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ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ANTON JUGOV, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Pepublicii Populare Bulgaria

din Republica Populară Romînătfi

ce urmeaza sa se

dreapta) : Iacă-

VIRGIL CAZACU 
prim-secretar al Comitetului 

regional Iași al P.M.R.

In construcție—noi blocuri

„tulpina" literei e șo- 
. după ce a însoțit cale 

lungă Trotușul, stiăbătînd întregul 
peisaj industrial, intră în oraș și se 
întîlnește cu apa mai mică a Cași- 
nului. Două crengi se desprind aici 
din tulpină : sînt cele două magis
trale ale Oneștiului. între ele și pe 
marginea lor,, ca niște fructe de

Volumul cuprinde rapoartele și cuvîntul de 
încheiere a lucrărilor Congresului rostite de 
N. S. Hrușciov ; Programul P.C.U.S. ; Rezoluții 
și hotărîri adoptate de Congres ; Cuvîntarea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la Con
gresul al XXIl-lea al P.C.U.S.

a agn-
fost îndeplinită cu a- 

ani înainte de termen

SIMION TEOLOGU 
lăcătuș 

corespondent voluntar

Instituirea „Zilei Tineretului

nu ■ e 
fi să ne 
biberoane 

vițeilor1

la șantierul 
s-au adunat

Luni 19 
natoriul 
București, 
dernizat. 
pune în

Cine s-a plimbat în
urmă cu trei sau fâp\

patru ani pe faleza de 'M Js
la Constanța își mai 
amintește poate de o să
geată indicatoare care
stîrnea curiozitatea generală. Acolo, 
la nordul falezei, cobora către mare 
un drum șovăielnic, la capătul că
ruia putea fi zărită o macara ase
meni unui catarg de oțel profilat pe 
albastra imensitate. în răstimpuri, 
scăpau din ghearele macaralei pie
troaie, pradă uriașă, înghițită de 
ape cu un plescăit lacom. Se ridica 
un dig ; atîta se putea întrevedea. 
Atîta și nimic mai mult. Cineva din
tre constructori (desigur în scopuri 
practice : pentru a călăuzi circulația 
autobasculantelor ce transportau 
piatra) a socotit însă de cuviință, 
plantînd la capătul falezei săgeata 
indicatoare, să arunce o punte către 
viitor. Scria pe săgeată : „Spre por
tul Tomis'.

Sarcina pusă de 
Congresul al III- 
lea al P.M.R., pri
vind încheierea 
procesului de co- 
ectivizare 
èulturii a 
proape 4 
în regiunea Iași, ca și în întreaga 
țară. în regiunea noastră, 234.159 de 
familii de țărani muncesc unite în 
490 gospodării colective care dețin o 
suprafață agricolă de 625.501 ha. Co
lectivizarea agriculturii este rodul 
politicii marxist-leniniste a partidu
lui nostru, expresia încrederii nes
trămutate a maselor țărănimii în 
Partidul Muncitoresc Romîn, a ho- 
tărîrii lor de a înfăptui în strînsă 
alianță cu clasa muncitoare mărea
ța operă de desăvîrșire a construc
ției socialiste în patria noastră.

Elementul hotărîtor în munca 
politică și organizatorică pentru co
lectivizarea agriculturii l-a consti
tuit exemplul viu, convingător al 
gospodăriilor colective fruntașe. 
Gospodăriile colective din regiune 
au obținut în 1961 producții medii 
la hectar mai mari decît întovără
șirile agricole cu 300—400 kg la 
grîu și 500—600 kg la porumb. Cu 
toate condițiile climaterice nefavo
rabile, numeroase gospodării colec
tive ca cele din Gura Văii, Parpa- 
nița, Prigorenii Mari, Muntenii de 
Sus și altele au recoltat peste 2.000 
kg. grîu la hectar de pe întreaga 
suprafață cultivată. Printre gospo
dăriile colective care au recoltat 
3.000—5.000 kg. porumb boabe la ha 
de pe întreaga suprafață se numără 
cele din Flămînzi, Podu Iloaiei, 
Budăi, Ghergheleu și altele. Multe 
gospodării colective au obținut 
30.000—35.000 kg sfeclă de zahăr 
la hectar. Sectoral zootehnic a deve
nit în majoritatea gospodăriilor a- 
gricole colective o ramură principală 
de producție. Față de anul 1959, nu
mărul animalelor de producție, pro
prietate obștească a gospodăriilor 
colective a fost la sfîrșitul anului 
1961 mai mare cu peste 43.000 tau
rine, din care 14.400 vaci și juninci, 
cu aproape 28.000 porcine din care 
peste 5.400 scroafe, cu 125.000 ovine.

Avem în prezent în regiune mul
te gospodării colective milionare și 
multimilionare. Gospodăriile colec
tive din Fălciu, Cîrja, Totoești și al
tele au realizat de pe fiecare sută 
de hectare venituri bănești între 
120.000—200.000 lei/ La gospodăriile 
colective din Totoești, Movileni, Bi
volari, Chișcăreni, Potîngeni și al
tele, valoarea zilei-muncă a fost 
anul trecut între 35—40 lei.

Organizația regională de partid a 
aplicat consecvent indicațiile pre
țioase date de tovarășul Gheorghe 
öheorghiu-Dej la adunarea activului 
de partid din regiunea Iași. îmbu
nătățind munca politică și acordînd 
totodată o atenție sporită întăririi 
economico-organizatorice a gospo
dăriilor colective.

Colectivizarea a creat condiții pen
tru a se întreprinde acțiuni siste
matice, de mare amploare pentru 
ameliorarea și folosirea rațională a 
unor întinse suprafețe de teren slab 
productive sau erodate, pentru dez
voltarea unei agriculturi intensive.

Comitetul regional de partid a 
luat măsuri pentru a se folosi con
dițiile create prin colectivizarea a- 
griculturii. Pentru a ajuta gospodă
riile colective să se întărească și 
pentru a asigura buna desfășurare 
a campaniei agricole de primă
vară au fost trimiși activiști de 
partid și de stat, peste 500 ingineri

martie s-a redeschis sa- 
din Balotești, regiunea 
complet renovat și mo- 

Blocul chirurgical dis- 
prezent. de 3 săli de 

operație, de săli de reanimare și 
preanestezie. Au fost de asemenea 
a.menajate noi laboratoare de ana
lize și de explorări funcționale, o 
stație centrală de oxigen, una de 
aspirație și o stație de sterilizare. 
Sanatoriul mai cuprinde un club 
bine dotat, terase pentru aerotera- 
pie și este înconjurat de un parc 
de 36 ha. Capacitatea sanatoriului 
s-a mărit cu 150 locuri, ajungînd 
azi la 600 de paturi.

Ifstoiia se poate studia pe viu,
■“■între o casă și alta, între două 

părți ale aceleiași străzi. Aici își 
trăiește primele zile un bloc' nou,

La Timișoara, pe artera principală a 
orașului s-a deschis încă un șantier de 
construcție. Aci se vor ridica blocuri 
cu 8 etaje ce vor cuprinde 226 apar
tamente cu cîte 2—3 camere. Noi șan
tiere de 
de mult, 
La Reșița 
3 blocuri

ii tlffili

și tehnicieni agro
nomi, ingineri to
pometri, cercetă
tori științifici, ca
dre didactice și 
studenți din ulti- 

la institutul agro- 
Ionescu de la Brad”.

mirosind a mortar proas- 
păt, dincolo, la cîțiva 

. z®/ pași, își trăiește zilele
P din urmă o biată coș-

melie mirosind a dra- 
niță putredă și a stră

veche sărăcie. Noaptea, în feres
truicile coșmeliei acesteia pustii, în 
care cîteva generații și-au obosit 
privirea lîngă opaiț, bate optimistă 
lumina fluorescentă de pe noii stîlpi 
de beton. Două pagini din istoria 
Moldovei.

Insule răzlețe, ultimele căsuțe sînt 
înlăturate de „ofensiva" exercitată 
de noile blocuri însumînd pînă 
acum peste 4.600 de apartamente. 
Anul 1962 profilează distinct chipul 
acestei capitale, cu desăvîrșire noi, 
a petrochimiei. Seamănă cu o literă 
Y, orașul ;
șeaua care,

Tovarășului DIMITÄR GANEV, 
Președintele Prezidiului Adunării Populare, 

a Republicii Populare Bulgaria

( MOSCOVA : O MARE 
[ ADUNARE CONSACRATĂ 
( PROBLEMELOR DEZARMĂRII
/• La 20 martie, la Palatul Sportu- 
[ rilor a avut loc o întîlnire a re- 
( prezentanților opiniei publice 
( din Moscova la " care au luat 
[• parte 10.000 de persoane. Intr-un 
( apel adresat particlpanților la 
i conferința de la Geneva se 
[• spune : „Depuneți toate eforturile 
( pentru realizarea ■'unui acord cu 
I privire la dezarmare, pregătiți 
ț pentru semnarea de către gu- 
( vernele întregii lumi mult aștep- 
( tatul text al tratatului cu privi- 
( re la dezarmarea generală și 
[• totală“, 
i’

construcție s-au deschis, nu 
și în alte orașe din regiune, 
a început construcția a încă 
cu peste 80 de apartamente, 

. iar la Arad — 
•------ două blocuri ce

vor cuprinde 111 
Ț apartamente. La

parterul blocu- 
< rilor se vor des

chide magazine.
(Agerpres)
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""Organ al Comitetului Central al P.M.R

Fii bine venit, tovarășe agronom i
SOFIA

Vă rog să-mi permiteți, tovarășe președinte, ca în numele > Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare Romîne și al rneu personal să 
vă felicit călduros cu ocazia realegerii dv. ca președinte ăl Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria.

Vă urez din inimă noi succese în activitatea dv. consacrată con
struirii unei vieți fericite poporului frate bulgar, întăririi prieteniei și 
colaborării romîno-bulgare, menținerii și consolidării păcii în lumea 
întreagă.

O nouă unitate comercială care oferă cumpărătorilor mobilă, per
dele, covoare și alte produse destinate amenajării locuințelor : maga
zinul „Confortul", deschis ieri, în Șos. Ștefan cel Mare din Capitală.

' Anul acesta (19—20 martie) s-ău 
împlinit 40 de ani de la crearea de 
către Partidul Comunist din Romînia 
a organizației comuniste de tineret 
din țara noastră.

Cu acest prilej, Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn a

ÎN EDITURA POLITICĂ 
a apărut :

Brigada de lăcătuși condusă 
de Șerban Calomiirescu este una 
din brigăzile fruntașe din secto
rul III montaj de la uzinele 
„9 Mai" din Capitală. Ea își de
pășește lunar sarcinile de pro
ducție cu 30 la sută. Aceasta — 
printr-o bună organizare a mun
cii și prin folosirea din plin a 
timpului de lucru. Totodată, bri
gada reușește să obțină, lună 
de lună, economii însemnate. In 
contul de economii ea a înscris 
în primele două luni din acest an 
peste 2.100 lei.

în fotografie (de Ia stingă la 
tușii Ion Ionescu .Victor Hofhansel, Ion Tomulescu, 
Șerban Calomfirescu, Petre Roșu, Ținea Lică, su- 
doriță, și Dinu Aurel discută planul de montaj al 
unui agregat. (Foto : M. Andreescu)

întreprinderii n-a luat 
toate măsurile pentru a preîntîmpina 
mărirea stocurilor supranormative, 
în magaziile întreprinderii se găsesc 
cantități însemnate de tablă, profile 
grele, cablu, sîrmă pentru sudură, șu
ruburi, nituri, cărămizi refractare și 
altele. Mai trebuie adăugat faptul că 
din cauza lipsei de evidență și a ten-

mișcător cadru, surprinde și emo
ționează prezența unei firme ca : 
„Muzeul de istorie a orașului 
Onești". Așadar, neintrat încă bine 
în adolescență, orașul e grăbit, 
semn de precocitate, să-și fixeze 
istoria...

în muzeu, vitrinele debutează cu 
răzuitoare de cremene și vîrfuri de 
săgeată pedunculate din paleoli
ticul superior, adică de pe la anul 
100.000 înainte de era noastră. Niște 
idoli neolitici din argilă arsă ne 
poartă cu gîndul între 5.500 și 1.700 
î.e.n. Iar ultimele exponate, arme și 
unelte din epoca bronzului, 
scurtează, cu vreo jumătate de m: 
leniu distanța în timp. Căutăm însă 
„secția contemporană". Și, negă-
sind-o deocamdată în muzeu, ne a- 
dresăm celui mai calificat ghid :
orașul însuși.

încetarea focului în Alge- j 
-. rig a fost primită cu vie sa-J 
ptișfacție de opinia publică iubi- j 
( toare de pace. Pentru a zădăr- j 
(nici acordul realizat, ultracolo-1 
j- nialiștii se dedau la tot felul de j 
( provocări și atentate în Algeria, j 
î chemînd populația europeană J 
j- „la arme".

[ SITUAȚIA DIN ARGENTINA de- j 
( vine tot mai încordată, după ho- J 
( tărîrea guvernului de a anula a- 1 
I legerile în cinci provincii unde j 
( rezultatele îi erau defavorabile. J

sa ia 
stocuri

Aceeași curiozitate, deși altul & 
motivul, provoacă o firmă fixată la 
parterul unui bloc de la capătul 
magistralei din Onești. Comuna de 
odinioară cu vreo patru sute de gos
podării și vreo duzină de dughen9, 
care dădeau înfățișare de tîrgușor 
uliței principale, s-a înălțat nu de 
multă vreme pe treapta de oraș. 
Cam de cînd petrochimia de pe Tro- 
tuș și-a ales locul acesta drept ce
tate de scaun, prefăcînd somnolenta 
așezare de altădată într-un oraș 
nou — cel mai tînăr de pe harta 
țării. Sub ochii noștri i se scrie is
toria, fiecare ansamblu de locuințe 
proaspăt terminat adăugîndu-i cîte 
o filă nouă. Anume aici, în acest

mul an de 
nomic „Ion 
Ei ajută practic la întocmirea pla
nurilor de producție, organizarea 
muncii în brigăzi și echipe, la sta
bilirea terenurilor pentru culturile 
de primăvară și aplicarea regulilor 
agrotehnice. Noile gospodării colec
tive primesc un ajutor însemnat și 
din partea președinților și altor ca
dre de conducere din gospodăriile 
colective fruntașe.

Ținînd seama că avem în regiune 
un mare număr de gospodării co
lective tinere, o mare atenție acor
dăm pregătirii cadrelor de condu
cere a acestora. De la începutul a- 
nului, la casa agronomului din Iași 
au fost școlarizați prin cursuri de 
scurtă durată 966 președinți, briga
dieri, contabili din G.A.C., iar în 
prezent sînt în curs de școlarizare 
încă 300 cadre.

Fiind în pragul campaniei agri
cole de primăvară, gospodăriile co
lective sînt ajutate să pregătească 
mașinile și uneltele, atelajele, să-și 
procure și să condiționeze semințe
le. La centrele de raioane au fost 
organizate consfătuiri la care au 
participat fruntașii în cultura po
rumbului, specialiști din stațiunile 
de cercetări și cadrele de conducere 
din toate unitățile agricole. Cu a- 
cest prilej s-a stabilit agrotehnica 
ce va trebui aplicată la cultura po
rumbului spre a se obține 5.000 kg 
porumb boabe la hectar pe circa 
20.000 ha. Sfaturile populare și con
siliile de conducere ale G.A.C. au 
fost îndrumate să asigure folosirea 
în campanie a tuturor atelajelor pe 
terenurile care nu pot fi lucrate de 
S.M.T. în același timp tractoarele 
și mașinile tuturor S.M.T.-urilor 
sînt în prezent gata de lucru.

Odată începută campania agri
colă, noi vom controla și îndruma 
ca lucrările să se desfășoare în 
bune condiții și la timpul optim.

Ținînd seama de necesitatea îm
bunătățirii aprovizionării cu legu
me și zarzavaturi și de rentabilita
tea ridicată a grădinăritului pentru 
gospodăriile colective, sfatul popu
lar regional a luat măsuri de dez
voltare a bazelor legumicole în ju
rul orașelor.

duros. Gheața s-a-spart repe
de. Unii i-au spus de la bun. 
început pe numele mic. Co
lectiviștii au dat și o masă 
în cinstea sosirii lui.

Cînd s-a întors acasă, a 
rugat-o pe gazdă să-l tre
zească dimineața la patru 
jumătate. Gazda l-a trezit. Și 
cînd inginerul a ieșit pe 
ușă, a auzit în urma lui : 
„Cine se scoală de diminea
ță...".

De cînd a venit aici, a 
bătut toate coclaurile gospo
dăriei. Lucrează la alcătuirea 
unei schițe cu situația tere
nului și repartizarea culturi
lor, stabilind în amănunt lu
crările 
execute în campania de 
primăvară. A fost la gră
dina de legume care-i toc
mai lîngă Someș. A fă
cut un plan pentru irigare. 
A fixat locul pentru in
stalarea unei mofo-pompe 
de tras apă. A stabilit îm
preună cu consiliul de con
ducere unde se vor ridica 
celelalte două grajduri, co
tețele de păsări...

A vizitat noul grajd (gos
podăria e foarte tînără), l-a 
cercetat ca să vadă dacă 
este făcut conform regulilor 
zootehnice. A asistat la alăp
tarea vițeilor la găleată. „Vi
țelul nu trebuie să înghită

cît mai 
cazurile 

cînd se comandă materiale ce există

Totuși, cu ce să înceapă 
scrisoarea ? Va trebui să 
scrie despre toți acești co
lectiviști cu care trebuie să 
se străduiască să ridice gos
podăria colectivă la nivelul 
celor fruntașe.

Despre toate o să scrie 
foștilor săi profesori. E o 
muncă frumoasă, așa cum 
și-a și închipuit-o încă în 
anii studenției. E și bătaie 
de cap. Dar parcă tocmai 
de aceea e munca frumoasă. 
E tînăr și sînt atîtea de re
zolvat... Are unde să-și va
lorifice învățătura primită. 
Și cîte o să mai învețe aici,.,

NICUȚĂ TÄNASE

Dragă tovarășe Ganev,
Permifeți-mi ca în numele Consiliului de Stat al Republicii Popu

lare Romîne și al meu personal să vă transmit cele mai sincere felici
tări cu prilejul realegerii dv. în funcția de președinte al Prezidiului 
Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria.

Vă urez din toată inima multă sănătate și succese tot. mai mari în 
activitatea dv., pentru dezvoltarea și prosperarea Bulgariei socialiste, 
pentru bunăstarea poporului frate bulgar, pentru întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării multilaterale dintre țările noastre, pentru 
triumful nobilei cauze a păcii și socialismului.

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

Propunerile delegației 
f R. P. Romîne la tratativele ] 
[de dezarmare de la Geneva ’
( In ședința din 20 martie a Iu-) 
j-Cjărilor Comitetului celor 18. stajs J 
(pentru dezarmare a rostit’o cu- j 
C vîntare ministrul Afacerilor Ex- I 
[■ terne al R. P. Romîne, C. Mănos-J 
( cu, care a prezentat în numele -j 
I delegației noastre trei propuneri ) 
j- menite a asigura buna desfășu1 j 
( rare a lucrărilor Comitetului, j 
[ (Textul cuvîntării în pag. IV-a). J

dinței de a avea în depozit 
multe materiale, nu sînt rare

laptele dinfr-odată, 
sănătos. Bine ar. 
procurăm niște 
pentru alăptarea vițeilor", a 
spus el. Replica îngrijitoarei 
și acum îi .stăruie în minte. 
Nu se recomandase că-i noul 
inginer agronom. Femeia 
însă știa de cu seară. „Sin
tern la început, nu ne price
pem prea mult să muncim 
după carte, uneori facem 
cum am apucat. Acum dacă 
dumneata... fii bine venit la 
noi.

A asistat și la mulsul vaci
lor. Și aici s-a gîndit la ceea 
ce mai trebuie făcut. Le-a 
explicat de ce este necesară 
introducerea rațiilor de hra
nă bine calculate după pro
ducția de lapte a vacilor. Și 
aici i s-a spus : „fii bine 
venit".

Despre acest „fii bine ve
nit“, spus din inimă de oa
menii de aici, va scrie pro
fesorilor. Va scrie și despre 
dorința și interesul lor de a 
munci pămîntul așa cum 
scrie la carte și despre ploa
ia de întrebări pe care i le-a 
pus brigadierul de la grădi
nă, Buzilă Vasile, nou și el în 
munca asta, căruia i-a ară
tat cum se prepară pămîntul 
pentru răsadnițe, de ce tre
buie pămîntul luat din felină, 
de ce trebuie să se ameste
ce cu mraniță.

fia tutelară din Ministerul Metalurgiei 
și Construcfiilor de Mașini ar trebui 

măsuri penlru lichidarea acestor

hotărît instituirea: „Zilei Tineretului 
din Republica Populară Romînă“, 
cînd se va aniversa și crearea Uni
unii Tineretului Comunist.

Ziua Tineretului va fi sărbătorită 
în fiecare an, în ziua de 2 mai.

Teatrul de Co
medie prezintă 
cel de-al 250-lea 
spectacol cu pie
sa „Celebrul 702“ 
de Al. Mirodan. 
Piesa, a cărei 
premieră a avut 
loc la 5 ianuarie 
1961, se bucură 
de mult succes 
în rîndul specta
torilor.
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Ă 250-a 
reprezentare 

a piesei 
„Celebrul 702“

l-a apărut acum în minte, 
tocmai cînd trebuie să scrie 
profesorilor, chitara care a 
lăsat-o acasă la Timișoara. 
Cum să fi intrat în comună 
cu valizele și cu chitara l Nu 
i-ar fi scăzut din prestigiu ? 
Dar uite că alaltăseară, bri
gadierul de cîmp Gheorghe 
Buzilă l-a invitat la el acasă 
și i-a cîntat din acordeon. 
Cînd - a aflat din- ce pricină 
nu și-a adus inginerul chi-, 
tara, a început să rida : 
„Păi dumneata crezi că de 
muncă culturală noi nu avem 
nevoie ? Să faci bine să tri
miți vorbă să-ți expedieze 
chitara.

în cursul «enilor frecufi, 
naval „1 Mai“ diri Brăila 
cantităji însemnate de materiale care, 
prisosind, n-au fost folosite în pro
ducție. O parfe dintre acestea au fost 
livrate unor între- 
prinderi care aveau 
nevoie de ele ; alte 
cantităji stau și a 
cum nefolosite 
întreprindere.

Conducerea

deja în magazia întreprinderii.
Se pune întrebarea : cui folosesc 

stocurile supranor
mative ? Ele sînt 

% dăunătoare atît e- 
conomiei naționale, 
-întrucît materialele 
ținute în stoc sînt 

de fapt scoase din circuitul economiç, 
cît și întreprinderii, creîndu-i dificul
tăți financiare în propria ei activitate.

Conducerea întreprinderii și Direc-

Uite că a trecut o săptă- 
mînă și n-a trimis profesori
lor, adică mai bine zis foș
tilor lui profesori, nici mă
car un rînd. Și ce angaja
ment își luase la despărțire : 
„Tovarăși profesori, vă pro
mit, îmi iau angajamentul, 
să vă scriu imediat ce-mi 
iau postul în primire“.

Astă-seară s-a decis. Pli
cul și coala de hîrtie sînt 
pe masă încă de cînd și-a 
despachetat lucrurile. De ce 
n-a scris atunci ? l-ar fi fost 
mai ușor. Însăila cîteva rîn- 
duri acolo : „Eu, fostul stu
dent Blaga Gh. Viorel, am 
ajuns cu bine în regiunea 
Maramureș și am fost re
partizat la gospodăria colec
tivă din Valea Vinului. Am 
fost întîmpinat de tovarășii de 
aici cum nu se poate mai 
bine...“. încă vreo cîteva 
rînduri și gata scrisoarea. 
Își respecta angajamentul. 
Acum...

Acum stă lungit pe dor
meză cu mîinile sub cap și 
glodurile îi zboară spre pro
blemele pe care trebuie să 
Je rezolve în gospodărie.

Prima lui zi în . munca de 
inginer a fost duminică. De 
fapt a sosit în comună de 
sîmbăfă seara. In mașina 
care l-a adui pînă aici, se 
tot gîndea : cum vor fi noii 
mei „profesori“ și „elevi" î 
L-au întîmpinat foarte căl-

Sporesc capacitățile 
de producție 

în industria alimentară
• Tn orașele Sibiu și Cluj sînt în 

curs de terminare lucrările de con
strucții și instalafii la două noi antre
pozite frigorifice. Fiecare antrepozit va 
avea o suprafață de 4.000 m.p. Antre
pozitele vor fi dotate cu centrale ter
mice proprii, centrale frigorifice, pu
țuri pentru alimentare cu apă indus
trială etc. Ele vor intra în funejiune 
în cursul acestui an.

• In cadrul antrepozitelor frigorifice 
de la Tg. Mureș și Arad se construiesc 
două secții pentru conservarea prin 
frig a legumelor, fructelor și cărnii. 
Fiecare din noile secții va avea o pro
ducție zilnică de 6 tone fructe, preqm- 
balafe și conservate prin frig etc. Cele 
două secții vor fi date în folosință în 
acest an.

• In cartierul Palas din Constanta 
se construiește un mare complex in- 
dusfrial-alimentar, cuprinzînd o moară 
cu o capacitate de măcinat de 220 
tone în 24 ore și o fabrică de pîine 
cu o producție zilnică de 8Ö tone. Fa
brica va avea și o seefie de biscuiji.

Utilajele moderne de la ' secțiile de 
fabricate ale acestor obiective sînt în 
curs de montare.



Pribeștenii răspund la întrebările 
colectiviști

De la început vreau să spun că 
îloi, colectiviștii din Pribești, ne 
bucurăm din toată inima că toți ță
ranii din regiunea noastră și din în
treaga țară au pășit pe drumul a- 
rătat de partid, drumul gospodă
riei colective, pe care noi am pornit 
cu 13 ani în urmă. Și tot atît de 
bucuroși sîntem să împărtășim ex
periența noastră de colectiviști mai 
vechi, urînd gospodăriilor tinere să 
ne ajungă și chiar

Acum, calea este 
bătătorită, cum se 
spune, și rezulta
tele pe care noi 
le-am obținut în- 
tr-atîția ani pot fi 
și trebuie realiza
te în 3—4 ani. Ba, 
chiar mai repede.

Este bine că to
varășul Duca de 
la Osoi se intere
sează mai întîi de 
organizarea mun
cii. Dar eu n-aș 
ține să-i arăt în 
legătură cu asta 
cîte brigăzi și e- 
chipe avem, cum 
am împărțit tere
nul și atelajele în
tre ele și altele. 
La treaba asta 
gospodăriile noi 
primesc ajutor la 
fața locului de 
la activiști, in
gineri agronomi, 
oameni cu multă știință. Des- 

>pre altceva aș vrea să vorbesc. 
Experiența noastră arată că în or
ganizarea muncii este de cea mai 
mare însemnătate ca președintele, 
consiliul de conducere, brigadierii să 
depună toată străduința de a în
tări brigăzile și echipele, de a în- 

■tgri răspunderea lor „și a fiecărui 
colectivist pentru lucrul încredințat, 

. pentru averea obștească. La noi este 
așa : atunci cînd brigadierul și șe
ful de echipă anunță colectiviștii 
că 
ca 
re conștiincios acolo unde 
repartizat, lucrurile pot fi 
cute la vreme. Altfel, cînd brigada 
sau echipa e doar pe hîrtie și oame
nii umblă teleleu de la o brigadă la 
alta, nu se poate face treabă bună. 
Și asta este în paguba gospodăriei 
și a fiecărui colectivist.

în întărirea disciplinei muncii 
mult cîntărește exemplul personal 
în muncă al președintelui, membri
lor consiliului de conducere, briga
dierilor și șefilor de echipă.

In viața gospodăriei colective con
siliul de conducere are un mare rol. 
La noi, consiliul de conducere se 
întrunește în ședințe lunare, sau 
săptămînale ori de cîte ori se ivește 
o problemă mai importantă. într-o 
vreme, unii membri ai consiliului nu 
participau activ la discutarea pro
blemelor, zieînd că știe el, pre
ședintele, ce trebuie făcut. Dar cu 
vremea ei s-au convins că asta poa
te avea urmări dăunătoare și acum 
participă activ la discuții și la lua
rea hotărîrilor.

Eu m-am străduit să răspund cu 
cinste încrederii ce mi-au acordat-o
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colectiviștii. Ca președinte ți se cere 
să fii exemplu în muncă și în com
portare, să te sfătuiești cu colecti
viștii, să asculți părerile și sfaturile 
lor, să te ferești ca de foc de în- 
gîmfare. în conducerea treburilor de 
zi cu zi, la noi s-a format obiceiul 
ca în campaniile agricole, în fiecare 
seară să se țină o scurtă ședință o- 
perativă la care participă brigadie
rii și șefii de echipă. Se discută pe 
scurt felul cum s-a desfășurat mun

ca în ziua res
pectivă și se sta
bilesc precis, pe 
oameni, sarcinile 
pentru a doua zi. 
M-am obișnuit să 
fiu dimineața la 
sediu înaintea co
lectiviștilor, să 
semnez documen
tele celor care 
pleacă să cumpe
re sau să vîndă 
ceva, cecuri pen
tru bancă, să dau 
indicațiile necesa
re contabililor etc. 
Trec apoi pe la 
ferma zootehnică 
sau pe la brigăzi 
și echipe. în e- 
fectuarea contro
lului sînt ajutat 
direct de membrii 
consiliului de con
ducere, stabilind 
acest lucru de cu 
seară. Pentru noi 

mare ajutor îndrumă-

dul de bază este de peste 2.000.000 
lei. în afară de cultura cerealelor, 
care dă de la an la an recolte tot 
mai bogate, colectiviștii din Pribești 
și-au creat un sector zootehnic care 
cuprinde 432 taurine, 262 porcine, 
400 de oi, 400 păsări matcă. De ase
menea au vie și pomi pe aproape 60 
ha și au pregătit pentru a planta 
cu pomi 8 ha și cu viță nobilă 10 hă.

Din valorificarea produselor aceas
tă gospodărie

Gospodăria noastră colectivă din 
comuna Osoi, care cuprinde 750 fa
milii și are peste 1.850 ha teren, a 
luat ființă de curînd. Noi sîntem 
hotărîți să obținem de la început 
producții sporite la hectar, să creăm 
ramuri de producție pentru care a- 
vem condiții și in primul rînd legu
micultura pe șesul Jijiei, să plan
tăm vii și livezi pe dealurile 
rata“, „Ocheană“, 
altele, să creștem 
în vizită la gospo
dării colective 
vechi și am văzut 
că așa au proce
dat membrii lor 
de-au reușit să-și 
facă gospodăria 
bogată și'traiul tot 
mai buri.

Ajutați de acti
viști și '.specialiști, 
noi întocmim a- 
cum planul de 
producție, stabi
lim ce anume să 
semănăm, pe cîtă 
suprafață și pe 
care tarla. Am 
trecut la organi
zarea muncii în 
brigăzi și echipe 
etc. . Mie, 
membrilor consi
liului de , condu
cere, care pînă a- 
cum ne-am ocu
pat numai.de gos
podăria noastră 
mică, individuală, «muu»«.«» gene
rală ne-a. încredințat sarcina de 
mare răspundere să rezolvăm nume- consiliul de conducere, ce metode de 
roase treburi obștești ale unei mari muncă folosește? Dar președintele? 
gospodării colective^- — Cum au reușit colectiviștii să

valorifice pământurile sărace, ero
date?

— Cum au ridicat construcții ief
tine și trainice ?

— Pe ce anume a obținut gospo-. 
daria din Pribești un venit bănesc’ 
de milioane de lei? .... ■-

★
întrucît asemenea întrebări își pun 

și alți președinți și membri ai con
siliilor de conducere ale noilor gos
podării colective publicăm alăturat 
răspunsurile date de tov. F. Cotea, 
președintele G.A.C. Pribești.

„Sa- 
„Logofteasa” și 

animale. Am fost a

ca , și

■ ■■ 8

realizat anul trecut 
2.378.000 lei, çeea 
ce înseamnă că 
fiecare sută de 

, hectare teren a 
adus peste 180.000 
lei.

Asemenea reali
zări vrem să ob
ținem și noi colec
tiviștii din Osoi. 
De aceea vrem noi 
să aflăm cît mai 
multe lucruri din 
experiența celor 
din Pribești. De la 
tov. Frederic Co
tea, președintele 
de la Pribești, do
rim răspuns la u- 
nele întrebări ce 
ni le punem noi în 
momentul de față, 
între altele, aș 
vrea să cunosc 
mai bine următoa
rele':'.......

— Cum e orga
nizată munca la

să ne întreacă.

■IBS
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C. N. DUCA 
președintele G.A.C. 
din comuna Osoi

adunarea gene- G.A.C. Pribești?
î — Cum își îndeplinește sarcinile

Experiența gospodăriilor colective .. 
bine organizate și puternic dezvol
tate, constituie . un ajutor prețios 
pentru consiliile de conducere. și 
președinții gospodăriilor colective 
noi. De aceea sînt interesat să cu
nosc cit mai. bine experiența gospo
dăriilor'fruntașe. ’ .7

Una, dintre ’gospodăriile colective 
din regiunea Iași, de la care colec-. 
tiviștii noi au multe de învățat,, este 
cea din Pribești. Noi am auzit că. 
gospodăria colectivă din Pribești și-a 
început; activitatea cu un fond de 
bază de numai 30.500 lei. Acum fon-
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In ultimii ani în regiune prin 
arături și însămînțări pe curbe 
de nivel cît și prin combate
rea directă a eroziunii solului, 
s-au făcut lucrări pe o suprafață 
de peste 200.000 ha. Pe mari su
prafețe se fac plantări de viță de 
vie și pomi fructiferi în terase.

Colectiviștii din Tîrzii și-au 
transformat dealurile „Modruz”,

„Cîrjău*, „Moara Chiricăi' și al
tele — așa cum se vede în foto
grafia de sus — în adevărate li
vezi înfloritoare. Mari suprafețe 
de vii și livezi au plantat în terase 
și colectiviștii din Andrieșeni și 
Bogonos, raionul Iași, Tans a și 
Țibănești, raionul Negrești, și alții.

Colectivizarea agriculturii re
giunii asigură condiții prielnice

pentru a se face lucrări mari de 
combatere a eroziunii solului la 
care să participe colectiviștii din 
mai multe sate. Specialiștii sec
țiilor agricole ale sfaturilor popu
lare regional și raionale ajută pe 
colectiviști. Ei întocmesc proiec
te de organizare antierozională, 
dau îndrumări tehnice în desfășu
rarea lucrărilor. (Foto : Gh. Vințilă)

pentru averea obștească. La noi este

se începe un lucru, toți sar 
unul. Numai muncind fieca- 

este 
fă-

U ••ilor colective sarcină principală
(Urmare din pag. I-a) sectorul avicol pentru a asigura 500- 

600 păsări la suta de ha.
__ ...________ ...--------------..... Organele de partid din regiune 

portante ale organelor de partid și îndrumă gospodăriile colective mici 
de stat din regiune este organizarea se unească și să formeze gos- 
—-----„ podării colective mari, ca astfel să

poată folosi cît mai bine pămîntul, 
atelajele, forța de muncă a colec- 

«exuv, v xxxxxxxv, „ x- tiviștilor și să execute lucrările la
zervă pentru creșterea producției urL înalt nivel agrotehnic.

Una dintre sarcinile cele mai im-

unei largi acțiuni de combatere a 
eroziunii solului, întrucît valorifi
carea rațională a terenurilor bro
date constituie o foarte mare re-

la
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încheierea procesului de colectivi

zare deschide largi perspective dez
voltării sectorului zootehnic deoare
ce numai în condițiile gospodăriilor 
agricole colective se poate vorbi de 
O creștere dirijată a animalelor, 
prin aplicarea celor mai avansate 
metode.

Avantajele aduse de creșterea a- 
fiimalelor au făcut ca gospodăriile 
Colective - din regiunea Iași să-și 
Sporească în anul trecut efectivele 
cu 20.213 taurine,- 26.819 porcine, 
53.921 oi și 41.000 de păsări.

In gospodăriile colective se pune 
ca o problemă serioasă îmbunătăți
rea efectivelor proprietate obștească 
ți sporirea producției animale. In 
urma măsurilor luate, întreg efec
tivul de taurine este în curs de a- 
•meliorare p'rin încrucișări cu tauri 
'din rasa Brună, în vederea spori
rii producției de lapte și carne. Ë- 
fectivele de oi' din G.A.C. vor fi îm
bunătățite prin încrucișări cu ber
beci din rasele țigaie și merinos de 
Stavropol.

Bazîndu-se pe îmbunătățirea e- 
fectivelor de animale și organizînd 
creșterea rațională a tineretului, tot 
mai multe G.A.C.-uri vor deveni u- 
nități furnizoare de material de pră
sită către G.A.C.-urile mai nou în
ființate.

Pornind de la experiența gospo
dăriei colective din Cir ja care anul 
trecut a crescut 7.000 de rațe, G.A.C, 
„30 Decembrie“ Vaslui și G.A.C. Po- 
tîngeni, fruntașe în creșterea păsă
rilor, vom acorda un sprijin susți
nut ca fiecare gospodărie colectivă 
să poată crește 500—600 păsări la 
suta de hectare. In acest scop au 
fost luate măsuri pentru amenaja
rea cu mijloace locale a puiernițe- 
lor, sporirea capacității de incuba
ție a stațiunilor raionale.

La baza dezvoltării sectorului zoo
tehnic stă asigurarea unei puternice 
baze furajere, prin extinderea cul
turilor cu plante bogate în proteine, 
a porumbului de siloz, a culturilor

duble,și..,inter.calate și prin spori
rea producției pășunilor și fînețelor 
naturale. O atenție deosebită acor
dăm și calificării cadrelor din sec
torul zootehnic. încă din acest an 
vom școlariza un număr de 1.350 
mulgători, 500 îngrijitori de tineret 
taurin, peste. 900 îngrijitori de porci 
și 600 crescătoare de păsări. Pînă în 
prezent au și fost școlarizați peste 
500 îngrijitori mulgători.

Dezvoltarea unui puternic i sector 
zootehnic va da posibilitate gospo
dăriilor colective să prodùcâ mari 
cantități de lapte, carne, lină, ouă. 
să. obțină venituri mari, să. crească 
bunăstarea colectiviștilor.

ing. zootehnist 
CONSTANTIN PLĂMĂDEALA 

Secția agricolă
a Sfatului popular regional Iași

Mulsul vacilor la G.Ä.C. „23 Äugust“ din Pribești.

F. COTEA 
președintele G.A.C. 
din satul Pribești

toți, sînt de
rile organizației de partid, care a- 
nalizează periodic activitatea din 
diferite sectoare, felul cum își în
deplinesc sarcinile membrii de par
tid cu munci de conducere.

Vecinii noștri din Osoi ne întreabă 
despre acțiunea de combatere a ero
ziunii solului. Noi efectuăm acum pe 
întreaga suprafață arăturile, însă- 
mînțările și lucrările de întreținere pfe 
curba de nivel, transportăm în fie
care an însemnate cantități de gu
noi pe cîmp etc. Dealurile „Nucul 
Antonovici“ și „Armașului", pe care 
se găseau doar ici-colo cîte un pe
tec de vie hibridă, le-am transfor
mat în cea mai mare parte în livezi 
și vie. Pînă în 1965 vom ajunge 
65 hectare de vie nobilă și peste 
ha. livadă.

Am folosit economicos terenul
amplasarea construcțiilor zootehni
ce. Am făcut construcții trainice și 
ieftine cu pereți din chirpici și cia- 
mur, am folosit lemn ieftin din fon
dul de construcții rurale. Deși a- 
vem numeroase construcții, ele ocu
pă mai puțin de 4 hectare teren.

De unde obținem bani ? Bănuți 
frumoși — peste un milion de lei 
— am realizat anul trecut din va
lorificarea cerealelor și a altor pro
duse vegetale, peste 500.000 lei din 
zootehnie, iar 689.000 lei, din secto
rul pomiviticol. Un cîștig bun, pes
te 90.000 lei, l-am obținut de pe fa
sole, sămînță de bostan și sămînță 
de cînepă — toate cultivate prin 
porumb.

Iată cum ne străduim noi să ob
ținem venituri din ce în ce mai mari 
de la toate sectoarele de producție. 
Acestea ne ajută să ne dezvoltăm 
continuu averea obștească, să sporim 
valoarea zilei-muncă și odată cu 
asta veniturile colectiviștilor.

agricole. Potrivit calculelor făcute, 
în urma executării lucrărilor • de 
combatere a eroziunii solului în re
giunea noastră se va realiza 
un spor anual de producție de 
circa 200.000 tone grîu sau circa 
250.000 tone porumb, iar spo
rul anual al producției de masă 
verde a pășunilor de 480.000 tone 
— cantitate suficientă pentru fu
rajarea în timpul verii a 53.000 tau
rine. Planul elaborat de comitetul 
regional prevede ca pînă în anul 
1965 să se execute lucrări antiero- 
zionale pe circa 250.000 hectare, din 
care în acést an pe 36.000 ha. Prin 
antrenarea maselor largi de colecti
viști, prevederile acestui plan se pot 
realiza cu succes. O bună experien
ță există în această privință în gos
podăriile colective din Tîrzii, Țibă- 
nești, .ïansa și altele.

Condițiile pedoclimatice favora
bile din regiunea noastră vor fi fo
losite pentru dezvoltarea fondului 
viticol.

Pentru ridicarea productivității a- 
nimalelor au fost luate măsuri în ve
derea îmbunătățirii materialului au
tohton cu reproducători cu valoare 
zootehnică ridicată. Cei mai buni 
oameni au fost repartizați să mun
cească în sectorul zootehnic luîn- 
du-se totodată măsuri pentru asigu
rarea unei baze furajere corespunză
toare și construirea de adăposturi 
trainice și ieftine prin folosirea re
surselor locale. Gospodăriile colec
tive au fost îndrumate să dezvolte

Institutul agronomic, filiala Aca
demiei R.P.R. și institutele de 
cercetări se vor ocupa mai in
tens de rezolvarea unor probleme 
compléxe pe care le ridică agricul
tura colectivizată a regiunii, cum 
sînt : corectarea solurilor podzolice, 
crearea de noi soiuri și linii mai 
productive de cereale, ameliorarea 
raselor de animale, creșterea ferti
lității solului, sporirea productivi
tății pășunilor și altele.

Chezășia succesului în consolida
rea economico-organizatorică a fie
cărei gospodării colective o consti
tuie întărirea muncii de partid, 
creșterea rolului de condiicătpr po
litic al fiecărei organizații de bază. 
Organizațiile de partid din gospodă
riile colective au fos;t îndrumate să, 
primească în rîndurile lor pe cei 
mai harnici și pricepuți colectiviști, 
ingineri agronomi și zootehniști. 
Membrii de partid din gospodăriile 
colective sînt repartizați să mun-

ceașcă în locurile cele mai impor
tante ale producției agricole. De a- 
semenea, în noile gospodării colec
tive s-a trecut la constituirea de or
ganizații de partid.

Organele și organizațiile de partid 
sînt îndrumate să folosească în 
munca pentru corisolidarea gospo-- 
dăriilor colective formele variate 
ale muncii politice și culturale de 
masă. Pentru generalizarea experi
enței înaintate se organizează schim
buri de experiență, adunări în ca
drul cărora cadrele de partid și de 
stat lămuresc țăranilor colectiviști 
diferite probleme în legătură cu în
tărirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective.

O atenție deosebită vom acorda 
popularizării cunoștințelor agrozoo
tehnice, ridicării conștiinței socia
liste a țărănimii colectiviste în spi
ritul unei atitudini noi față de mun
că și proprietatea obștească, antre-. 
nînd în această acțiune organizații
le de masă și intelectualii satelor.

, Organizația regională de partid . 
Iași are toate condițiile de a înde
plini cu cinste sarcinile mari și de 
răspundere privind sporirea pro
ducției agricole vegetale și animale, 
în vederea consolidării economico- 
organizatorice a G.A.C., pentru con-, 
tinua ridicare și i îflorire a agricul
turii socialiste din regiunea nOastfă,

• In ultimii doi ani în satele 
regiunii Iași s-au construit 195 
școli noi, 24 cămine culturale, 40 
dispensare, 39 case de naștere și 
s-au înființat 113 grădinițe pentru 
copiii colectiviștilor.

© în cursul anului trecut statul 
a acordat G.A.C. din regiune cre
dite de peste 48.000.000 lei.

® în regiune sînt 807 cămine 
culturale și peste 140 biblioteci co
munale. Acestea au un fond de 
cărți de aproape 1.800.000 volume.

• Peste 170 de sate din regiune 
au fost dotate cu cinematografe.

o în perioada de la 1 decembrie 
1961 și pînă în prezent un număr 
de 1029 echipe artistice de amatori 
și formații de artiști profesioniști 
de la Teatrul Național „V. Aléc- 
sandri”, Opera de stat, Filarmonica 
de stat „Moldova” din Iași și al
tele au prezentat în fața a peste 
417.000 de țărani muncitori 
proape 4200 de spectacole.

9 Numai în ultimii doi ani în 
satele regiunii s-au construit peste 
10.200 case noi.

• Prin rețeaua cooperatistă s-au curs de execuție mai sînt încă 10.

a-

desfăcut la sate, în cursul anului 
1961 mărfuri industriale și alimen
tare în valoare de 601.918.000 lei. 
S-au vîndut peste 12.000 aparate 
de radio.

• în regiune s-au electrificat 
în curs de doi ani, 25 sate, iar u- 
nele centre ca Pașcani, Vaslui, 
Hîrlău, Podu Iloaiei și altele au fost 
racordate la sistemul energetic na
țional.

• Cu fonduri din rețeaua coope
ratistă s-au construit anul trecut 
14 magazine universale sătești. în

trai.
GHENA BARBU 

secretara comitetului comunal 
de partid din Dragalina, 

raionul Birlad

PANAINTE CHIRIȚOIU 
președintele G.A.C. Stănilești

Din unire crește puterea
întărirea economico-organizatori- 

că a gospodăriilor colective este 
principala sarcină care stă în fața 
comitetului comunal de partid. Ce 
am făcut în această privință și ce 
ne propunem să facem ? în comuna 
noastră sînt 5 sate. Țăranii munci
tori au înființat 5 gospodării colec
tive. Fiind mici ele nu se puteau 
dezvolta. De aceea comitetul comu
nal de partid a îndrumat organiza
țiile de bază pentru a convinge pe 
colectiviști că este în interesul lor 
să-și unească gospodăriile.

Oamenii s-au convins. Din cinci 
gospodării au constituit trei mai 
puternice.

Acum cînd în gospodăriile colec
tive se fac ultimele pregătiri pen
tru campania de însămînțări comi
tetul de partid a îndrumat organi
zațiile de bază să sprijine organiza
rea muncii pe brigăzi și echipe, să 
recomande consiliilor de conducere 
ca în fiecare brigadă și echipă să 
fie repartizați cei mai harnici 
membri și candidați de partid, 
în urma propunerilor făcute comu
niștii Gheorghe Boboc, Gheorghe 
Șușnea din G.A.C. Dumbrava au fost 
aleși brigadieri de cîmp. La G.A.C. 
„8 Martie" din Dragalina brigadier 
zootehnic este Vcțșile Dragomir, iar 
responsabilul fermei de vaci este 
Vasile Doru, membri de partid, 
meni harnici și pricepuți.

Colectivizarea agriculturii a 
în fața comitetului comunal 
partid ca o sarcină importantă în
tărirea organizațiilor de bază din 
gospodăriile colective. în acest 
scop ne vom ocupa să primim în 
rîndurile membrilor și candidațiior 
de partid pe gel mai buni colectl-

viști. Atenție deosebită vom acorda 
primirii în partid a femeilor,, ingine
rilor și tehnicienilor agronomi.

Colectiviștii din comuna Dragali- 
na sînt hotărîți să muncească fără 
preget pentru întărirea gospodării
lor colective. Aceasta este calea 
sigură pentru creșterea nivelului lor 
de

Brlgada permanenta de tracto
riști de la S.M.T. Huși, condusă 
de Zaharla Hristache care lucrea
ză la G.A.C. „Octombrie Roșu" 
din Stănilești, este gata pentru 
campania de primăvară,

• • ■ . ...
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Ne pregătim temeinic pentru însămînțăriF I (I r f f 
j!
f

Pămîntul dă roade bogate dacă este 
lucrat după metode agrotehnice îna
intate. Experiența ne-a arătat că pen
tru creșterea producției la hectar una 
din condițiile principale este efectua
rea fiecărei lucrări la timpul optim. 
In toamnă noi am însămînțat 667 ha. 
cu grîu și 53 ha. cu orz și am făcut 
arături adînci pe o suprafață de 600 
hectare. Pe terenurile mai slab pro
ductive și la grădina de zarzavat am 
transportat peste 3.000 tone gunoi de 
grajd și importante cantități de în
grășăminte chimice.

Astfel, pentru primăvară avem te
renul pregătit așa cum scrie la carte.

Acum, cînd în gospodăria noastră 
! au intrat toate familiile din comună, 
f ne-am propus să mărim suprafețele 

ce vor fi însămînțate în primăvară. 
j- Astfel, vom însămînța 580 ha. cu po- 
' rum.b din care 70 ha. irigat, 200 ha. 

cu floarea-soarelui, 73 ha. cu sfeclă 
de zahăr, 120 ha. cu porumb siloz

și alte culturi, Aproape toate lucră
rile le vom face mecanizat: în mo- j 
meniul de față toate tractoarele sîrit ' j 
gata pentru a ieși în Cîmp. Totodată 
am pregătit atelajele' noastre pe care 
le vom folosi la diferite lucrări.

Sămînja necesară tuturor culturilor 
o avem asigurată. Ne-am procurat 
de la bază întreaga cantitate de să
mînță de porumb dublu hibrid, 
care-i productiv prin părțile noastre. 
Am hotărî! ca în acest an să scoatem 
de pe 200 ha., în condiții de neiri- 
gare, cel puțin 5.000 kg. porumb 
boabe la hectar.

Experiența ne-a arătat că dacă 
muncim bine pămîntul putem obține 
producții mari la toate culturile. De 
aceea, sîntem hotărîți să nu pierdem 
nici o oră bună de lucru, pentru a 
efectua în această primăvară însămîn- 
țaful la timpul optim.
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Avîntul de nestăvilit al mișcării de eliberare din America Latină

spuneri pe probleme ale.
Congresului. ăl XXII-lea al

P.C.U.S.
.A •

în scopul însușirii cît nidi pi.ofun- 
'de a documentelor Congresului al 
XXII, al P.C.U.S. și ale plenarei C.C. 
al P.M.R. din noiembrie-decembrie 
1961, lectori ai C.C. al P.M.R. au 
făcut expuneri în diferite regiuni din 
țară. Expunerile au tratat des
pre „Construirea comunismului în 
U.R.S.S.", „Trecerea de la capitalism 
la . comunism 
omenirii", 
principiul 
externe a 
nara C.C. 
d cembrie

calea dezvoltării 
„Coexistența pașnică — 
fundamental al politicii 
statelor socialiste", „Ple- 
al P.M.R. din noiembrie- 
1961 despre însemnăta- 

t Congresului XXII al P.C.U.S. și 
concluziile care se desprind pentru 
activitatea partidului nostru".

La aceste expuneri au participat 
membri ai birourilor comitetelor re
gionale de partid, secretari ai- comi
tetelor -raionale de partid, membri 
ai comitetelor executive ale sfatu
rilor populare regionale, conducă
tori ai organizațiilor de masă, acti
viști de-.partid; lectori-ai ■ comitete
lor regionale,, cadre didactice de la - 
școlile de partid.

Astfel de expuneri s-au ținut re-' 
cent la Cluj, Deva, Constanta. ■ ■ •

Gu lecțiile la zi

gram pentru a se putea organiza 
în cele mai bune' condiții convorbi
rile recapitulative.

O mare atenție se acordă pre
gătirii propagandiștilor; Cabinetele 
de partid, la indicația comitetelor 
raionale de partid, au stabilit teme 
pe marginea cărora se vor orga
niza pentru propagandiști expu
neri și consultații.

Birourile comitetelor raionale de 
partid Călărași, Urziceni, .Slobozia 
și altele și-au propus ■ să trimită 
pentru a ajuta la buna pregătire 
și desfășurare a convorbirilor reca
pitulative membri ai comitetelor 
raionale, tovarăși, din activul de 
partid, instructori ' ai comitetelor 
raionale.

pagondist supraaglomerat ; ca el 
sînt tovarășii Ion Androni, Gheor
ghe Condeanu și alții. '
Conținut bogat și în strînsă

O delegație de activiști 
ai P« A4. R. a sosit 

la AAoscova

A-

Un propagandist aglomerat

legătură cu viața
LUGOJ (Delà N. Dumitrescu, direc-

' ■ torul cabinetului raional de partid), 
îri acest an, în raionul ' nostru lec
țiile expuse de propagandiști sînt 
de mai bună calitate, legate de 
sarcinile politice și economice care 
stau în fața organizațiilor de bază. ; 
Astfel, la cursul seral din G.A.C. 
Babșa, predînd lecția despre dez-

. voltarea agriculturii socialiste și ■ 
creșterea continuă a producției ve
getale și animale propagandistul 
și-a axat expunerea pe sarcinile 
trasate în această privință de Con
gresul al IlI-lea al P.M.R. și de pla
nara C.C. al P.M.R. din 30 iunie- 
1 iulie 1961, arătînd totodată și sar
cinile concrete ce revin gospodăriei 
colective respective. La aceeași lec
ție, propagandistul Ion Leucuș1 de 
la G.A.C. Satu Mic, a făcut nu-

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 
Tovarășul Gheorghe Monoran teh
nician la C.F.F., din cadrul între
prinderii forestiere Fălticeni, este 
propagandist la un cerc de studie
re a Statutului P.M.R. Pe lingă a-
ceasta însă, el mai are încă șapte meroase referiri la felul cum este 

cere organizată munca în gospodărie și 
cum - trebuie să se desfășoare ac-' 
tivitatea în viitor, insistînd asupra 
măsurilor ce se impun pentru a se

BUCUREȘTI (coresp. „Scânteii").— ' numai celor care „în mod sigur"’le 
Avînd în vedere faptul că în curînd 
se' va încheia ' anul școlar în ' învă- 
țămîntul de partid la sate, comitete
le raionale de partid din regiunea 
București sînt preocupate ca în fie
care cerc și curs să se termine în 
timpul cel mai scurt lecțiile din pro- șui Monoran nu este singurul pro-

sarcini a căror ■ îndeplinire 
mult timp. De. aceea îi rămâne pu
țină vreme pentru pregătirea s-a și 
ajutorarea cursanțilo'r. De cele mai 
multe ori,- studiul • tov. Gheorghe putea obține cîte 5.000 ■ kg porumb 
Monoran se limitează la manual. - boabe la hectar în cultură neirigată

De cé oare toV. Gh. Monoran are 
atît' de multe s’arcîni ? Pentru că Ta 
comitetul de partid există părerea 
după' care sarcinile trebuie ' date

de pe suprafețe cît mai mari. • 
Lecțiile sînt, de asemenea, lega- ■ 

te de viața organizațiilor de partid, 
în cadrul cercului de studiere a 
Statutului P.M.R. din comuna Jabăr, 
de exemplu, tovarășul Ion Lugojan, 
propagandist, vorbind despre primi
rea în partid s-ă referit, la aspecte 
concrete din activitatea organizației 
de bază în această privință.

Lecțiile predate fiind mai'legate 
timp ce alții n-au nici una. Tovară- de viață și séminariile se desfășoa

ră mai viu, - sînt mai combative.

vor duce ta îndeplinire. Așa vede 
lucrurile însuși secretarul comitetu
lui dé partid, tov. Vasile Moroșan. 
Ca urmare, un număr mic 'de tova
răși sînt încărcâți cu sarcini, în

A apărut nr. 3 pe anul 1962 al revistei

„Probleme ale păcii și socialismului“ :
. À apărut, în limba romînă, în se publică în continuare mate- ; 
Editura politică, nr.. .3 (43) pe anul riale ale discuției'pe tema- ,',Cri- j
1962 al revistei .„Probleme ale zele și oamenii muncii'' 
păcii. . și socialismului“, revistă 
teoretică.și informativă a părți- ■ 
délor .comuniste și muncitorești. ■

Acest număr.'cuprinde ; artico
lele : „Lupta- împotriva regimului 
lui Salazar : o. nouă etapă“ de A. 

,CUNHAL ; „Eliberarea teritoriu
lui Goa“ de A. K.. GHOSH ; .. 
porul cipriot iii luptă pentru- li
bertate și progres social“ de 
E. PAPAIOANNU--,',Frontulma- " 
țional al Germaniei democrate în 
lupta pentru tratatul de pace și 
construirea socialismului“ . de 
E>. CORRENS ; „în culisele „mo
dului de viață american“ de S. 
RYERSON ; „Sindicatele și lupta 
pentru socialism“ ; „Cu privire 
Ia practică și la adevăr“ de 
O. BRUNO.

Rubrica „în partidele comu
niste și muncitorești“ conține nu
meroase. materiale, informative cu 
privire la activitatea unor parti
de frățești.

La rubrica „Schimb de păreri"

j -„Pu

i«.

în cadrul rubricii „Cărți și re-, 
yisțe“ sînt. ’ j>uț>licate . ’àrtfcpléïe : ?' 
„Războiul rece” — produs al ; 
anticomunismului“ de. G. .GREIS;! ; 
„Calea Africii“ de I. COX. j

Rubrica „Scrisori, note“ cuprin- ; 
de următoarele note : „Evenimen- • 
tele din Kurdistanul irakian“ de I 
S. ALI ; „Comunismul și destinele | 

^A-frjțcii'ț de .M. ,;OKOYE ; „Mult ! 
zgomot pentru nimic...“ de V. ZA- ) 
HAROVA ; „Madam Labin și in- ; 
stituția ei“ de E. G. ;

Sînt publicate, de asemenea, ;
materiale noi la rubrica „împo
triva represiunilor și persecutării 
democraților“.

Revista „Probleme ale păcii șl 
socialismului“ apare lunar în 
limbile : bulgară, cehă, chineză, 
coreeană, engleză,- franceză, ger
mană, italiană, ' japoneză, mon
golă, olandeză, poloneză, romînă, 
rusă, spaniolă, suedeză, ungară, 
vietnameză și altele.

TELEGRAMA
La data de 20 martie a.c. tov. Ște

fan Voitec, președintele Marii Adu
nări Naționale, a trimis o telegramă 
de felicitare tov. Ferdinand Ko- 
zovski, cu ocazia realegerii sale ' în 
funcția 'de președinte al Birouliii.ee- ' 
lei: de-a IV-â legislaturi a Adunării 
Populare a Republicii ’ Populare 
Bulgaria.

e

fost impresionat 
de rmnunatul pasblsc român"

Declarațiile violoncelistului Daniil Șafran
nicii de Stat ,,George Enescu”, orchestră 
de înaltă clasă.

In actualul turneu am mal concertat 
la Cluj și Timișoara.' Am vizitat și în al|i 
ani aceste orașe, însă de data aceasta 

Acompaniat-la plan de Nina Musinian, - am fast deosebit de'plăcut impresionat 
Daniil-Șafran-â /interprétât lucrări ■ de de 'mulfimea construcfiilor nöi du care 

s-au împodobit băfrînCil Cltij'și frumoasa 
Timișoară. Farmecul Bucureștiului a sporit

Mărfi seara, apreciatul violoncelist 
sovietic Daniil Șafran și-a încheiat turneul, 
pe care l-a întreprins în fara noastră, cu 
un recital extraordinar care a-avut loc ■ la 
Ateneul R..P. Romîne.

oaeh, Beethoven, ■ Boccberini,‘Milhaud,' 
Debussy.-și De Falia/ :• r-

Publicul a aplaudat;îndelung frumoasa și mâi mult Capitala Romîhiei se remarcă 
interpretare-a artistului sovietic. prin arhitectura sa frumoasă,-modernă și

■ ■ elegantă, datorită noilor clădiri minunat
• • construite.

înainte de a se înapoia în patFie, vio- Răspunzînd, în încheiere, la o’înfrebare 
loncelistul Danii! Șafran a împărtășit-unuj ;n. legătură cu proiectele sale artistice 

, Daniil Șafran a declarat : 
„Inapoindu-mă în patrie, voi concerta în 
mai multe orașe ale Uniunii Sovietice. 
Am proiectat de asemenea un turneu în 
Cuba. Această călătorie o aștept cu. mare 
bucurie și emoție. La 1 aprilie voi fi la 
Moscova, unde va avea loc un mare 
eveniment în viafa muzicală nu numai a 
tării mele, ci și a lumii întregi —• Concursul 
international „Ceaikovski”. De altfel, 
printre membrii juriului acestui concurs 
se află și remarcabilul artist, maestrul 
George Georgescu.

redactor al Agenției romîne de . presă viitor
„Agerpres" impresiile sale în legătură cu 
turneul în fara noasfră.

Este a cincea vizită pe care o fac în 
Romînia — a „declarat el — și acum, ca 
și prima oară, am- fost impresionat de 
minunatul public romîn, foarte pretenfios, 
dar în același timp foarte cald, care, iu
bește., cu pasiune muzica. Nici unui muzi
cian nu-i ' este indiferent ce public îl 
ascultă, cum îi prețuiește arta. îmi face 
întotdeauna o deosebită plăcere să cola
borez cu orchestra simfonică a Filarmo-

MOSCOVA 20 Corespondentul 
gerpres transmite : Marți după-a- 
miază a sosit la Moscova o delega
ție de activiști ai Partidului Munci
toresc Romîn condusă de tovarășul 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn. .

Delegația va studia experiența or
ganizațiilor Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

La. gara Kiev din Moscova dele
gația a fost întîmpinată de L. F. Ili- 
cev, secretar al C.C. al P.C.UiS., L 
Andropov, D. Polikarpov, V. Polia
kov, șefi de secții ale C.C. al P.C.U.Ș., 
N. Egoricev, secretar al Comitetului 
orășenesc Moscova al P.C.U.S., și 
alții.

Delegația • a fost întîmpinată de 
asemenea, de N. Guină, ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova, și de mem
bri ai ambasadei.

® Guvernul a anulat alegerile în cinci provincii • Situație încordată în întreaga țară 
© Se așteaptă declararea unei greve generale • Concentrări de trupe la Buenos Aires

BUENOS AIRES 20 (Agerpres). — 
în noaptea de 19 spre 20 martie s-a 
anunțat că guvernul argentinian a 
hotărît să anuleze alegerile în cinci 
provincii cheie ale Argentinei : Bue
nos Aires, Tucuman, Rio Negro, San
tiago del Estero și'Chaco unde opo
ziția a repurtat victoria în alegerile 
de duminică și că urmează să se 
stabilească ulterior o nouă dată 
pentru alegeri în aceste cinci pro
vincii.

„Anularea alegerilor a provocat 
numeroase reacții în cercurile poli
tice și chiar în sinul partidului pre
ședintelui Frondizi, unde ea este 
considerată ca ilegală și anticonstir 
tuțiohală“, după cum menționează 
agenția FRANCE PRESSE.

Comitetul din provincia Buenos 
Aires al .partidului Uniunea civică 
radicală intransigentă (partidul pre
ședintelui Frondizi) a dat publicită
ții în aceeași noapte un comunicat 
în -care se afirmă că nimic nu jusr 
tifică anularea- alegerilor.

Pe de altă parte, puternica fede
rație sindicală, așanumită „a celor 
62 .de organizații“, a dat publicității 
în aceeași noapte un comunicat îri 
egre se arată că „anulîndu-se re
zultatele electorale s-a acționat îm
potriva libertății, dreptului și le
galității". Agenția ASSOCIATED

gen tina a constituit „o lovitură co
pleșitoare dată prestigiului lui Fron
dizi.“ „Alegerile din Argentina, sub
liniază agenția, apar ca un protest 
al poporului muncitor împotriva po
liticii președintelui Arturo Frondizi"'.

în prezent, unități militare teres
tre și motorizate patrulează pe stră- 
zile capitalei avînd ordin' de a re
prima „sub orice formă” manifesta
țiile populare de protest;

După cum informează agenția 
Prensa Latina, în afară de minis
trul de Ințerne, Vitolo,'la 19 martie 
au demisionat și alți membri ' ai gu-; 
vernului Frondizi.

împotriva măsurilor guvernamen
tale a protestat și senatorul A. Gar
cia,. președintele Partidului guver- 

___ 1-1 „Uniunea .civică radicală 
intransigentă“. .

PRESS anunță că se așteaptă decla
rarea unei greve generale.

Situația în țară devine din ce in 
ce mai încordată. Băncile, agențiile 
de schimb și bursele de valori au 
fost închise printr-un decret al gu
vernului. Armata a plasat tancuri 
și mașini blindate în punctele stra
tegice ■ ale orașului Buenos Aires. 
Președintele Frondizi a acceptat de
misia ministrului Afacerilor Inter
ne, Alfredo Vitolo, și a subsecreta
rului de stat al acestuia. Vitolo, 
care după cum transmite agenția a 
cerut „alegeri libere în care numai 
comuniștii să nu aibă dreptul să 
participe“, .este învinuit de... „gre
șeli de calcul“ care au permis ma
rele eșec al guvernului.

Potrivit ' agenției ASSOCIATED namental 
PRESS, rezultatul alegerilor din Ar-

fonîcrința partidelor comuniste 
din Suedia, Danemarca, Norvegia 

și finlanda
HELSINKI 20 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat,- repre
zentanții partidelor comuniste' din 
Suedia, Danemarca, Norvegia și 
Finlanda au țintit la 16 ’ martie o 
conferință la Helsinki îri cadrul 
căreia au fost discutate problemele 
care ■ interesează aceste partide. în- 
tr-o declarație a partidelor comu
niste din țările nordice publicată în 
ziarul „Kansan Uutiset“ se arată că 
s-a formulat în unanimitate Cererea 
ca la Conferința de la Geneva pen
tru dezarmare -să se ajungă la re
zultate-care să îngăduie asigurarea 
unei păci trainice.
- La conferință a fost discutată, de 

asemenea, problema în ce mod-s-ar 
putea zădărnici cel măi bine ten- ' 
dința cercurilor de dreapta, de a 
împiedica țările nordice să-și pro
moveze o politică a păcii în mod 
independent și de sine stătător. în 
legătură cu aceasta, la conferință 
s-a subliniat că este important să 
se acorde un sprijin .total- planului 
Unden, a cărui înfăptuire ar împie
dica răspîndirea continuă a armei 
atomice și ar asigura crearea unei 
zone denuolearizate în nordul Eu
ropei.

Participanții la conferință au con
statat în unanimitate că alăturarea 
uneia sau a cîtorva țări nordice la 
„piața comună" implică primejdie 
pentru. suveranitatea și dreptul la 
autodeterminare ale acestor țări și 
aduce .un . prejudiciu iremediabil 
vieții pașnice în nord. Partidele co
muniste depun toate eforturile 
pentru dezvoltarea relațiilor comer
ciale atît cu țările socialiste cît și 
cu cele capitaliste pe baza princi 
piilor avantajului reciproc și res
pectării. egalității în drepturi a tu
turor popoarelor.

Presa americană nu-și ascunde 
îngrijorarea îri legătură cu eveni
mentele din Argentina.

„Rezultatele alegerilor din Argen
tina sînt considerate ca o lovitură 
dată S.U.A., scrie „NEW YORK TI
MES", subliniind că „guvernul 
S.U.A. este profund alarmat. Oficia
litățile de Ia Washington consideră 
că rezultatele alegerilor constituie 
un atac frontal împotriva concep
ției planului „Alianța 
greș“.

pentru pro-

Guatemala « Se claHnă regimul dictatorial 
impus de „United Fruit“

• In cadrul unor puternice demonstrații s-a cerut demisia lui 
Ydigoras Fuentes și anularea alegerilor frauduloase ® Trupele 

guvernamentale au rănit 27 de persoane
CIUDAD DE GUATEMALA 20 

(Agerpres). — în ciuda sîngeroase- 
lor represiuni ordonate de autorită
țile guatemaleze împotriva manifes
tațiilor antiguvernamentale din 
timpul săptămînii trecute, situația 
din Guatemala continuă să se men
țină încordată. La aflarea declara
țiilor făcute de dictatorul guatema
lez, Ydigoras Fuentes, unor cores
pondenți de presă străini prin care 
acesta afirma că este hotărît „să 
rămînă la putere pînă la 28 februa
rie 1964 cînd îi va expira manda
tul“, au avut loc noi demonstrații 
pe străzile capitalei. Demonstranții 
au cerut demisia Iui Fuentes precum 
și anularea alegerilor falsificate din

decembrie anul treciit. Potrivit a- 
genției ASSOCIATED PRESS, tru
pele guvernamentale care patrulau 
pe străzile orașului au deschis focul 
din nou împotriva demonstranților, 
rănind 27 de persoane. Armata a 
preluat sub controlül său serviciile 
publice, căile ferate, poșta și țeleco-1 
municațiile, transporturile urbane 
precum și uzinele electrice. In semn 
de protest împotriva acțiunilor ar
matei, muncitorii uzinelor electrice 
au declarat grevă generală.

Potrivit agenției Associated Press, 
în pofida repetatelor declarații ale 
guvernului în legătură cu pretinsă 
lichidare a mișcării de partizani, în 
nordul și nord-estul țării activita
tea acestora s-a intensificat foarte. 
mùlt în cursul săptămîriii trecute. 
Unul din detașamentele de partizani 
care acționează în aceste regiuni' se 
află sub conducerea fostului minis
tru de Război, Carlos Paz Tejada. 
Acesta a anunțat recent că va lupta 
„pînă la demisia dictatorului Ydi- 
goras Fuentes“.

V
Guatemala — o țară mică din Ameri

ca Centrală :— se află sub .dominația 
monopolului american -„United Fruit 
Company*. Acest monopol — ’ „un stat 
in stat* — este stăpînul atotputernic al 
țării. In ultimii ani „United Fruit" a ob
ținut din exploatarea cruntă a populației 
țării, care numără 3 milioane de oameni, 
un profit de 3 miliarde dolari.

„United Fruit Company", punînd mina 
pe mai bine de 300.000 hectare de pămîn- 
turi dintre cele mai roditoare, contro
lează producția și exportul de banane. 
Controlul asupra navigației ti permite să 
ocupe o situație dominantă In întregul 
comerț exterior - al țării. Această com
panie are investiții uriașe de capital șl 
In celelalte țări latino-americane și, da- ■ 
torită acestei puteri economice, Joacă un 
rol hotăritor în viața politică a țărilor 
aflate sub dominația ei.

Demonstratio a I

I
J

(Urmare din pag. I-a)

r

a arhitecturii și a teh- 
noi în construcfil. Simpla ■ 

pe. magistrala Oneșiiu- • 
cît se poate

0 Ieri, la Casa Prieteniei Romîno-So- 
vieiice din Timișoara a;avut loc o-soară - 
muzicdlă Ceaikovski. Despre 'viața' și 

„opera-compozitorului a vorbit Mircea 
Popa, "artist emerit al R.P.Romîne, diri
jor al Filarmonicii de Stat „Banatul". 
După audierea unor lucruri ale. compozi
torului, înregistrate pe discuri, a rulat 
filmul „Concursül internațional P. î. Ceai
kovski".

® A apărut : „Presa noastră*, revista 
Uniunii Ziariștilor din R.P. Romînă, anul 
VII nr. 2/70/1962

Aspect din secția monta] de la întreprinderea de utilaj comercial 
a Centrocoop din Capitală. (Foto : Agerpres)

piatră agățate pe multe ramuri șl 
rămurele, se află puzderie de con
strucții aliniate de-a lungul frumoa
sei magistrale, fluviu de asfalt ale 
cărui maluri par un covor neîntre
rupt de iarbă.

agistrata nu străbate niște. 
A simple ansambluri. Străbate 
cîteva capitole ■ din 
nouă 
nicii 
plimbare 
lui e cît se poate de instruc
tivă... Iată construcțiile de început : 
clădiri masive, într-un risipitor a- 
mestec de arcade, coloane, logii. 
Constructorii au tras serioase învă
țăminte după Plenara din noiembrie 
1958. Aceasta se vede chiar diu 
profilul blocurilor din apropiere, ri
dicate în. 1959. Linia arhitectonică - 
e mult simplificată, confortul — 
sporit.' Blocurile din 1960—61 vă
desc noi pași : au apărut în 
peisaj, aducînd spor de frumu
sețe și durabilitate, masele plas
tice. Vinacetul folosit la zugră
velile și vopsitoriile exterioare,. în 
culori delicat pastelate, imprimă o- 
rașului o notă aparte de prospeți
me și tinerețe. Romalchidul la vop
sitoriile-dinăuntru, parchetul lame- 
lat, apoi covoarele din poli-clorură 
de vinii în locul parchetului „cla
sic", mase ceramice vitrificate în 
locul faianței și al mozaicului, folii 
de polietilenă, iată to.ț a-tîtea ele
mente treptat pătrunse în manualul 
viu de arhitectură care se numeș
te Onești.

Cu aceeași atenție poate fi urmă
rită preocuparea pentru introduce
rea metodelor industriale de cons
trucție. S-a plecat de la zidăria de 
cărămidă cu planșee din beton mo
nolit. Ih 1961, pe malul Cașinului, 
au înOeput să fie ridicate blocuri 
din panouri mari. Iar cîteva luni 
mai tîrziu, inspirată din buna ex
periență căpătată ta' Mamaia, a 
fost folosită, la noul ansamblu a- 
tacat, metoda cofrajelor glisante. 
1962 va marca o nouă etapă : con
struirea, deocamdată experimental, 
a unui bloc din elemente spațiale 
prefabricate. Pentru prima oară în 
țară o macara va monta cameră 
după cameră. In clipa cînd vor fi 
apucate de macara, camerele vor 
avea parchetul montat, tîmplăria, 
zugrăvelile și vopsitoria executate. 
Sînt evidente avantajele acestui 
sistem, denumit spațial : scurtarea 
considerabilă a termenelor, îm
bunătățirea calității, reducerea cos
tului apartamentelor. Oraș atît 
de tînăr Oneștiul — și lată 
cît de distinct se reflectă, in 
ființa lui de beton, tendința avan
sată de treptată înlocuire .a proce
deelor tradiționale de construcție 
prin ario mai noi, la nivelul zilei de 
azi .: cofrajele glisante, sistemul spa-

țral. Da. Istoria poate fi studiată 
între o casă și alta, între două păați 
ale aceleiași străzii..

Lîngă Cașin, 1a intrarea pe ma
gistrală, un ansamblu arhitectonic. 
E o cetățuie școlară. Aproape 500 
de tineri — pe trei trepte ale îuvâ- 
țămîntului profesional : școala pro
fesională, școala tehnică, școala de 
maiștri — se pregătesc aici pentru 

istoria mai ' atît de noile meserii cerute de pe
trochimia în plină dezvoltare. Ope
ratori clorosodici, operatori cauciuc,, 
operatori materiale sintetice — .sînt 
specialități a .căror simplă evocare 
e semnificativă. Porțile acestei cetă- 
tui s-au deschis larg în ziua de 11 
ianuarie 1962. Masele plastice sânt 
aici bogat reprezentate, începînd cu 
sălile de curs și laboratoare și sfîr- 
șmd cu căminul. Parcă și în acest 
fel viitorilor petrochimiști li se a- 
sigură posibilitatea de a înțelege 
frumusețea, însemnătatea profesiu
nii îmbrățișate.

De pe această magistrală, trecem 
pe a doua, în -plină construcție, că
reia zidirile anului -1962 încep să-i 
modeleze vizibil profilul. Drumul ne 
poartă printr-o zonă de șantier, pe 
lîngă cîteva noi blocuri în ferestrele 
cărora n-au apărut încă perdeluțe. 
Tot aici, în curînd, cinemascopul își 
va primi întîii spectatori într-o sală 
cu pereți de placaj de paltin și 
scaune îmbrăcate în material plas
tic. Iată-ne ajunși în viitorul centru 
comercial. Cu ajutorul hărții, vedem 
aevea acest ansamblu, cel mai înalt 
din Onești. în față, se vor alinia mai 
multe corpuri de magazine com
plexe. Magazine numeroase se vor 
deschide și în celelalte colturi ale 
orașului. Numai în amintire se vor 
mai păstra .tarabele tîrgușoruLui de 
odinioară. Jurnalul construcțiilor din 
1962 mai consemnează și alte con
strucții menite să schimbe fața ora
șului.
■jSytffă gîndesc la viitoarele feres- 
AvJ8.tIe de la etajul nouă... Parcă 
văd chipurile celor care vor urca 
aici pentru a admira panorama din 
depărtare a cetăților petrochimiei 
de pe Trotuș și panorama mai a- 
propiată a celui mai tînăr oraș. Nu 
ne mai desparte mult de clipa cînd 
va dispare din acest peisaj și Ulti
ma dintre coșmelii. Nu știu la ce 
monumente visează arhitecții ' și 
sculptorii pentru piațetele orașului, 
dar printre aceste monumente o 
semnificație cu totul aparte ar a- 
vea-o ultima coșmelie. Păstrată așa, 
ca piesă de muzeu, — secție „în 
aer liber" a viitorului mare muzeu 
de istorie a Oneștiului. Fiindcă ge
nerația următoare, să zicem copiii ’ 
celor 500 de la grupul școlar, nu 
vor mai avea nici o reprezentare, 
dar absolut niciuna, a ceea ce a 
scos la reformă, de pe aceste locuri, • 
socialismul. Coșmelia i-ar ajuta 1a 
ora de istorie.

ECUADOR.
muncitorilor agricoli de pe 
plantațiile monopolului ameri
can „United Fruit Company". 
Muncitorii cer restituirea pă- 

[ mînturilor acaparate de mono- 
I polurile nordamericane

ORCHESTRA SIMFONICA ȘI CORUL grafele Vj Alecsandrl , (15; 17; 19; 21),FILARMONICII DE STAT „GJ1ORGE ....... --L. H>
ENESCU" (Palatul R. P. Romîne — Sala 
Mică) : CONCERT HAŸDN. Soliști : ’ Da
gobert Bueholtz, artist emerit — pian —, 
Mircea Opreanu — vioară —, Petre So- 
pov — violoncel — (orele 20).

■ OPERA ȘI BALET AL 
LACUL LEBEDELOR —
STAT DE OPERETĂ :

CARA-

podăriile colective . într-e gospodărța 
mare, puternică“. Medicul vă sfătuiește... 
Două întrebări..., două răspunsuri. „Cîn- 
tec nou, cîntec drag“ —• muzică popu
lară romînească interpretată de o for
mație instrumentală ^condusă de Traian 
Tîrcolea. Soliști : .Marlă Lătărețu, Ște- 
fania Stere-PolOvenco, Ion Lăceanu, Ni
colae Albulescu.

RADIO, . MIERCURI 21
• Concert de dimineață
8.30 — I e Fragmente
„Maeștrii cîntărețl din 
de Wagner — orele 9,00 - . .
tru la microton „Secunda 58“ de D. Do
rian — orele 10,00 — Ie Melodii popu
lare din Banat — orele 12,00 — le So
nata pentru violoncel șl plan de N. Bui- 
Cliil, interpretează Serafim Antropov șl

, -fT— Mar« Fotino — orele 13,20 — le Carnet AUTOBUZULE : înfrățirea, între de reporter — orele 13,15 — II e Muzică 
" "" “ populară romînească din diferite regiuni

ale țării — orele 13,25 — II o Răsfoind 
albumul cu operete — orele 14,00 — I
• Melodii populare romînești — orele
14.30 — I o Program din creația de operă 
a Iul Ceaikovski — orele 14,30 — II • Din 
cînțcccle și dansurile popoarelor — orele 
15,00 — II o Programe alcătuite de as
cultători — orele 15,10 — I 0 Muzică do 
balet — orele 15,40 — II 0 Muzică vocală

XSrxî (15:; 11U21TE~pS

WOK®’1 'brumui semA Ä Îs;’ Ä «,35 - I Jurnalul
STRĂZILE AU AMINTIRI : Moșilor (16; 
18,15; 20,30), Ilie Pintille (16; 18; 20), 30 
Decembrie (18; 18,30; 20,30), Aurel Vlaicu 
(15; 17; 19; 21). DRAGOSTEA LUI ALIO- 
ȘA : 8 Mai (15 j 17; 19; 21). CAVALERII 
TEUTONI — ambele serii : Libertății 
(9; 12,30; 16; 19,30). TOM DEGEȚELUL 
rulează la cinematograful N. Bălcescu 
(io;. 12; 14,30; 16,45; 19; 21,15). INSULA: 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). CURSA DE 
100 KILOMETRI rulează la cinematogra
ful G. Bacovla (15; 17; 19; 21). PERLE 
NEGRE : Olga Banele (15,30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE. Orele 16,00 — EMISIU
NEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎNTRE
PRINDERI. Din cuprins : Telejurnalul 
săptămînli. Cum realizăm economii. Frun
tașii noștri. Instalații pentru desprăful- 
rea aerului în industrie. Cîntare omului. 
Artiști amatori în Btudio : corul bărbă
tesc al Casei raionale de cultură „1 Mai“, 
orchestra populară șl echipa de dansuri 
ale clubului Uzinei „Grlvlța Roșie". Orele 
18,00 — EMISIUNEA PENTRU SATE. Din 
cuprin«. Buletin agricol. Reportaj filmat: 
„Pentru o recoltă bogată“. Tribuna ex
perienței înaintate : „Ne-am unit gos-

Maxim Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30) șl 1 Mal (10; 12; 15; 17; 19; 
21). AUSTERLITZ —cinemascop (ambele 
serii) : Lumina (9,30; 12,15; 15; 18; 20,45). 
ROSITA : Central (9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 
17,30; 19,30; 21,30), 8 Martie (11; 15; 17; 
19; ’21), 16 Februarie (16; 18; 20). PÀCE 
NOULUI VENIT :: Victoria (10; 12; 15; 
17; 19; 21). CONCERTUL — DUELUL — 
ANIMALE CU BLĂNURILE PREȚIOA
SE — DE STRAJĂ LA GRANIȚA — 
PASAGERUL CLANDESTIN : Timpuri 
Noi (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21). PROGRAM SPE
CIAL PENTRU COPII : 13 Septembrie 
(orele 10 și orele 12). ROSEMARIE : 13 
Septembrie (13; 15; 17; 19; 21). TOT AU
RUL DIN LUME : Tineretului (15; 17; 19; 
21), V. Roaită (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 21). DRUM

A —• ♦ . w . • . — .

popoare (16; 18; 20). Donca Simô (15717; 
19; 21). PESCARII DIN ARHIPELAG :

TEATRUL DE 
R. P. ROMINE : 
(orele 19,30).

TEATRUL DE ___ _________ _______
LYSISTRATA — (orelé 19,30).

TEATRUL NATIONAL „I. L. CARĂ- 
GIALE" (Sala Comedia) : ANNA KARE
NINA — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
FIICELE — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma- 
gheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURA DINTRE DOMNUL 
KETTLÉE ȘI DOAMNA MOON — 
(orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU-
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu —, .
nr. 1) : AL PATRULEA — (orele 19,30). Cultural (15; 16,50; 18,40; 20,30). LANTER- 
(Sala Studio — Str. Alex. Șahia nr. 76) : NA FERMECATA : Alex. Popov (rulează COPIII SOARELUI — (orele'19,30). f-   ’- - • -- - - -

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO- C.__ ______ _ vrxx-
: PIGULETE vița (15; 17; 19; 21), B. Delavrancéa (16;PLUS CINCI FETE — (orele 29). (Sala 18; 20). PRIMELE ÎNCERCĂRI - 

pentru copii) : BĂIATUL DIN BANCA ’ ’ '
DOUA —(Orele 17) ; CINE A UCIS — 
(orele 20).

TEATRUL
702 — (orele 

TEATRUL
GIULEȘTI: 
(orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : CIRI
BIRI BOM — (orele 20).

teatrul ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : HARAP ALB — (orele 16). (Sala 
OrfeU) : CEA MAI FRUMOASĂ STEA 
— (orele 16).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sala Savoy) : REVISTA 62 — 
(orele 20). (Sala Victoriei 174) : CONCERT 
IN RE... HAZLIU — (orele 20).

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

CINEMATOGRAFE. VALEA 
DRĂ : Patria (10; 12,15; 14,30;
19; 21), L C. Frimu (9; 11; 13; 
17; 19; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 
19; 21). PROCESUL MAIMUȚELOR
rulează la cinematografele Repu
blica (8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30),
Elena Pavel (10,30; 13; 15,45; 18,15; 21), 
Gh. Doja (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), 
Floreasca (10,30; 15,30; 18; 20,30). GAR
DIANUL rulează la cinematografele Ma- 
gheru (10, 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Bucu
rești (9; 11; 13; 15;-17; 19; 21), Alex. Sa- 
hia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 23 Au
gust (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Volga 
(9,15; 11,15; 15; 17,15; 19,30; 21,30). VIZITA 
PREȘEDINTELUI rulează la clnemato-

„I.
(Sala

MARTÎE
— orele 

din opera 
. Nürnberg“ 

■ I • Tcà-

în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21). FRUMOASA LURETTE : Gri-

• -n—i------ -  —------------ ambele serii rulează la cinematografele 
C-tin David (16; 19,30) șl M. Eminescu 

„ U7! 20,15). CETATEA HURRAMZAMIN :DE COMEDIE: CELEBRUL ....................... " '
20).

MUNCITORESC C.F.R,
HOȚII ȘI VARDÎȘTII

. MIN- 
17; 
15; 
17;

-—__ -------------- orele 18,00
— .1 • Sonata opus 120 în la major de 
satelor — orejri’19,00'' — I •" CIntece“ di“n 
folclorul nou — orele 19,25 — I • „Goe
the“, evocare do prof. unlv. 3. Livescu -« 
orele 19,30 — II • Tenorul Peter Anders 
Interpretează arii din opere șl operete —< 
orele 19,40 — I • Concert de valsuri — 
orele 20,00 — li e Tribuna radio — orele 
ZWO — II o Din viața de concert a Ca
pitalei orele 20,40 — Ie Muzică din opera
— orele 21,15 — II e Ciclul „Pagini din 
muzica preclasică“ — orele 22,00 — li 
e Concertul în sol minor pentru pian și 
orchestră de Dvorak — orele 22,30 — I 
e Muzică de cameră de compozitori ro- 
mmi — orele 23,15 — II.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 22, 23
M ™arJle : Vremea se încălzește. Cer 

schimbător, mai mult noros în sudul 
țării unde vor cădea ploi locale. Vînt 
slab pînă la potrivit din sectorul nord- 
vest. Temperatura în creștere ușoară 
Minimele vor fi cuprinse între mina» 8 
și plus 2 grade, local mal scăzute la 
începutul intervalului, iar maximele 
între 0 șl plus 10 grade.
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GENEVA' 20 (Agerpres). — La 20 
martie în Palatul Națiunilor de la 
Geneva a avut loc, sub președinția 
delegatului . Indiei, K. Menon, cea 
de-a 5-a ședință a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare la care 
au luat cuvîntul reprezentanții Ma
rii ' Bfitânii, R. ; P. Romîne, Suediei 
și Indiei. în cuvîntarea sa ministrul 
de Externe al'R. P, Romîne, C. Mă- 
pescu,' a spus :
' Domnule președinte,

Domnilor delegați,
Lucrările Comitetului celor 18 se 

găsesc astăzi în centrul atenției 
lumii întregi. Sute de milioane^ de 
oameni, toate popoarele așteaptă ca 
tratativele pe care le purtăm aici 
din ' însărcinarea guvernelor state
lor noastre să soluționeze neîntîr- 
ziat problema dezarmării generale 
și totale, în scopul abolirii războiu
lui și al asigurării păcii în lume.

La 18 februarie 1962, răspunzînd 
propunerii șefului guvernului so
vietic, N. S. Hrușciov, ca lucrările 
Comitetului celor 18 să înceapă la 
cel mai înalt nivel, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, dîndu-și acordul., a 
declarat că „în actualele condiții, 
cînd datorită existenței armelor mo
derne un nou război ar aduce ome
nirii distrugeri și calamități incal
culabile, problema dezarmării tre
buie să fie dezbătută și rezolvată 
într-un spirit de deplină răspundere 
și cu maximum de eficiență“.

Am ținut, domnule președinte, să 
amintesc încă de la început această 

' declarație, pentru a fi înțeles j>e 
deplin spiritul în care participăm 
Ta negocierile care ne-au reunit în 
această sală. Delegația Republicii 
Populare Romîne este hotărîtă să 
depună toate străduințele și să-și 
aducă întreaga sa contribuție la în
deplinirea mandatului încredințat 
prin rezoluția Adunării Generale a 
O.N.U. Facem aceasta cu conștiința 
că ne revine o mare răspundere. 
Poporul romîn, asemenea tuturor 
popoarelor din lumea întreagă, dă 
o mare importanță dezarmării ge
nerale . și totale și își exprimă spe
ranța că lucrările Comitetului vor 
fi încununate de succes.

Popoarele lumii se află în fața 
unei situații extrem de îngrijoră
toare.

Cursa înarmărilor — întreținută 
de unele cercuri care trag profituri 
de pe urma ei — constituie, un 
factor de creștere a încordării in
ternaționale și reprezintă o gravă 
primejdie pentru pacea lumii. Ea 
apasă cu o greutate tot mai mare 
pe umerii popoarelor..

S-a creat situația cînd, 
lîndu-se mari cantități de 
de distrugere de o putere 
cută pînă acum, asupra.

Cuvîntarea ministrului de Externe 
R. P. Romîne la tratativele 
dezarmare de la Geneva

al 
de

merge spre rezolvarea 
în esență a problemei 

care stă în fața noastră : dezarma
rea- generală și totală, consemnată 
într-un tratat, încheiat în cel mai 
scurt timp.

S-au purtat numeroase 
generale și de amănunt 
dezarmarea.

A sosit momentul de a
Ia o nouă fază, aceea a întocmirii 
tratatului de dezarmare generală și 
totală pe baza rezoluției Adunării 
Generale a O.N.U. Discuțiile la infi
nit ar putea fi folosite pentru a se 
distrage atenția de la continuarea ------ , v . xT_. se pOate

clar. El nu 
grabnică și

cel mai

discuții 
privind

se trece

acumu- 
mijloace 
necunos- 
omenirii 

întregi; planează pericolul unui 
război nimicitor, fără precedent în 
istorie.

Din această situație există totuși 
o ieșire : dezarmarea, dezarmarea 
generală și totală.

Ideea dezarmării generale și to
tale, formulată de Uniunea Sovie
tică, și-a croit drum adînc în con
știința popoarelor. Opinia publică 
mondială cere realizarea urgentă a 
dezarmării generale și totale. Viața 
însăși impune înfăptuirea acestei 
nobile idei. O dovedește faptul că 
problema dezarmării se află în dez
baterea multor conferințe interna
ționale; o dovedește faptul că s-a 
ajuns la istorica rezoluție adoptată 
în unanimitate în 1959, de către 
Adunarea Generală a Națiunilor 
Unite ; o demonstrează grăitor do
cumentele internaționale care defi
nesc misiunea încredințată Comi
tetului nostru.

Condițiile în care Comitetul celor 
18 își desfășoară lucrările sînt ca
racterizate . de gravitatea situației 
prodhse de cursa înarmărilor și de 
necesitatea de a i se pune capăt.

Aceasta impune, după părerea de
legației romîne, concluzia că sar
cina principală a Comitetului celor 
18 este de a se trece la alcătuirea 
grabnică a unui tratat de dezarmare 
generală și. totală.

In legătură cu această concluzie, 
am voi să ne referim la unele su
gestii făcute' aici, după care ar .fi 
necesar „să continuăm eforturile 
noastre la această conferință fără 
întrerupere“, indieîndu-se drept 
scop ■ elaborarea „unei . schițe de 
program“, sau a „formei generale 
a unui program“, a „unei declarații 
comune“ și, în ultimă instanță, a 
unui „tratat sau tratate“.

Nouă ni se pare că acest mod 
de .'a -privi lucrurile nu este de loc

cursei înarmărilor. Nu 
pierde din vedere nici faptul că 
guvernul Statelor Unite a anunțat 
că va relua experiențele în atmos
feră cu armele nucleare, ceea ce 
nu poate decît să stîrnească îngri
jorarea unanimă.

Iată pentru ce ne exprimăm 
încă o dată profunda noastră con
vingere că sarcina Comitetului e»te 
elaborarea neîntîrziată a tratatului 
de dezarmare generală și totală.

Pentru activitatea Comitetului 
nostru, existența declarației comu
ne sovieto-americane- asupra prin
cipiilor stabilite pentru negocierile 
referitoare la dezarmare, precum și 
reprezentarea la dezbaterile Comi
tetului a celor trei grupe principa
le de state existente astăzi în lume 
constituie condiții favorabile.

O importanță deosebită o are îm
prejurarea că dispunem de la în
ceputul lucrărilor noastre de un 
proiect de tratat realist și concret 
corespunzător principiilor Cartei 
Națiunilor Unite și care poate servi 
drept bază pentru soluționarea po
zitivă a problemei dezarmării. Avem 
în fața noastră proiectul de tratat 
supus de către delegația Uniunii 
Sovietice. Acest proiect este de na
tură să asigure totodată lucrărilor 
Comitetului ritmul operativ atît de 
necesar.

Care este criteriul de apreciere 
a eficacității propunerilor ce ne-au 
fost prezentate ?

După părerea delegației romîne, 
criteriul de bază al eficacității ori
căror propuneri de dezarmare este 
efectul pe care punerea lor în a- 
plicare l-ar avea asupra cursei înar
mărilor și pericolului de război,

Analizînd prevederile proiectului 
sovietic de tratat cu privire la de
zarmarea generală și totală sub un 
control internațional riguros, cons
tatăm că ele corespund pe deplin 
acestei cerințe fundamentale. Pro
iectul sovietic prevede încă de la 
începutul intrării în vigoare a tra
tatului, eliminarea tuturor mijloa
celor de transport la țintă a arme
lor nucleare ; lichidarea tuturor 
bazelor militare aflate pe teritorii 
străine și retragerea trupelor în li
mitele teritoriului național ; redu
cerea forțelor armate ale U.R.S.S. 
și S.U.A. la nivelul de 1,7 milioane 
oameni, iar a armatelor celorlalte 
state la un nivel ce se va socoti 
necesar; reducerea substanțială a 
armamentului de tip clasic ; inter
zicerea lansării de rachete în sco
puri militare ; asumarea de către 
statele deținătoare de arme nuclea
re a obligației de a nu transmite 
altor state asemenea arme sau in
formații necesare producerii lor; 
reducerea corespunzătoare a chel
tuielilor militare.

Caracteristica esențială a măsuri
lor prevăzute pentru prima etapă 
constă tocmai în faptul că ele 
urmăresc de la început înlăturarea 
pericolului unui război racheto-nu- 
clear și stăvilirea cursei înarmă
rilor.

Distrugerea tuturor mijloacelor 
de transport la țintă a armei nu
cleare, simultan cu desființarea ba
zelor militare de pe teritorii străine, 
ar face practic imposibilă dezlăn- • 
țuirea unui atac cu folosirea aces
tei arme, eliberînd astfel omenirea 
de cel mai mare pericol care a 
amenințat-o vreodată.

Reducerea forțelor armate și a 
armamentelor de tip clasic, combi
nată cu celelalte măsuri din etapa 
l-a, ar micșora în mod simțitor pe
ricolul de război în general.

înfăptuirea măsurilor de dezar
mare în conținutul, ritmul și succe
siunea propusă va exercita o in
fluentă binefăcătoare asupra între-

gii situații internaționale, va face 
să dispară atmosfera de neîncredere 
și suspiciune în relațiile dintre 
state, va crea condiții favorabile 
înțelegerii și colaborării internațio
nale, coexistenței pașnice.

în același timp, dezarmarea ge
nerală și totală, eliberînd popoarele 
de povara apăsătoare a cheltuieli
lor militare, ar deschide posibilități 
largi de folosire a unor vaste re
surse umane și materiale pentru 
progresul economic și social, pen
tru sprijinirea eforturilor țărilor 
recent eliberate în vederea dezvol
tării lor economice.

Nu ne propunem să facem acum 
o analiză a măsurilor prezentate 
Comitetului de delegația americană.

Pentru a putea să ne exprimăm 
mai pe larg, la timpul potrivit, 
punctul nostru de vedere conside
răm necesar să subliniem că aceste 
propuneri ar trebui să fie clarificate 
și completate de delegația ameri
cană și să li se dea un caracter 
mai concret, ceea ce după părerea 
noastră lipsește în momentul de 
față.

Dar chiar de pe acum constatăm 
că, spre deosebire de proiectul so
vietic care prevede în prima etapă 
lichidarea totală a mijloacelor de 
transport a armelor nucleare, pro
punerea americană de reducere nu
mai parțială a acestor mijloace nu 
este în măsură să înlăture perico
lul războiului, deoarece se pă
strează marea' majoritate a vehicu
lelor.

Aceeași constatare se impune și 
cu privire la propunerea referitoare 
la încetarea producției de mate
riale fisionabile și transferul unor 
cantități de uraniu 235 pentru sco
puri pașnice. O asemenea măsură 
nu ar afecta stocurile existente de 
arme nucleare.

în același timp, atrage atenția 
faptul că delegația americană nu a 
amintit nimic despre problema li
chidării bazelor militare de pe teri
torii străine. Existența acestor baze 
constituie un factor de^ amenințare 
a păcii și un obstacol în calea îm
bunătățirii relațiilor între state.

Domnule președinte.
Aș dori să mă refer acum la mult 

discutata problemă a controlului. 
Noi concepem controlul ca o parte 
componentă a procesului de de
zarmare generală și totală. Fiecare 
măsură de dezarmare trebuie să se 
efectueze de la început pînă la 
sfîrșit sub cel mai riguros control 
internațional.

Controlul trebuie să ofere toate 
garanțiile posibile că nici un stat nu 
se va putea sustrage de la îndepli-

nirea, în termenele stabilite, a mă
surilor de dezarmare și nu va putea 
eluda, într-un fel sau altul, obliga
țiile asumate.

Caracterul, metodele și întinderea 
controlului și, respectiv, funcțiile și 
atribuțiile organului de control tre
buie să corespundă, în orice etapă 
a procesului de dezarmare, naturii 
și amploarei măsurilor concrete de 
dezarmare.

După părerea delegației romîne, 
măsurile de control propuse de gu
vernul sovietic corespund pe deplin 
acestor cerințe. Fiecare etapă con
ținută în propunerile sovietice re
prezintă o împletire 
măsurilor de dezarmare 
control.

Declarîndu-ne pentru 
cel mai eficace asupra 
efective de dezarmare, 
pronunțat și ne pronunțăm contra 
oricărei propuneri tinzînd la instau
rarea controlului armamentelor. Un 
asemenea control nu înseamnă alt
ceva decît un mijloc pentru obți
nerea de informații militare ne
cesare altor scopuri decît dezarmă
rii.

Republica Populară Romînă este 
sincer atașată cauzei păcii, înfăp
tuirii dezarmării generale și totale 
și dezvoltării unor relații între state 
bazate pe respectul reciproc, înțe
legere și cooperare.

Politica de pace a țării noastre 
este expresia aspirațiilor și intere
selor fundamentale ale poporului 
romîn care își consacră cu succes 
eforturile construirii unei economii 
înaintate și asigurării unei tot mai 
bogate vieții materiale și culturale.

Consecvent politicii sale de pace, 
guvernul romîn pornește de la 
punctul de vedere că soluțiile pro
blemelor internaționale pot și tre
buie să fie găsite cu înțelepciune jși 
răbdare pe calea tratativelor, 
este gata să acorde sprijinul său 
oricărei inițiative îndreptate spre 
instaurarea unui climat de ? încre
dere și destindere internațională.

în legătură cu aceasta, ne expri
măm convingerea că realizarea unor 
înțelegeri regionale, inclusiv crearea 
de zone denuclearizate, constituie o 
contribuție însemnată la rezolvarea 
problemei dezarmării și la înlătu
rarea primejdiei de război.

Delegația noastră ține să amin
tească repetatele propuneri ale gu
vernului romîn cu privire la trans
formarea regiunii balcanice într-o 
zonă a păcii, fără armament ato
mic, fără rampe de lansare a ra
chetelor, fără baze militare străine.

Ecoul pozitiv al propunerilor 
noastre în țările din această re
giune și îmbrățișarea ideii de cola
borare multilaterală balcanică de 
către cercuri tot mai largi dovedesc 
că există premise favorabile pen
tru înfăptuirea unei asemenea pro
puneri.

Guvernul romîn va continua 
neobosit eforturile îndreptate spre 
transpunerea în 
lor sale privind 
și securității în

organică a 
cu cele de

controlul 
măsurilor 

noi ne-am

El

viață a propuneri- 
consolidarea păcii 
Balcani și Europa.

Propunerile prezentate de delegafia 
R. P. Romîne

consideră că este 
să se treacă la o

înaintea noastră, 
absolut indicat 
activitate mai rodnică, mai organi
zată.

Pentru aceasta, delegația Repu
blicii Populare Romîne dorește să 
facă următoarele propuneri :

Domnule președinte,
Delegația romînă, călăuzită de do

rința sinceră de a promova o atmos
feră prielnică pentru buna desfășu
rare a lucrărilor Comitetului nostru 
și ținînd cont de tot ce s-a spus pînă 
acum de delegații care au vorbit

a) . In ședințele sale plenare, Comitetul să se ocupe fără întîrzieie 
de analizarea proiectului de tratat pentru dezarmarea generală și 
totală, prezentat de către delegația Uniunii Sovietice. In același timp, 
Comitetul să analizeze și celelalte propuneri făcute aici, cum sînt cele 
cuprinse în expunerea din 15 martie a d-lui Dean Rusk.

b) . Avînd în vedere faptul că în cuvîntările rostite pînă acum s-au 
făcut propuneri cu privire la măsuii parțiale care să ducă la destin
derea relațiilor dintre state (asemenea propuneri s-au expus în forma 
lor cea mai clară în memorandumul sovietic, dar se găsesc și în cuvin
tele d-lui Dean Rusk), delegația romînă propune înființarea unui Subco
mitet, format din reprezentanții celor 18 state, care să discute măsurile 
necesare pentru a se ajunge la destinderea internațională și în ultimă 
instanță la dezarmarea generală și totală. Este de la sine înțeles că 
aceste discuții trebuie să ajute lucrările Comitetului nostru și nu să ne 
distragă atenția de la problema principală : dezarmarea generală și 
totală.

c) . In problema încetării experiențelor nucleare care preocupă 
în mod deosebit opinia publică, delegația romînă propune insti
tuirea unui Subcomitet al puterilor nucleare : Uniunea Sovietică, Statele 
Unite, Anglia și Franța. In cazul cînd Franța nu se va prezenta, repre
zentanții primelor trei puteri să se reunească și să înceapă discuții 
pentru a găsi soluția problemei încetării definitive a experiențelor nu
cleare.
Delegația romînă roagă pe cei doi 

copreședinți să se întrunească și să 
organizeze activitatea Comitetului 
în sensul propunerilor supuse 
de noi.

Milano. Aspect de la o mare demonstrație în sprijinul dezarmării generale çl totale
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la sesiunea Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii

VIENA 20 (Agerpres). — Rezoluția 
adoptată la sesiunea Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii, care a 
avut loc în zilele de 17. și 18 mar
tie 1962 la Viena, cheamă toate for
țele care luptă pentru pace să in
tensifice lupta pentru rezolvarea 
pașnică a problemelor internatio
nale nesolutionate.

Opinia publică mondială, se a- 
rată în rezoluție, este neliniștită de 
situația creată din cauza divergen
țelor dintre marile puteri în 
blema germană și de situația 
dată din Germania.

Mișcarea mondială pentru 
se spune în rezoluție, este sprijini
tă de popoarele care luptă împo
triva colonialismului. Ea cheamă 
forțele păcii șă lichideze focarele 
de încordare și de război, să pună 
capăt amestecului în treburile altor 
țări.

Prezidiul Consiliului Mondial al 
Păcii a adoptat, de asemenea, un 
apel în 
care se arată că pentru toate po
poarele mari și mici cursa înarmă
rilor înseamnă mari dificultăți eco
nomice, piedici în calea spre pro
gres și spre adevărata independen
ță națională.

Prezidiul Consiliului Mondial ' al 
Păcii subliniază faptul că apelul cu 
privire la convocarea Congresului 
Mondial pentru dezarmare generală 
și pace s-a bucurat de o largă 
aprobare.

Prezidiul cere să se trimită repre
zentanți la acest congres care va 
avea loc între 9 și 14 iulie la Mos
cova, să se facă tot posibilul pen
tru ca 
cînd 
vire

pro- 
încor-

pace,

problema dezarmării, în

anul 1962 să devină anul
se va realiza acordul cu prl- 
la dezarmare.

0

Oamenii sovietici au votat 
pentru victoria comunismului și a păcv
MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS: 

Comisia centrală electorală pentru a- 
legerile în Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
a dat publicității la 20 martie rezulta
tele definitive ale alegerilor care au 
avut loc la 18 martie. Potrivit datelor 
comisiilor circumscripțiilor electorale, 
numărul alegătorilor în ansamblu pe 
U.R.S.S. a fost de 140.022.359 persoane; 
la alegeri au participat 139.957.809 per
soane, sau 99,95 la sută.

în toate cele 1.443 de circumscrip
ții electorale, candidații propuși au ob
ținut majoritatea absolută a voturilor 
și au fost aleși deputafi în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S.

Pentru alegerile în Sovietul Uniunii 
au fost organizate 791 circumscripții 
electorale. Pentru candidații în Sovie-

ful Uniunii au votat-139,210.431 persoa
ne, sau 99,47 la sută. împotrivă au vo
tat 746.563 persoane. Au fost anulate 
815 buletine.

Pentru alegerile în Sovietul Națio
nalităților au fost organizate 652 cir
cumscripții electorale. Pentru candida
ții în Sovietul Naționalităților au votat 
139.391.455 persoane, sau 99,60 la 
sută. împotrivă au votat 564.155 per
soane. Au fost anulate 706 buletine e- 
lecforale.

A fost publicată lista deputatilor ce
lor două camere ale Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. Au fost aleși deputafi în 
Parlamentul sovietic al noii legislaturi 
Nikita Hrușciov și alfi conducători ai 
partidului comunist și guvernului^ 
viefic.
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Vizita parlamentarilor romîni în Indonezia
DJAKARTA 20 (Agerpres). — Re

venită la Djakarta, delegația Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romine 
s-a întilnit în după-amiaza zilei de 
18. martie cu reprezentanții Comite
tului național de luptă pentru pace 
din .Indonezia. In aceeași după- 
amiază, delegația a avut o întreve
dere cu reprezentanții Comisiei pen
tru Afaceri Externe a Parlamentului 
indonezian și ai grupului interpar
lamentar indonezian.

In cadrul schimbului de păreri 
ce a urmat, conducătorul delegației 
Marii Adunări Naționale, acad. Ște
fan Nicolau, s-a referit la unele im
presii din timpul vizitei și a vorbit 
despre politica de pace și coexis
tență pașnică promovată cu consec
vență de țara noastră, relevînd po
ziția R. P. Romîne în principalele 
probleme internaționale.

In ziua de 19 martie, delegația
o® o

nouă măsură samavolnică 
conducătorilor P. C. din

împotriva 
S. U. A.

NEW YORK 20 (Agerpres). — Se- crétar général, ]__ ____  j____,_
ria, persecuțiilor dezlănțuite de auto- cretar național, Philip Bart și Eliza- 
ritățile americane împotriva Parti- beth Gurley Flyn, membrii mar
cului Comunist din S.U.A. și a con- ' cânți ăi partidului, pentru „a-i o- 

bliga să plătească suma de 381.544 
--T- i” reprezentînd așa-zise „im-
la 19 pozite” datorate statului american.

Potrivit agenției, la această sumă 
se vor adăuga și o serie de dobînzi,

Benjamin Davis, se-

ducătorilor săi a marcat, zilele tre- 1 ’
cute, o nouă etapă. După cum reia- dolari’ 
tează agenția France Presse, 1 
martie guvernul american a inten
tat acțiune judiciară împotriva 1 __ _ _____
partidului comunist și a patru din ceea ce ridică așa-zisa „datorie” la 
conducătorii acestuia : Gus Hali, se- aproximativ 500.000 dolari.

----- :--------- - - -------- . • . =»♦♦=====■■

Marii Adunări Nationale a parti
cipat la ședința festivă de deschi
dere a Parlamentului indonezian. 
Zainul Arifin, președintele Parlamen
tului, a salutat călduros prezența 
în sală a delegației M.A.N., arătînd 
că scopul acestei vizite este de a 
întări și mai mult prietenia și co
laborarea între popoarele romîn și 
indonezian.

în cursul aceleiași zile conducă
torul delegației M.A.N. acad. Ștefan 
Nicolau a fost invitat la Facultatea 
de medicină a Universității Indone
zia.

Delegația a făcut apoi o vizită 
doctorului Sartono, locțiitor al mi
nistrului prim și vicepreședinte al 
Consiliului Suprem Consultativ.

Luni seara, președintele Parla
mentului indonezian Zainul Arifin a 
oferit o mare recepție în cinstea de
legației M.A.N. Au participat : dr. 
Leimena, prim locțiitor al ministru
lui prim, di. Subandrio, locțiitor al 
ministrului prim și ministrul Aface
rilor Externe, Suhardjo, locțiitor al 
ministrului prim și ministrul Justiției, 
miniștri, cei patru vicepreședinți ai 
Parlamentului, președintele Comisiei 
de politică externă, deputafi, Sastro- 
amidjojo, președintele Partidului 
Național, Aidit, președintele C.C. al 
Partidului Comunist din Indonezra, 
personalități politice, reprezentanți 
ai vieții publice indoneziene, pre
cum și șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la Djakarta.
\ Au participat de asemenea Pavel 
Silard, ambasadorul R. P. Romîne 
în Indonezia, și membrii ambasadei 
romîne.

Opinia publică mondială salută
încetarea focului în Algeria
Mitinguri în capitala Franței

PARIS 20. — Corespondentul
gerpres transmite: în seara zilei de poarele și, maț ales, de cel algeriân... 
19 martie, în suburbiile muncitorești 
ale Parisului au avut loc mitinguri 
la care au participat mii de persoa
ne exprimîndu-și bucuria și cerînd 
autorităților să ia măsuri energice 
pentru a preîntîmpina sabotarea de 
către colonialiști a acordurilor de la 
Evian.

Astfel de mitinguri au avut loc la 
Drancy, Ivry, Vitry, Bagneux. Răs
punzînd apelului organizației locale 
a Partidului Comunist Francez, un 
mare număr de muncitori din su
burbiile nordice ale capitalei Fran
ței au vizitat 
unde locuiesc 
unde a avut 
manifestație 
oamenii muncii francezi și algerieni. 
Luni dimineața, la chemarea fron
tului universitar antifascist, la Sor- 
bona a avut loc o mare manifestație 
a studenților în cursul căreia s-au 
rostit cuvîntări, salutîndu-se înceta
rea focului în Algeria.

„Pacea In Algeria, scrie ziarul „LES 
ECHOS", reprezintă un eveniment con
siderabil... Pentru Franța aceasta În
seamnă acceptarea unei independențe

-O® O-------------

A- inevitabile, așteptată de toate po-

PARIS 20 (Agerpres). — La 20 
martie Adunarea Națională Fran
ceză s-a întrunit într-o 'sesiune 
extraordinară în legătură cu înche
ierea acordurilor franco-algeriene la 
Evian. în mesajul adresat Parlamen
tului, președintele De Gaulle a ce
rut să i se acorde noi largi împuter
niciri.

DECLARAȚIA GRUPULUI 
ȚÂRILOR AFRO-ASIÀT1CE 

LA O.N.U-
® Grupul țărilor ;afro-asiatice de la 

O.N.U. iși exprimă într-un comunicat 
„speranța sinceră că independența Alge
riei va deveni curind o realitate și că 
o Algérie independentă își va ocupa cit 
mai repede locul legitim la O.N.U.".

® Guvernul R. S. Cehoslovace a recu
noscut de drept Guvernul Provizoriu al 
Republicii Algeria.

KWAME NKRUMAH, președintele Re
publicii Ghana, l-a invitat pe Ben Khedda, 
președintele G.P.R.A., să facă o vizită la 
Acra.

ULTRACOLQNIALIȘTII INCITĂ LA CONTINUAREA RĂZBOIULUI

suburbia Nanterre, 
numeroși algerieni și 
loc o impresionantă 

de solidaritate între

ALGER 20 (Agerpres). — „Răz
boiul nostru continuă“. Cu aceste 
cuvinte și-a început emisiunea sa 
postul de radio pirat „Vocea O.A.S.“ 
imediat după instituirea încetării 
focului în Alggria. La cîteva minu
te după anunțul postului de radio 
pirat „Vocea O.A.S.“ au fost înre
gistrate la Alger patru explozii care 
au rănit patru persoane,

Echipele de militari care afișează 
în orașele algeriene proclamația 
și declarația guvernului cu pri-
-----  ——----O» O-

vire la încetarea focului sînt ur
mate îndeaproape de huligani fas
ciști, din cadrul O.A.S., care rup ime
diat afișele înlocuindu-le cu mam ■ 
feste care cheamă populația euro
peană „la arme“. în cartierele lo
cuite de musulmani, în special în 
cartierul Casbah din Alger, viața 
se desfășoară normal. Pretutindeni 
domnește o vie animație. Membri ai 
F.L.N., arborînd la mînă o brasardă 
cu emblema F.L.N., asigură ei înșiși 
ordinea în aceste cartiere,

ȘTIRI
S.U.A.

---- Inițiativa delegației 
primită cu interes la

Intrat in a doua săpfămînă 
cru, comitelui celor 18 state ,____
dezarmare, se află în stadiul prezen
tării declarațiilor de intenții și a pro
punerilor.

In cuvîntarea pe care a rostit-o in 
ședința de mărfi, ministrul 
lor Externe al R. P. 
a menționat, pe baza unei 
temeinice și convingătoare, 
tanța deosebită a proiectului 
tat de dezarmare generală și totală, 
prezentat de delegația Uniunii So
vietice, arătînd că acesta poate asi
gura ritmul operativ al lucrărilor con
ferinței. Tovarășul Corneliu Mănescu 
a expus propunerile delegației ro
mîne menite să imprime lucrărilor 
comitetului o activitate mai organi
zată și deci mai fructuoasă.

Mărfi la ora 5 după amiază, ora 
Genevei, în cadrul unei conferințe de 
presă, delegația sovietică a sprijinit 
noile propuneri ale delegației romi- 
ne, arătînd că prin adoptarea lor se 
pot obține progrese în direcția elabo
rării cîf mai rapide a unui tratat de 
dezarmare generală și totală.

Inițiativa delegației noastre are 
menirea de a accelera examinarea 
concretă a propunerilor făcute pini

c/e lu- 
pentru

Afaceri- 
Romîne, 
analize 
impor- 

de tra-

romîne ~~
Geneva

după amiază, la Casa 
cuvîntării ministrului A- 

a

acum. Mar/i
Presei, .textul ___...
facerilor Externe al R. P. Romîne 
lost solicitai și studiat cu deosebit 
interes în cercurile ziaristice. încă 
la prînz, in cadrul conferinței de 
presă a delegației britanice, una din 
întrebările puse s-a referit .la noile 
propuneri romîne. In răspunsul său, 
purtătorul de cuvînt britanic a decla
rat că inițiativa romină va face obiec
tul unei atente examinări, urmînd să 
fie, de altfel, dezbătută și în cursul 
lucrărilor conferinței.

Prin propunerile prezentate la masa 
conferinței, delegația noastră aduce, 
alături de celelalte fări socialiste, 
contribufia sa concretă ia progresul 
tratativelor de dezarmare.

La 20 martie, ministrul Afacerilor 
Externe al R, P. Romîne a avut o 
întrevedere cu Dean Rusk, secretar de 
Stat al S.U.A,, la invitafia acestuia. 
In cursul convorbirii a avut loc un 
scHimb-' 'de vederi asupra lucrărilor 
Comitetului celor 18 și asupra unor 
probleme internationale.

L. RODESCU
«Geneva, 20 martie, prin telefon J

SCURTE
!

La New York au 
început la 19 martie

lucrările Comitetului O.N.U. pentru fo
losirea spațiului ] cosmic în scopuri paș
nice. Reprezentantul R. P. Romîne, Mihail 
Hașeganu, a fost 
Comitetului.

R.D.G.

reales vicepreședinte al

Dirijorul romîn Mir
cea Basarab între

prinde în prezent un turneu în 
R. D. Germană. El a dirijat cu mult suc
ces concerte la Weimar și Magdeburg.

ANGLIA O serie de laburiști 
------- '------ - și conservatori au 

protestat tn Camera Comunelor împotriva 
presiunilor pe care S.U.A. le exercită a- 
supra partenerilor lor din N.A.T.O. și, în 
special, asiipra Angliei, cu scopul de a-i 
constrțnge să se alăture boicotului împo
triva Clibei. Boicotul comercial pe care îl 
propun S.U.A., a declarat laburistul Phi
lip Noel-Baker, contravine Cartei O.N.U.

GRECIA După cum transmite 
agenția Reuter, în 

patru secții de votare din districtul Salo
nic (Grecia de nord) vor avea loc pes
te o lună noi alegeri pentru parlament. 
Acest fapt este anunfat într-o hofărîre a 
Tribunalului electoral suprem, care a re
cunoscut că în cursul alegerilor parla
mentare de la 19 octombrie 1961 în a- 
ceste secții de votare s-a recurs la vio
lențe pentru intimidarea alegătorilor.
R. D. VI E'T N AM' Ministrul Afacerilor 
--------------------------  Externe al ~ ~ 
Vietnam, Ung Van Khiem, a 
sat președinților conferinței de la 
va din 1954 
mintea de a 
încetarea de 
de agresiune 
de sud.

R. P. POLONA La Poznan s-a des- 
chis cel de-al 9-lea 

tirg pe întreaga Polonie — „Primăvara 
— 62". Pe un teritoriu uriaș de 56.000 
m.p., în numeroase pavilioane, sînt ex
puse produse ale industriei ușoare și 
cooperativelor de producție 
La tirg au sosit 
fări.

delegații din
pb. •» 

mai ‘niLi/e

SIRIA Siriei s-a 
Consiliului

Guvernul 
adresat 

legătură cu incidentelede securitate In 
provocate de Izrael la granița dintre a- 
ceste două țări,

CONGO Funcționarii institu
țiilor de stat din 

Leopoldville au declarat la .19 martie o 
grevă- în sprijinul revendicărilor lor de 
mărire a salariilor și îmbunătățire a con
dițiilor de muncă. Autoritățile au luat 
măsuri urgente pentru à reprima mani
festațiile greviștilor.

LAOS Generalul rebel Fu- 
mi Nosavan a de- 
că regele Savang

R. D. 
adre- 

Gene- 
rugă- 

S.U.A.
pentru Indochina 
cere guvernului 

urgență a politicii sale 
armată în Vietnamul

clarat din nou
Vathana trebuie să fie președintele vii
torului guvern laoțian. Populația din 
provinciile Xieng Kuang, Vientiane și 
Sam Neua a organizat mitinguri și mani
festații de protest, condamnînd politica 
grupării Nosavan—Boun Oum,

Guvernele vest-ger- 
man și britanic au 
asupra sumei cu 

R.F.G. la cheltuie- 
a trupelor britanice

R.F.G.

------------- - --- -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteli', Țel. 17.60.10, 17.60.20, Abonamentele) je fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzoril voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul ; Combinatul Poligrafic Casa Scînteii

căzut de acord 
care va contribui 
Iile de întreținere 
staționate tn Republica Federală Germa
nă. Suma acordată de guvernul de la 
Bonn pentru redresarea balanței finan
ciare precare a Angliei se ridică la 600 
milioane mărci vest-germane pe an.


