - - - - - -
și-coexistență pașnică; linie verifi
cată de viață. în ce privește Bal
canii,.. gyvçrnul..ya. .jirma și. de acum. 
-înainte ilrifa ' de''stabilire a relațiilor 
de bună vecinătate cu statele bal
canice și- de., transformare a pe-

-—o»o

cercuri din Grecia și Turcia îl a-t 
cordă acestei politici,

È1 a subliniat încă o dată că orice > 
propunere . rezonabilă în scopul 
menținerii păcii și a înțelegerii 
între popoarele balcanice, de, oriun- .

totul de R. P. Bulgaria.
în continuare, A. Iugov a relevat 

necesitatea urgentă a încheierii 
until tratat de pace cu Germania și 
a reglementării pe această bază a 
problemei Berlinului occidental.

s

f' — ■ ’it

de sud. Cuvîntarea lui ]. Țedenbal

JI Z

17 (Agerpres). — Ministrul 
Externe al R. D, Vietnam, 
Khiem, a adresat copre- 
Conferinței de la Geneva

Telegrama 
ministrului Afacerilor Externe 

al R. D. Vietnam

HANOI 
Afacerilor 
Ung Van 
ședinților
pentru Indochina din anul 1954 o te
legramă în care le atrage din nou 
atenția asupra agravării situației din 
Vietnamul de sud ça urmare a ames
tecului militar al S.U.A.

In telegramă se arată că în ulti
mul timp imixtiunea militară a Sta
telor Unite în Vietnamul de sud ca
pătă o amploare tot mai mare șj de
vine mai primejdioasă.

ULAN-BATOR. .La Ulan-Bator 
s-au încheiat lucrările Congresului 
al XIV-lea al Uniunii Tineretului 
Revoluționar din R. P.. Mongolă. în 
încheiere ă luat cuvîntul J. Țedcn- 
baî, prim-secretar al P. P. R. Mongol,' 
președintele Consiliului, de' Miniștri 
al R. P. Mongole, care a arătat că 
sarcina U.T.R.'M. este de a educa ti
neretul mongol în spiritul prieteniei 
și al înfrățirii între popoare, în spiri
tul solidarității internaționale a oa
menilor muncii și al principiilor in-

ternaționalismului proletar. Această 
cerință capătă o și mai mare actuali
tate în lume, prin faptul că actualii 
conducători ai Partidului Muncii din 
Albania s-au abătut de la princi
piul internaționalismului proletar» 
au alunecat în mocirla naționalis
mului, și încearcă să educe poporul 
albanez, inclusiv tineretul, în spiri
tul dușmăniei și urii față de marele 
popor sovietic și de celelalte popoare 
ale țărilor socialiste.

Autoritățile din Vietnamul de sud Incendiază locuințe In scopul insta
lării de baze militare. Numeroase familii rămîn astfel pe drumuri.

Magazinul „Căminul" din Capitală - rindurile cumpărătorilor gustul pen
tru. frumos. Să ne oprim în raioane
le de mobilă. „In general, camerele 
amenajate în scopul prezentării mo
bilei 
ceea 
fel incit 
mai bună ___ ____  _______ ,__
gazinul, Am dori ca magazinul „Că
minul" să ne Bugereze idei intere
sante pentru a asigura locuințelor

este o unitate modernă, menită să 
pună la dispoziția publicului pro
dusele destinate amenajării locuin
țelor. Să-i vizităm raioanele. De 
bună seamă că aici mobila este 
unul dintre articolele cele mai soli
citate. „București 2", „Modern" său 
„Miorița" sînt numai cîteva dintre 
garniturile prezente In magazin. 
Sortimentul e completat cu cîteva 
tipuri de mobilă pentru bucătării, 
cu fotolii, biblioteci, recamieuri. 

Magazinul mai oferă spre vînzăre 
o varietate de țesături pentru len
jerie de pat, materiale de tapiserie, 
perdele etc. Covoarele șl carpetele 
simple de iută, sau țesute cu iir de __ ____________ _______________
relon, covoarele plușate, pledurile

noastre un grad cit mai înalt 
de confort" scria zilele trecute o 
corespondentă a ziarului;

: Intr-adevăr, magazinul expune 
uneori1 interioare amenajate la în- 
tîmplare. Unui dormitor dintr-un 
lemn de o anumită culoare, i se „li
pește* o bibliotecă de altă culoare ; 
pe mesele garniturilor sînt așternu
te același fel de fețe de mese — 

- doar în culori diferite — și nu din
tre cele mai potrivite. Iar covoarele, 
cum este acela expus împreună cu 
camera studio „M 62", nu se asor
tează cu stofa mobilei respective. 

O cameră completă, așa cum do
resc să vadă vizitatorii, presùpune 
nu simpla prezentare a unei garni
turi, cum se obișnuiește la magazi
nele „Mobila", ci aranjarea, pînă în 
cele mai mici amănunte, a unui in
terior plăcut. Nu trebuie să lipseas-

de lînă și din fire sintetice ocupă o 
bună parte din rafturile și vitrinele 
magazinului. Motivele decorative,' 
coloritul viu al acestora incintă 
ochiul.

Scrisorile unor cetățeni adresate 
„Scînteii* au scos la iveală și une
le lipsuri legate de organizarea ma
gazinului. El ar Ü trebuit să fie con
ceput nu ca o unitate comercială, 
oarecare, specializată în desface
rea produselor necesare amenajării 
locuințelor. Acest magazin are tot
odată și menirea de a cultiva în

nu sînt complete, 
ce

nu au
necesar, în așa 

o orientare cit
este

să dea 
celor care vizitează ma--

însemnări despre 
magazinul „Căminul*

că nici perdelele, o față de masă 
frumoasă, aparatul de radio, un vas 
cti flori sau un bibelou. Și. nici ta-■ 
blouri și lămpi.' Numai astfel vizi
tatorul ar avea în față un model 
interesant.

Ar trebui, , poate,, antrenat un 
colectiv, de decoratori, care, să 
contribuie , cu idei noi la arați-,- 
jârea interioarelor, la . împrospă
tarea continuă a acestora și care, e- 
ventual, să dea și unele sfaturi-prac
tice cumpărătorilor, să fie adevărați 
educatpri ai gustului lor. Magazinul, 
„Căminul" dispune de un spațiu 
destul de larg, care poate fi gos-, 
podărit cu mai mult folos pentru 
public. Printre interioarele prezenta
te s-ar cere neapărat o cameră de 
tineret și una pentru copii. .
.Amenajarea corespunzătoare a- 

magazinului, cil și aprovizionarea 
lui cu toate mărfurile pe care în 
mod obligatoriu trebuie să le aibă, 
necesită mai multă atenție din pat» 
tea secțiunii comerciale a Sfatului 
popular al Capitalei, din partea or-; 
gahelor comerciale. Dacă alături de 
interioare plăcute, vizitatorii voi 
găsi și un sortiment mai larg de 
mobilă, diferite accesorii, perdele, 
piâdu&e de artizanat, magazinul 
„Căminul" va răspunde intr-adevăr 
cerințelor pentru care a fost creat.

Iată probleme care trebuie să stea 
și în atenția organelor comerciale 
din celelalte orașe ale țării, unde 
există sau urmează să se înființeze 
asemenea unități. ■

G. GRAURE ‘

-"FII.ARMONICA DE STAT „GEORGE 
ENESCU“ (Ateneul R.P.R.) : CONCERT 
dat de CORUL FILARMONICII DE STAT 
„GEORGE ENESCU" pentru formații 
corale de amatori din întreprinderi. Di
rijor : Vasile. Pîntea. — (orele 20).

TEATRUL .DE OPERĂ ȘI BALET AL
R. P. ROMÎNE : ROMEO ȘI JULIETA — 
(orele H) ; NĂPASTA — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : — (orele 15,30) ; SVEJK IN AL DOILEA ■
ELIXIRUL DRAGOSTEI — (Orele 10,30) ; -------------------------- --------------
BOCCACCIO - (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE (Sală ‘Comedia) : APUS DE SOA
RE — (orele 10) j ÇIDUL — (orele 15) ; 
ANNA KA.RENINA — (orele 19,30), (Sala . 
studio) : SICILIANA — (orele 10) ; BOL
NAVUL ÎNCHIPUIT — (orele 15) ; FII
CELE - (orele 19,30).

TEATRUL „c.-1. NQTȚARA" (Sala Ma
gheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA - 
(orele 10) ; PYGMALION — (orgie 15,30) ; 
FIUL ȘECOriULUI — (orele 10,30). (Sala 
Studio) ; SCANDALOASA ■ LEGĂTURĂ 
DINTRE . DOMNUL KETTLEË ȘI DOAM
NA MOON — (orele 10); BĂIEȚII, VESELI
— (orele 16) ; VIORI DE PRIMĂVARA
— (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu nr. 
1) : CUM VA PLACE — (orele 10 și orele 
15) ; ÎNTOARCEREA — (orele 19,30).

: (Sala Studio — Str. Alex. ' Sahia nr. 76) : 
CRED ÎN .TINE - (orele 10) ; TACHE, 
ÏANKE și CADÎR — (orele 15) ; MENA
JERIA DE STICLA — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI

■j?

COPII (Sala pentru tineret) : PIGULETB 
PLUS CINCI FETE - (orele 11) ; . PE ' 
PRETORE VINCENZO - (orele 20). (Sala 
pentru copii) ; COCOȘELUL NEASCUL
TĂTOR - (orele 11) ; MUȘCHETARII 
MĂGĂRIEI SALE — (orele 17).; CINE 
A UCIS - (orele 20).

TEATRUL DE COMEDIE : CELEBRUL 
702 - (orele 11) PRIETENA .MEA PIX 
—- (urcic xu,ou; , pvxjüxv ax-, . rtxj x^uxxxxxn. ■ 
RĂZBOI MONDIAL — (orele 19,30).

INSTITUTUL DE ARTĂ TEATRALĂ . ■ 
ȘI CINEMATOGRAFICĂ : MINCIUNA 
ARE PICIOARE LUNGI —' (orele 20).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.« 
CIULEȘTI : HOȚII ȘI VARDIȘTII -t 
(orele 10) ; O LUNĂ DE CONFORT 
(orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT: UN - 
MILION PENTRU UN SURÎS, - (orele 
20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TĂNASE" (Sala Savoy) :■ REVISTA 62 
— (orele 20). (Sala Victoriei) ; CONCERT -„n. 
IN RE... HAZLIU — (orele 20). (Sala . ,, 
Dalles) : ȘAPTE NOTE POTCOVITE — 
(orele. 16,30 șl orgle 2Q).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade- ' 
miei) : HARAP ALB — (orele 11) ; MI
CUL PRINȚ — (orele 19). (Sala Orleu) : 
ALBA CA ZĂPADA — (orele 11) ; MINA 
CU CINCI DEGETE - (orele 20,39).

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

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

iDUMINICĂ 18 MARTIE o Școala și tru toți — orele 1,3,10 — I • CIntă Yves 
viața — orele 8,00 — I • Ghid muzical Montând — orele 13,45 — II • Progrgme
— orele 8,50 — I • Teatru pentru copii — muzicale alcătuite de ascultători — 
orele 9,30 —’I o Din muzica popoare- i;,:; I _ L_ .... 
lor — orele 9,30 — II o Arii din opere' rui — orele 14,30
— orele 10,00 — II »■ Revista presei stră- 
ine — orele 10,30 — II o Transmisiune 
din sala Ateneului a concertului orches
trei simfonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu“. - Dirijor-: Mihai Bredi- 
ceanu. Solist : Daniil Șafran (U.R.S.S.).
Concert de concerté. In. program : Con- __  .... „ ______ .
certul în do -minor’ pentru -violoncel șl • Ușoară romîhească — orele 19,05 
orchestră de coarde de Johann Chris- “ ’
tian Bach — în primă audiție — ; Con
certul în re major pentru violoncel șl 
violoncel și orohestră de Haclaturian — 
orele 10.50 — II e Vorbește Moscova — 
orele 11,30 — I. e Interpret! de muzică 
ușoară — orele 12,30 — I • De toate pen-

muzicale alcătuite de ascultători — orele
14.30 — I o La microfon : Satlța șl umo- 

— li • U șezătoare
orele 15,30 — I e Program muzical pen
tru fruntașii recoltelor bogate — orele
16.30 - II » Din antologia prozei romî- ,. .. 
noști contemporane — orele 16,45 — I » - ‘ 
e Din spectacolele săptămînii la Teatrul .« 
de Operă și Balet al R. P. Romîne — --,„1 
orele 18,05 — II • Melodii de. muzică" - - _ - _ H": ■'
e Teatru : ■ „Prometeu încătușat“ de Es- ■ 
chil (premieră) — orele 19,30 — I • Al» ___

____ ____  . nîaiiah muzical — grele 20,30 — II • Cîn“ 
orchestră de Haydn ; Concertul pentru tece din folclorul nou și jocuri popm ' 

laro romîneștl —'orele 20,47 — I «.Pro« 
gram pentru iubitorii de romanțe —• 
orele 21,30 — II • Sonate pentru plan 
de Beethoven — orele 22,35

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

■

!

Aspect din Interiorul magazinului.

In urma publicării articolului cu 
titlul de mai sus în „Scînteia“ nr. 
5443, Ministerul Comerțului ne răs
punde următoarele :

„Direcția generală a comerțului cu 
ridicata de produse alimentare ur
mărește în continuare lărgirea des
facerii de produse alimentare pre
ambalate, precum și îmbunătățirea 
actualelor lor forme de prezentare 
Pentru traducerea în viață a aces- aplica măsuri de remediere, 
tor sarcini, printre alte metode și 
mijloace,' serviciul de preambalate 
a. organizat, recent, la magazinul cu 
autoservire „Unic", o discuție des
pre îrnbunătățirea ambalajelor, la 
care au participat reprezentanți ai 
Ministerului Industriei Alimentare,

ai Ministerului Industriei Petrolului 
și Chimiei, ai Sfatului popular al 
Capitalei, reprezentanți ai comerțului 
alimentar cu ridicata și cu amănun
tul. Cu acest- prilej s-a analizat pe 
fiecare produs, sortiment și capaci
tate, calitatea ambalajelor de pre
zentare, relevîndu-se lipsurile con
statate de consumatori. Ca urmare, 
fiecare direcție interesată urmează a

Și în viitor, direcția noastră ge
nerală își va îndrepta activitatea și 
atenția spre dezvoltarea în continu- . 
are a desfacerii de produse alimen
tare preambalate, precum și a in
troducerii de noi tipuri de ambalaje 
atrăgătoare și economicoase“.

CINEMATOGRAFE : GARDIANUL :
Sala Palatului R. P. Romîne (orele 19,30), 
Magheru (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; - 
171 19; 21), I. C. Frimu (9; 11; 13; 15; ■ 
17; 19; 21), înfrățirea între popoare (10,30; ; 
15; 17; 19;. 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 
19; 21).' PROCESUL MAIMUȚELOR : Re
publica (8,30; II; 13,30; 16,15; 19; 21,30), , 
Elena Pavel (10; 12,30; 15,45; 18,15; 21),
Olga Banele (11,30; 14,30; ..16,45; 19; 21,10). 
DRUM BUN AUTÖBÜZULE : Drvtmul 
serii (11; 15; 17; 19; 21), Alex Sahia (10; 
11,45; 13,30; 15,15; 17; 18,45; 20,30), Mio
rița (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 (11; 16; 
18; 20). LANTERNA FERMECATA : V. 
Alecsandri (15; 17; 19; 21). CĂLĂTORIE 
PESTE TREI MĂRI — cinemascop (am- . 
bele serii) : Lumina (9,45; 12,15; 14,45; 
17,30; 20,15). ROSITA : Flacăra (12; 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). NQPȚI ALBE : Central (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). PROFESORUL MAM-
LOCK : Victoria (10; 12; 15;-17; 19; 21). 
FIDEL CASTRO AL CUBEI — FOTBAL 
PE GLOB 1961 - OMUL, STAPIN AL 
NORDULUI — Tittîpurl 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; 18,30; 20,30). 30 Decembrie 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). CAVALERII TEU
TONI — ambele serii : 1 Mai-(10,30; 14; ,
17,15; 20,30). CER SENIN : Tineretului (16; 
18,15; 20,30). COPILUL TRUPEI : Cultu
ral (10,30; 16; 18,15; 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 VE- 
NIT: 8 Martie (11; 15; 17,05; 19,10; 21,15). schimbător Ninsori locMe POVESTEA CĂLUȚULUI COCOȘAT : 16 s4nlnlDat01•. Ninsori locale. 
Februarie (16; 18; 20). DE PARTEA CEA
LALTĂ : Grlvlța (15; 17; 19; 21). PERLE 
NEGRE : V. Roaită (10; 12; 15; 17;. 19; 21), 
G. Bacovia (11,30; 15; 17; 19; 21). RĂZBOI 
ȘI PACE — ambele serii : Unirea (16;

19.30) . EL, HAKIM : T. Vladimirescu (11
15; 17; 19; 21). CURSA DE 100 KILOME 
TRI : Munca (12; 15; 17; 19; 21), Moșilor 
(11; 15; 17; 19; 21). TOM DEGEȚELUL : 
Popular (10; 12; 15; 17,05; 19,10; 21,15).-FII 
FERICITA ANII: Arta (16; 18,15; 20,30). 
SENTINȚA : Donca Slmo (15; 17ț 19; 21). 
CAIDUL : M. Eminescu (11,30; 14,30; 16,45; 
19; 21). CETATEA HURRAMZAMIN ; _
Iile Plntilie : (16; 18,15; 29,39), Volga (12;
15; 17; 19; 21). INSULA: C-tlh David 
(15,39; 18; 20,30). DRAGOSTEA LUI A- . ” 
LIOȘA : Floreasca (11,45; 16;. 18; 20). OA
MENI PE GHEAȚA rulează la. cinema- ~~1 
tograful N. Bălcescu (10;' 12; 16; 18,15; ........
20.30) . NU E LOC PENTRU ANIMALE - .... 
SĂLBATICE : Luceafărul (10,30; 15; 17;
19; 21). ÎNTÎLNIRE PE CABLU': Aurel 
Vlalcu (16: 18,15; 20,39). —

TELEVIZIUNE. Orele 9,00 — EMISIU- 
NEA PENTRU COPII' ȘI TINERETUL 
ȘCOLAR. 10,30 — EMISIUNEA PENTRU-, 
SATE. In jurul orei 16 transmisie de la .

, stadionul Dinamo a meciului de fotbal 
dintre echipele Dlnamci-Bucureștl șl Dl- 
namo-Pitești. 19,00 —; Jurnalul televiziu- , 
nil. 19,15 — „STĂPÎNUL UNIVERSULUI“,

, scenetă satirică după schițe de Péter Kar- 
vas. 19,50 — Recitalul basului Arthur Ei
sen, artist emerit al R.S.F.S.R. 20,10 . — 
Filmul artistic „ZECE PAȘI SPRE RĂSĂ
RIT“ — o producție a Studioului „Turk- 
menfllm". 21,15- — Filmul documentar : 
„ANIMALELE ARCTICEI". 21,23 - „TE-

■ LEVIZIUNEA DIN MOSCOVA PREZIN
TĂ..." Emisiune de varietăți primită dip 
pârtea Studioului Central de Televiziune 
din Moscova. în încheiere : ultimele știri.

CUM VA FI VREMEA ? ,
Timpul probabil pentru zilele de 19,’

20, și 21 martie : Vreme rece, cu cer 
î".— : ;—_;T. Vînt slab

■ pînă la potrivit din sectorul nordic. Tem-. ' 
peratura în general staționară Minimele 
vor fi cuprinse între minus 2 grade și 
minus 12 grade, local mai coborîte în 
nordul țării, iar maximele intre minus 
4 grade și plus 6 grade.
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Cuvîntarea rostită de N. S. 
Hrușciov la întîlnirea cu alegăto
rii din circumscripția electorală 
Kalinih se află în centrul aten
ției presei internaționale.

NJBW YORK 17 (Agerpres). — 
Toate ziarele din New York au pu
blicat știri amănunțite despre cu
vîntarea liii N. S. Hrușciov. în tit
lurile ziarelor se vorbește despre 
crearea în Uniunea Sovietică a ra
chetelor globale, față de care nu 
există de fapt nici o apărare și 
despre lansarea m Uniunea Sovie
tică a unui satelit artificial al Pă
mîntului în scopul cercetării în 
continuare a spațiului cosmic.

Ziarul „NEW YORK WORLD TE
LEGRAMM AND SUN“ expune pe 
larg declarația șefului guvernului 
sovietic cu privire la necesitatea 
încheierii Tratatului de pace cu 
Germania și reglementării proble
mei Berlinului occidental. Hrușciov 
a confirmat din nou, scrie ziarul, 
că nu există „un termen fatal' 
pentru încheierea Tratatului 
pace cu Germania. Totuși, el a a- 
dăugat că U.R.S.S. ar dori să re
glementeze aceste probleme și să 
facă din Berlinul occidental un oraș 
liber, democratic.

Ecoul internațional al cuvîntării 
lui N. S. Hrușciov

I“ 
de

LONDRA 17 (Agerpres). —
Ziarele de dimineață comentează 

cuvîntarea lui N. S. Hrușciov tre- 
cînd în titluri unele teze. Asupra 
presei engleze a produs o mare im
presie comunicarea lui N. S. Hruș
ciov cu privire la crearea rachetei- 
globale. în legătură cu aceasta, 
toate ziarele subliniază rămînerea 
în urmă a tehnicii americane a ra
chetelor, 
ziarului 
son, scrie că sistemul american de 
prevenire timpurie este acum „oco
lit din flanc”. El declară că Rusia 
și America au urmărit să creeze o 
rachetă globală și „acum este clar 
că rușii au cîștigat această între
cere”.

„Șeful guvernului, N. S. Hrușciov, 
scrie ziarul finlandez „HUFVUD- 
STADSBLADET“, — a spus că 
U.R.S.S. are o „rachetă globală“ 
care nu poate fi interceptată de 
nici o armă antirachetă. Aceste ra
chete nu pot fi detectate, de aceea 
sistemul radar al puterilor occiden
tale nu-și mai are rostul.

Astfel, corespondentul 
„DAILY. MAIL", Macfer-

Hrușciov a declarat că războiul 
nuclear poate fi preîntîmpinat nu
mai prin dezarmare“. „Din aceeași 
cauză, subliniază ziarul ;,UUSI 
SUOMI“, calea cea mai rațională 
este calea dezarmării“.

„KANSAN UUTISET“ subliniază 
cuvintele lui N. S. Hrușciov cu pri
vire la pericolul cursei înarmărilor.

Piesa vest-germană acordă o 
atenție deosebită declarațiilor lui 
N. S. Hrușciov în legătură cu pro
blema germană. „Nici de dala 
aceasta Hrușciov nu a indicat vreun 
termen pentru încheierea Tratatului 
de pace cu Germania sau cu cele 
două state germane, subliniază zia
rul „DIE WELT". El a declarat însă 
limpede că cei ce speră în tergi
versarea la infinit a rezolvării aces
tei probleme importante greșesc în 
mod serios".

Ziarele pariziene acordă o mare 
atenție cuvîntării lui N. S: Hruș
ciov. Referindu-se la propunerile 
sovietice de dezarmare ,,L’ HUMA
NITE“ scrie : „Pot fi oare rezona
bili conducătorii Pentagonului, mi
liardarii care s-au îmbogățit din 
producția de armament ? Vor în
țelege ei oare că dezarmarea totală 
și generală sub un strict control, 
propusă de Uniunea Sovietică, este 
necesară și posibilă ?“

Controlul asupra încetării experiențelor nucleare 
nu trebuie să reprezinte un mijloc de spionaj

Declarațiile lui S. K.
GENEVA 17 (Agerpres). — TASS:. 

La 16 martie, S. K. Țarapkin, re
prezentantul U.R.S.S. la conferința 
celor trei puteri cu privire la înce
tarea experiențelor cu arma nu
cleară, a organizat o conferință de 
presă la Casa presei din Geneva. 
El a comunicat că la 11 martie, în 
timpul întrevederii lui A. A. Gro- 
mîko, ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., cu D. Rusk, secretar de 
Ștat al S.U.A., și cu lordul Home, 
ministrul Afacerilor. Externe al An
gliei,. partea americană a insistat 
din nou să se stabilească un control 
internațional asupra efectuării expe
riențelor cu arma nucleară. Ca răs
puns, A. A. Gromîko a subliniat că 
încheierea unui tratat cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare 
este cu putință pe baza propuneri
lor guvernului sovietic din 28 no
iembrie 1961, care prevăd folosirea 
mijloacelor naționale pentru detec
tarea exploziilor nucleare.

Din inițiativa părții anglo-ameri- 
tane, la 15 martie a avut loc o în
tâlnire între S, K. Țarapkin și re
prezentanții S.U.A. și Angliei la con
ferința celor trei puteri pentru în
cetarea experiențelor cu arma nu
cleară. în timpul acestei întîlniri, 
reprezentantul american, A. Dean, a 
declarat că S.U.A. sînt gata în mo
mentul de față să semneze un tratat 
care să prevadă interzicerea tuturor 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic, sub apă 
și sub pămînt. Deși în acest caz

Țarapkin la conferința de presă de la Geneva 
numărul fenomenelor neidentificate 
care intră în prevederile tratatu
lui ar crește considerabil, a de
clarat A. Dean, totuși S. U. A. 
nu vor insista pentru sporirea nu
mărului d© inspecții și de posturi de 
control. Dean a declarat în conti
nuare că S.U.A. sînt gata să sem
neze un tratat cu privire la înceta
rea experiențelor pe bâza proiectu
lui de tratat anglo-american din 18 
aprilie 1961, bare prevede ca pe te
ritoriul U.R.S.S. să se instaleze 19 efectuarea unor inspecții suplimen- 
posturi de cbntrol și să se efectueze 
pînă la 20 de inspecții pe an.

Reprezentantul S.U.A. a propus, 
de asemenea, să se ia o serie de mă
suri suplimentare.

Reprezentantul U.R.S.S., S. K. Ța
rapkin, a subliniat că propunerile 
Iui A. Dean nu aduc nimic nou în 
vechea poziție inacceptabilă a S.U.A. 
Controlul internațional propus de 
puterile occidentale, a declarat el, 
este absolut inacceptabil pentru 
Uniunea Sovietică. Uniunea Sovie
tică nu obiectează împotriva con
trolului asupra încetării experien
țelor. Dar acest control trebuie să 
se înfăptuiască cu ăjutorul mijloa
celor naționale de detectare, care 
și-au demonstrat eficacitatea. Par
tea sovietică este gata să semneze 
imediat un tratat cu privire la in
terzicerea tuturor experiențelor cu 
arma nucleară, dar ea nu poate ad
mite să se trimită pe teritoriul ei 
spioni străini sub forma de contro
lori internaționali. Schimbările pro-

puse de S.TJ.A. și Anglia la proiec
tul de tratat anglo-american din 18 
aprilie 1961, a declarat Țarapkin, 
nu ilustrează dorința S.TJ.A. de a 
rezolva problema încetării expe
riențelor nucleare în mod realist pe 
o bază reciproc acceptabilă. Mai 
mult, S.U.A. încearcă să creeze noi 
dificultăți pe calea spre realizarea 
unui acord cu privire la interzice
rea experiențelor nucleare, prezen- 
tînd o nouă cerere în legătură cu

tare, în scopul verificării pregătiri
lor pe care le desfășoară diferite 
țări pentru efectuarea de noi expe
riențe nucleare. Astfel, la vechile 
piedici existente pe calea realizării 
unui acord, Occidentul vrea să a- 
dauge incă una.

Această poziție a S.U.A. arată că 
ele nu doresc 
acord cu privire la 
riențelor cu arma 
totul pentru a nu 
rea unei înțelegeri 
blemă importantă și, ca o comple
tare la exploziile nucleare subtera
ne efectuate de ele, reiau experien
țele cu arma nucleară în atmosferă.

S. K. Țarapkin a subliniat că în 
prezent singura cale realistă în ve
derea unui acord o constituie adop
tarea propunerilor sovietice din. 28 
noiembrie 1961, care prevăd folosi
rea mijloacelor naționale de control 
asupra respectării acordului cu . pri
vire la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară.

cîtuși de puțin un 
încetarea expe- 
nucleară și fac 

permite realiza- 
în această pro-

Un program clar și precis 
al dezarmării generale

îri cuvîntarea sa electorală, rostită' 
Ia 16 martie la Moscova, N. S. Hruș
ciov, desfășurînd tabloul realizări
lor obținute de poporul sovietic în 
construcția comunistă și al perspec
tivelor deschise de noul Program al 
P.C.U.S. a spus cu drept cuvînt că 
principala cucerire a politicii ex
terne a U.R.S.S. este pacea. Toate 
popoarele lumii, întreaga omenire 
sînt recunoscătoare Uniunii Sovie
tice pentru activitatea sa neobosită 
în favoarea cauzei păcii.

In actualele condiții, cînd tehnica 
colosală 
precum 
a lor la 
de kilo- 
războiu-

-rachetă 
acest lucru.

înfăptuirea dezarmării generale șl 
totale a devenit o,necesitate impe
rioasă. U.R.S.S., celelalte țări socia
liste, au manifestat-un nesecat spirit 
de inițiativă în rezolvarea acestei 
probleme vitale pentru omenire.

Prezentate pentru prima oară let 
O.N.U., la 18 septembrie 1959, pro
punerile sovietice cu privire la de
zarmarea generală șl totală au cu
cerit repede aprobarea călduroasă 
a popoarelor. în favoarea ideii de-

militară a creat arme cu o 
putere de distrugere, 
și mijloace de transportare 
ținte situate la zeci de mii 
metri depărtare, primejdia 
iui atomic nu poate fi radical în
depărtată decît prin dezarmarea 
generală și totală. Cît privește 
uriașele 1____Ț.
zent péntru înarmări, ele 
tea fi cheltuite în scopuri civile, spre 
binele oamenilor, inclusiv pentru a- 
jutorarea regiunilor slab dezvoltate 
economicește. Totodată dezarmarea 
ar lipsi pe colonialiști de posibilita
tea de a domina cu ajutorul forței 
armate alte popoare, de a înăbuși 
lupta lor ■ de eliberare. Iată de ce 
în înfăptuirea dezarmării sînt inte
resate toate statele,' toate popoarele.

Deși cercurile agresive ale pu
terilor imperialiste, speriate de 
succesele țărilor socialiste, n-au re
nunțat la Ideea de a folosi armele, 
o înțelegere în problema dezarmă
rii este posibilă ; prin lupta lor uni
tă, popoarele pot impune înfăptuirea 
ei adepțiloi cursei înarmărilor. în 
actualele condiții internaționale, 
cercurile imperialiste nu se mai pot 
deda nestingherite la acțiuni agre
sive pe plan internațional. Ele nu 
pot să ignoreze că, în zilele noastre, 
a dezlănțui un război împotriva ță
rilor socialiste ar însemna pentru 
imperialiști o sinucidere. Noua reali
zare a științei și tehnicii sovietice, 
animțată în cuvîntarea electorală a 
șefului guvernului U.R.S.S. — crearea 
unei rachete intercontinentale globa
le, invulnerabilă pentru arma anti-

fonduri irosite în 
ar

pre- 
pu-

DJAKARTA 17 (Agerpres). —De
legația Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romine care vizitează Indo
nezia se află într-o călătorie de pa
tru zile prin diferite regiuni ale la
vei sau învecinate cu ea.

La 14 martie delegația a plecat 
cu avionul în insula Bali, renumită 
prin frumusețile ei naturale și prin 
creațiile ei artistice. La sosire, pe 
aerodromul Tuban, împodobit cu lo
zinci închinate prieteniei trainice 
romîno-indoneziene, delegația a fost 
salutată de guvernatorul insulei, Su- 
tedja, precum și de ceilalți repre
zentanți principali ai autorităților 
locale. Primirea a fost deosebit de 
călduroasă și cordială. Un grup de 
fete au așternut flori în calea dele
gației.

în ziua sosirii delegația a vizitat 
monumentul Margarana din apro
pierea orașului Denpasar, unde a 
depus o coroană de flori la cimiti
rul eroilor. La solemnitatea la care 
au participat mase compacte de oa
meni, conducătorul districtului, Tji- 
lik, a rostit o cuvîntare de bun so
sit. A răspuns șeful delegației ro- 
mîne, Ștefan Nicolau, care a scos în 
evidență misiunea de pace și priete
nie a delegației, temeiurile relațiilor 
de colaborare reciprocă dintre cele 
două țări și popoare. Solemnitatea 
a prilejuit o puternică manifestarea 
prieteniei romîno-indoneziene.

în cele două zile petrecute la Bali 
delegația a vizitat un șir de loca
lități, luînd cunoștință de tradițiile, 
modul de < viață, activitatea și rea
lizările populației. Pretutindeni, lo
calitățile erau împodobite festiv cu 
lozinci de bun sosit, iar cetățenii au 
întîmpinat delegația cu manifestări 
de simpatie. Membri ai delegației 
au avut întîlniri cu reprezentanți 
ai vieții economice și culturale. în 
seara de 15 martie guvernatorul 
insulei a dat o mare recepție 
cinstea oaspeților, după care a 
mat un bogat program artistic.

în ziua următoare delegația 
deplasat cu avionul în vechiul oraș 
Djokjakarta.

Astăzi, în Uniunea Soviética au loc alegeri de 
deputați în Sovietul Suprem al U.R.S.S.

în viața societății sovietice alegerile constituie 
un eveniment politic important. Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. este organul suprem al puterii de stat 
a țării sovietice. La 18 martie, în cele două camere 
ale Sovietului Suprem — Sovietul Uriiunii și So
vietul Naționalităților — vor fi aleși 1.443 deputății

Componența Sovietului Suprem va reflecta mă
rețele ^transformări ce au avut loc în Uniunea So
vietică, pe a cărei hartă au apărut în ultimii ani 
noi regiuni economice, noi centre ale agriculturii 
și industriei. în comparație cu alegerile trecute, 
numărul deputaților se mărește cu 65. Numărul cir
cumscripțiilor electorale a crescut de asemenea cu 
59. După alegeri, reprezentanți a 13 noi circum
scripții electorale, create în regiunile pământurilor 
desțelenite, își vor ocupa locul pentru prima oară 
în sala de ședințe a marelui palat al Kremlinului.

• Din toate colțurile țării sosesc vești 
despre succesele obținute în uzine șt 
fabrici în îndeplinirea și depășirea pre
vederilor de plan pe primele luni ale 
anului. Zilnic își depășesc planul pe
troliștii din Tataria. De la începutul 
anului ei au trimis la rafinării 20 de 
garnituri de tren încărcate <:u țiței peste 
prevederile planului. în preajma alege
rilor, la Uzina Kirov din Harkov a în
ceput fabricarea, înainte de termen, a 
unei uriașe turbine cu abur. Aceasta va 
produce anual două miliarde kWh, a- 
dică atît cît produceau toate centralele 
elecfrjce ale Rusiei în 1913. A luat o 
și mai mare amploare mișcarea pentru 
munca comunistă. La Uzina de rulmenți 
nr. 1 din Moscova, 845 de brigăzi se 
întrec pentru titlul de 
muncă comunistă.

• în centrul campaniei 
stat preocuparea pentru
rapidă a agriculturii socialiste, care a 
devenit o problemă a întregului po
por. Se desfășoară cu succes lucrările 
de primăvară. Aplicîndu-se măsurile 
luate- de recenta plenară a C.C., în 
colhozuri și sovhozuri se pun bazele 
unei recolte bogate.

© Pentru desfășurarea alegerilor, în 
U.R.S.S. au fost create peste 115.000 de 
comisii electorale. Organizațiile obștești 
au trimis în aceste comisii 1.250.000 de

brigăzi de

elecforale a 
dezvoltarea

în
ur-

s-a

0®0

Aspect de la demonstrația de protest de la Kiel (R.F.G.) împoțțiva 
hotărîrii guvernului de la Bonn de a interzice activitatea Uniunii persoa
nelor persecutate de naziști. - . .

de altul. Este evident că, spre deose
bire de sistemul controlului propus 
de S.U.A., menit să stimuleze neîn
crederea, sistemul de control pro
pus de U.R.S.S. va îndemna statele 
să aibă încredere unul în altul, să 
colaboreze în vederea înfăptuirii țelu
lui comun al dezarmării generale.

în proiectul de tratat prezentat la

învederează și mai clar iectul sovietic de tratat ține seama 
de elementele și sugestiile poziti
ve, expuse anterior de alte țări, ofe
rind astfel o bază solidă pentru re
zolvarea cît mai grabnică ar pro
blemei dezarmării în interesul po
poarelor. însuși faptul că principiile 
generale îmbracă forma unui pro
iect de tratat, pe articole și para
grafe, este de natură să ușureze șl 
să accelereze considerabil dezbate
rile, să le asigure un caracter con
cret, eficient. Proiectul reprezintă un 
ansamblu cuprinzător de măsuri. A- 
cestea sînt atît măsuri privind ac
tivitatea fiecărui stat în parte refe
ritoare la reducerea și lichidarea 
înarmărilor, cît și măsuri cu carac
ter internațional, ca cele privind Or
ganizația internațională pentru de
zarmare, întărirea capacității O.N.U. 
de a menține pacea și securitatea, 
acordarea de ajutor tehnic și eco
nomic țărilor slab dezvoltate.

Toate aceste măsuri sînt formu
late în tratat cu claritate și precizie, 
întregul proces de dezarmare ur- 
mînd să fie efectuat în termen de 4 
ani, el este defalcat în trei etape, 
sarcinile și durata fiecăruia dintre 
ele fiind clar determinate.

în proiectul sovietic de tratat cu 
privire la dezarmare un loc impor
tant îl ocupă problema controlului. 

Vreme îndelungată mașina de 
propagandă aflată în slujba adver- ‘ 
sărilor dezarmării a difuzat afirma
ția pe de-a-ntregul falsă că U.R.S.S. 
ar fi împotriva oricărui control. 
Timp de ani de zile reprezentanții 
puterilor ' occidentale au folosit a- 
cest pretext pentru a bloca tratati
vele de dezarmare. Proiectul sovie
tic de tratat arată încă o dată care 
este adevărul în această privință :

COMENTARIUL ZILEI

zarmăiii generale și totale s-au pro
nunțat conducători politici -din lu
mea întreagă,- guvernele a numeroa
se state ; ea a fost înscrisă într-o 
cunoscută rezoluție adoptată în una
nimitate de Adunarea Generală a 
O.N.U.

Eiortul continuu al U.RiS.S. de a 
netezi calea înfăptuirii dezarmării 
generale și totale se oglindește în 
propunerile prezentate de A. A. Gro
mîko,- ministrul de Externe al 
U.R.S.S., Comitetului pentru dezar
mare al celor 18 state.

Proiectul sovietic de tratat-al de
zarmării generale și totale consti
tuie un program complet, clar și 
precis, în vederea atingerii obiecti
vului pentru care a fost convocată 
conferința de la Geneva — dezar
marea generală și totală. Aplicarea 
acestui program ar asigura lichi
darea în termen de numai patru ani 
a întregii mașini militare a statelor. 
Prin aceasta războiul ar fi practic U.R.S.S. este numai împotriva folo- 
exclus din viață societății omenești.

Elaborarea și prezentarea pentru 
prima oară a unui proiect de tratat 
de dezarmare generală și totală re
prezintă o etapă calitativ nouă în 
abordarea problemei dezarmării, 
întemeindu-se pe ideile cuprinse în 
propunerile-, inițiale, pe principiile 
declarației comune sovieto-ameii- 
cane, adoptate de sesiunea a 16-a 
a Adunării Generale a O.N.U., pro-

sirii controlului în-scopuri de spio
naj, ceea ce s-ar întîmpla inevitabil 
dacă s-ar accepta propunerile S.U.A. 
care prevăd un control asupra înar
mărilor, nu asupra dezarmării. 
U.R.S.S. cere dimpotrivă ca inspec
ția să fie progresivă, să se extindă 
de la etapă la etapă și să devină 
atotcuprinzătoare după efectuarea 
dezarmării generale,, cînd statele nu 
vor mai avea nimic de ascuns unul

Actualele alegeri constituie o nouă și vie ilustrare 
a democrației sovietice. Candidații la alegerile de 
deputați în Sovietul Suprem sînt muncitori din 
întreprinderile industriale și sovhozuri, colhoznici, 
oameni de știință, medici, profesori, scriitori, ingi
neri agronomi, reprezentanți ai forțelor armate,'ăc- ,-ș 
tiviști de partid și sindicali.

Campania electorală s-a desfășurat sub semnul 
luptei întregului popor sovietic pentru îndeplinirea 
intr-un termen cit mai scurt a sarcinilor septena- 
lului, pentru transpunerea în viață a hotărîrilor 
istorice ale Congresului al XXII-lea al P.C.U.S.

Alegerile vor ilustra, fără îndoială, încă o dată fap 
tul că oamenii sovietici sprijină și aprobă cu în
suflețire uriașa activitate constructivă a P.C.U.S. și 
a guvernului sovietic. Ei vor vota pentru înflorirea 
continuă a patriei lor, pentru construirea comunis
mului, pentru pace.

reprezentanți. In munca politică și or
ganizatorică de masă, la punctele elec
torale au luat parte circa 15.000.000 de 
activiști pe tărîm obștesc. Astfel, se 
realizează una din condițiile princi
pale ale sistemului electoral sovietic, 
și anume, participarea în masă a popu
lației la pregătirea și desfășurarea a- 
legerilor.

• Toți cei 1378 depufați ai Sovie
tului Suprem al Uniunii Sovietice din

cea de-a V-a legislație sînt oameni ai 
muncii. Dintre ei 831, adică peste 60 
la sută, sînt muncitori și țărani. 1

Componența parlamentelor fr* -
gheze prezintă un tablou cu fotul di
ferit. în Congresul din S.U.A. se nu
mără 157 membri ai consiliilor de ad
ministrație ale marilor monopoluri, 20 
proprietari de 
proprietari de 
viziune etc. și 
fermier.

mari fabrici și uzine, 33 
stafii de radio și tele- 

nici un muncitor, nici un

o® o-

MIȘCAREA SATELITULUI ARTIFICIAL
AL PĂMÎNTULUI LANSAT DE U.R.S.S.
© Aparatajul aflat la bordul său funcționează normal .
• Semnalele emise oferă noi posibilități pentru studierea 

ionosferei
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS. Satelitul artificial al Pămîn- 
tului, lansat la 16 martie 1962, își 
continuă mișcarea.

Ultima treaptă a rachetei purtă
toare se deplasează, de asemenea, 
pe o orbită apropiată de orbita 
satelitului.

Prelucrarea informațiilor obținute 
prin măsurători a confirmat că or
bita reală coincide în bună măsură 
cu cea stabilită prin calcul. Âpata- 
tajul științific instalat la bordul sa
telitului funcționează normal.

La centrul de coordonare și cal
cul parvin numeroase date referi
toare la recepjionarea semnalelor 
radio emise de satelit. înregistrarea 
semnalelor emise de satelit pe cele 
două frecvențe anunțate oferă noi 
posibilități pentru studierea ionos- 
ferei.

Primele rezultate obținute cu aju
torul aparatajului științific se află în 
curs de prelucrare.

Satelitul va trece deasupra Bucu- 
reștiului la 18 martie, ora 15,50 (ora 
Bucureștiului).

Drum tot mai larg in Cosmos
Prin lansarea ---------- ganismelor vii.

noului satelit arti- Declarația făcută ziarului „Scînteia“ Dar toate acestea 
ficial al Pămîntu- de V. SIFOROV
lui, înfăptuită cu . . :---- - —
succes în Uniunea membru corespondent al Academiei piorării 
Sovietică la 16 de Științe a U.R.S.S.
martie 1962, țara __
noastră face un 
nou pas în cucerirea spațiului 
cosmic.

Cu ajutorul sateliților artificiali, 
al rachetelor cosmice și al navelor 
cosmice grele lansate pînă în pre
zent știința a obținut numenoase 
date prețioase despre spațiul cos
mic. Au fost descoperite zonele de 
radiație ale Pămîntului, multe pro
prietăți necunoscute pînă în pre
zent ale atmosferei pămîntești, in
fluența spațiului cosmic asupra or-

roase ziare britanice, a scris, de 
pildă, săptămînalul vest-german 
„Deutsche Woche", au atras atenția 
că insistențele încăpățînate ale 
Occidentului asupra unui sistem a- un făgaș propice 
mănunțit de control nu mai sînt jus
tificate din punct de vedere tehnic. 
Astăzi, orice putere atomică are po-

_________ sibilitatea să constate, de Ia o dis- 
Gen*eva7poziUa“otaă U.RS.S? în 1?nlâ de Jumătate de glob, expe- 
chestiunea controlului își găsește o Hențele atomice ale unei alte pu- 
noua expresie. Guvernul sovietic 
propune ca exercitarea controlului 
să cadă în sarcina unei Organizații 
internaționale pentru dezarmare, 
constituită în cadrul O.N.U. și alcă
tuită din conferința tuturor statelor 
participante la tratat și dintr-un 
consiliu de control. Organizația va 
avea personalul său ales pe bază 
internațională, inclusiv inspectori 
care vor putea să verifice fără pie
dici aplicarea măsurilor de dezar
mare. Venind și în această privință 
în. întîmpinarea sugestiilor făcute; d© 
alte țări, U.R.S.S. propune ca hotărî- - produs o profundă impresie atît în 
rile în Organizația de dezarmare să cercurile Conferinței de la Geneva, 
se ia pe baza majorităților cores- cît și în rîndurile opiniei publice 
punzătoare (două treimi în chestiu- mondiale, 
nile de fond, majoritate simplă în Majoritatea comentatorilor pun 
cele de procedură) și nu în baza față în față planul sovietic cu pro- 
principiului unanimității. Obiectivi- punerile conținute în cuvîntarea ros- 
tatea necesară ar fi asigurată de tită de Dean Rusk, secretarul • De- 
reprezentarea în structura Organi- parlamentului de Stat al S.U.A. A- 
zației a celor trei grupe de state cesta, 'deși a recunoscut necesita- 
existente în lume. Nimeni, nici chiar tea dezarmării generale și totale,

, — nu a prezentat propuneri noi, care că adoptarea unor măsuri concrete
să însemne o rezolvare reală a a- împotriva răspîndirii armei nucleare 
cestei probleme. Comentatorii ob- ar limita cursa înarmărilor, ușurind 
servă că, în timp ce U.R.S.S. a pre- soluționarea. în ansamblu a proble- 
zentat un proiect complet de tratat, 
al cărui țel este lichidarea întregii 
mașini militare a statelor, S.U.A.
s-au limitat la anumite măsuri par
țiale, dintre care unele, cum ar fi 
aceea ca S.U.A. și U.R.S.S. să pună

teri, deci și în cazul cind pe terito
riul puterii respective nu există un 
post de control". Practica a dovedit 
că și • exploziile subterane pot fi 
detectate în același mod. O recentă 
experiență subterană efectuată în 
U.R.S.S. a fost semnalată imediat în 
S.U.A. întrucît însă puterile occiden
tale formulează rezerve în < 
domeniu, U.R.S.S. propune pentru 
experiențele subterane un morato
riu pînă la stabilirea unui sistem 
corespunzător de control.

Propunerile Uniunii Sovietice au

că partea americană, după ce a 
dat o lovitură conferinței prin hotă- 
rîrea de a relua experiențele nu
cleare în atmosferă, nu i-a deschis 

unor tratative 
rodnice prin propunerile prezentate. 
Rămîne de văzut dacă de aci îna
inte se va situa pe o poziție mai 
realistă.

In ciuda obstacolelor existente, 
tratativele pot progresa. Esențial în 
această privință este faptul că ele 
se desfășoară, după cum a spus 
A. Gromîko, sub „un control interna
țional" larg și exigent — sub con
trolul popoarelor iubitoare de pace. 
Acestea au acum deplina posibili
tate să vadă și mai clar cine do
rește cu adevărat dezarmarea și 

acest ,cine nu. Ele își vor intensifica lupta 
pentru a sili pe adversarii dezarmă
rii să se situeze pe poziții mai re
zonabile; . ■

Ca membră a comitetului celor 
18, R. P. Romînă își va aduce con
tribuția la succesul tratativelor do 
la Geneva. Convingerea poporului 
nostru că „cea mai importantă sar
cină care se află în prezent în fața 
statelor este încheierea cit mai 
pidă a unui tratat de dezarmare ge
nerală și totală" a fost din nou _ 
primată în. răspunsul guvernului ro
mîn trimis secretarului general pro
vizoriu al O.N.U. în acest document 
se exprimă în același timp părerea

au constituit de 
abia începutul ex- 

vaste și 
planificate a Cos
mosului, primii 
noștri pași în Cos

mos, cum s-ar spune.
Lansarea noului satelit, precum și 

seria sateliților artificiali, care vor 
fi lansați în cursul anului 1962 de 
la diferite cosmodromuri din Uni
unea Sovietică, va oferi, fără îndo
ială, multe date noi și foarte pre
țioase despre particularitățile spa
țiului cosmic. Noul sputnic sovietic 
se caracterizează prin faptul că va 
zbura pe o orbită alungită, cînd în- 
depărtîndu-se de Pămînt la o di
stanță de 980 km., cînd apropiindu-se 
de el, pînă la 217 km. în condițiile 
unui asemenea zbor satelitul va in
tra în zonele de radiație care în
conjoară Pămîntul la mari înălțimi 
și se apropie de păturile dense ale 
atmosferei. Aceasta va permite să 
se obțină de pe satelit informații 
despre particularitățile spațiului 
cosmic la diferite înălțimi.

Oamenii sovietici au primit cu 
însuflețire vestea lansării noului 
satelit artificial al Pămîntului, care 
deschide seria unor noi cercetări în 
vederea asigurării deplinei securități 
a zborurilor omului în Cosmos. 
Moscova, 17 marfie, prin telefon de la 

corespondentul nostru A. Munfeanu,

ra-

ex-

criticii de profesie ai oricăror pro
puneri sovietice, nu ai putea susți
ne că sistemul de control propus‘nu 
corespunde necesităților unei dezar
mări efective. Dacă puterile oc
cidentale doresc efectiv dezar
marea, ele ar trebui, să dea un 
răspuns clar importantei declarații 
făcute nu odată de guvernul sovie-;

..tic și repetată acum la Geneva i 
sîntem gata să adoptăm orice pro- la dispoziția O.N.U. în scopuri'paș

nice 50.000 kg materii dezagregabile, 
au o slabă legătură cu dezarma
rea. Cît despre propunerea cu pri
vire la o reducere a armamentelor 
cu 30 la sută, ea a fost prezentată 
de S.U.A. încă în 1948 și nu poate nucléarizate și încheierea unui pact 
" . de neagresiune între țările tratatu

lui de la Varșovia și țările N.A.T.O. 
printre măsurile care ar contribui 
la destinderea încordării internațio
nale, la crearea unor condiții mai 
favorabile dezarmării.

Dezarmarea generală și totală 
este sarcina cea mai importantă și 
mai urgentă a omenirii. Propuneri
le prezentate la Geneva de guver
nul sovietic arată calea realistă 
pentru îndeplinirea ei.

A. CERNEA

puneri ale puterilor occidentale în 
ce privește controlul, dacă aceste 
puteri vor accepta propunerile so
vietice cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală. Toată lumea știe, că 
puterile occidentale nu au dat pînă 
acum un astfel de răspuns.

în ce privește experiențele nu
cleare, U.R.S.S. consideră că încă 
de pe acum se poate ajunge 
un acord < 
lor. Interzicerea experiențelor în 
atmosferă, sub apă și; în spațiul 
cosmic se poate face imediat, întru
cît există posibilitatea unui control 
reciproc cu ajutorul mijloacelor na
ționale de detectare, aflate la dis
poziția statelor. Faptul căj. acest 
mijloc de control este acum reali
zabil este larg recunoscut. „Nume-

mei dezarmării generale și totale. 
O contribuție substanțială în acest 
sens ar aduce înțelegerile pe plan 
regional, inclusiv crearea unei zone 
denuclearizate. Capătă astfel o 
nouă actualitate propunerile guver
nului romîn cu privire la necesitatea 
transformării regiunii din sud-estul 
Europei într-o zonă lipsită de arme 
atomice. După cum se știe, și la 
Geneva ministrul de Externe al 
U.R.S.S. a citat crearea de zone de-

fi considerată în mod serios ca 
fiind o încercare de înlesnire a unui 
acord în momentul de față cînd ar- 

±____ _ _ la momentele au luat amploarea cu-
cu privire la încetarea noscută. La conferința de presă a de

legației engleze s-a recunoscut de
altfel că S.U.A., doresc doar... „să 
coboare graiicul cursei înarmări
lor". Acest țel nu are însă nimic co
mun cu o dezarmare generală și to
tală. în același timp. Rusk a reluat 
vechile teze americane inacceptabi
le cu privire la instituirea unui 
-control-spionaj. Toate acestea arată

scwte știri
»

O CIUDAD DE GUATEMALA. La 16 
martie în capitala Guatemalei s-au pro
dus incidentele cele mai violente de la 
demonstrațiile antiguvernamentale care 
au avut loc în luna decembrie a anului 
trècut. Mii de demonstranți au ieșit pe 
străzi, cerînd demisia guvernului antide
mocratic condus de Ydigoras Fuentes. în 
cursul demonstrațiilor antiguvernamenta
le, de marți și pînă vineri, au fost ucise 
20 de persoane.

O GENEVA. La 16 martie, A. A. Gro- 
mîko, ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a oferit un prînz la reședința 
delegației sovietice în cinstea șefilor de
legațiilor țărilor neutre care participă la 
lucrările Comitetului celor 18 state p.en- 
tru dezarmare. , ■

ROMA. Cu ocazia semnării prograCK 
de schimburi culturale, științifice și teh
nice romîno-italiene, în ziua de 15 martie 
Pompiliu Macovei, ministrul R.P. Romî- 
ne Ia Roma, a oferit un cocteil în saloa
nele legației la care au participat ambasa
dorul Giulio del Bolzo, ministrul plenipo
tențiar Giorgio Ciraolo, director general 
adjunct al Direcției culturale din Mi
nisterul Afacerilor Externe italian, minis
trul Pier Luigi Alvera, Luigi Sabetta, 
șeful acordurilor culturale bilaterale din 
Ministerul Afacerilor Externe italian, pre
cum și numeroase personalități ale vieții 
culturale italiene, oameni de știință, scrii
tori, ziariști. La 16 martie delegația ro- 
mînă a fost primită de prof. Luigi Gui, 
ministrul învățămîntului, și de către P">f. 
Alberto Folchi, ministrul Turismului șl 
Spectacolului.

0 NEW YORK. La 16 martie ministrul 
Afacerilor Externe, Subandrio, a decla
rat că Indonezia a hotărît să înceapă 
tratative neoficiale secrete cu Olanda în 
speranța că litigiul Irianului de vest se 
va putea rezolva pe cale pașnică. Suban
drio a declarat că cursa navelor militare 
olandeze spre litoralul Irianului de vest 
„desigur nu întărește încrederea Indone
ziei în dorința sinceră a Olandei de a 
rezolva pe cale pașnică litigiul Irianului 
de vest".

O Potrivit știrilor transmise de agen
țiile de presă, la frontiera siriano-izraelia- 
nă de pe lacul Tiberiada au avut loc 
incidente armate. Duelul de artilerie 
a durat timp de cinci ore.
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