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Regiunea Suceava a cunoscut, în anii puterii populare, o însemnată ’~5voltare econo- - ,ică și social-cul- turală. In trecut, pe tualei regiuni Suceava existau doar cîteva făbricuțe și ateliere. întreprinderile industriale create în anii puterii populare, ca urmare a înfăptuirii politicii partidului nostru de ridicare a tuturor regiunilor țării, a- duc o importantă contribuție la dezvoltarea economiei patriei noastre. Succese însemnate s-au obținut și în dezvoltarea agriculturii. Convinși că pășind pe drumul arătat de partid merg pe calea bunăstării și fericirii, țăranii din regiunea noastră au intrat în masă în gospodăriile colective. în urma colectivizării agriculturii, cele 376 gospodării colective din regiune cuprind un număr de 204.156 familii de țărani și dețin 473.183 hectare.Realizările gospodăriilor colective, 
larg popularizate de organele și organizațiile de partid prin cele mai variate forme ale muncii politice de masă, au exercitat o puternică atracție în rîndul țăranilor întovărășiți și cu gospodării individuale, în anul 1961, gospodăriile colective din regiunea noastră au obținut în medie la hectar 1.810 kg grîu, 2.470 kg porumb boabe, 18.000 kg sfeclă de zahăr — producții cu mult superioare celor obținute în întovărășirile agricole.Organele și organizațiile de partid și sfaturile populare s-au preocupat continuu de întărirea economică și organizatorică a gospodăriilor colective, îndrumîndu-le să dezvolte ramuri de producție care aduc mari venituri bănești. Folosind a- jutorul acordat de stat și posibilitățile locale, gospodăriile colective din regiune și-au dezvoltat conti
nuu sectorul zootehnic. Față de a- nul 1960, numărul de animale in 
GA.C. a crescut simțitor. Producția medie de lapte, pe regiune, a fost de 2.056 litri de la fiecare vacă.Valorificînd, pe bază de contracte cu statul, cantități tot mai mari de produse agricole, gospodăriile colective realizează, de la un an la altul, venituri bănești sporite. Anul trecut, gospodăria colectivă din Vlă. 6inești-Săveni a obținut un venit bănesc de 3.455.110 lei, cea din satul Roma — 4.525.600 lei. Toate a- cestea au dus la creșterea veniturilor colectiviștilor. în gospodăriile colective din raionul Săveni, de pildă, valoarea zilei-muncă a fost de 32 lei, iar unele gospodării colective — cele din Știubieni, Sîrbi 
au împărțit colectiviștilor produse 
și bani în valoare de peste 40 lei.Colectivizarea deschide largi perspective de dezvoltare agriculturii în regiunea noastră. Prin munca unită a colectiviștilor, folosirea a- jutorului tehnic, organizatoric și material acordat de stat, gospodăriile colective pot spori foarte mult producția de cereale, culturi tehnice și legume, au mari posibilități să dezvolte creșterea animalelor și păsărilor și alte ramuri pentru care au condiții. Pentru ca toate posibilitățile pe care le oferă marea gospodărie socialistă să fie din plin folosite, avem datoria să acordăm un sprijin temeinic fiecărei gospodării colective, și în mod deosebit celor tinere sau care au crescut mult, pentru a-și planifica și organiza în așa fel munca, îneît să execute la vreme și în cele mai bune condiții toate lucrările de care depinde sporirea producției agricole.

ENE ȚURCANU 
prlm-secretar al Comitetului 
regional Suceava al P.M.R.teritoriul ac-

în atenția organizației regionale de partid a fost și va fi și de-acum înainte ca un prim obiectiv întărireamuncii de partid în gospodăriile colective. Experiența de pînă a- cum ne arată că cele mai bune rezultate se obțin acolo unde membrii și candidații de partid sînt repartizați în sectoarele hotărîtoare ale producției, muncesc cu hărnicie și însuflețesc și pe ceilalți colectiviști să le urmeze exemplul. Vom urmări cu perseverență ca în fiecare gospodărie colectivă să avem organizații de partid puternice. în- trucît acum în regiune sînt multe gospodării colective noi, organele de partid au trimis la sate activiști cu experiență care ajută la constituirea organizațiilor de bază, le îndrumă să primească noi candidați și membri de partid și să lărgească activul fără de partid dintre colectiviștii fruntași. Totodată, pe centre de raioane, se face instruirea secretarilor organizațiilor, de bază pentru a cunoaște sarcinile ce le au în momentul 'de față și cele mai bune metode de muncă ce trebuie folosite.Ținînd seama că ne aflăm în primăverii, comitetul regio- partid și sfatul popular re- au luat o serie de măsuri a se acorda un temeinic a- gospodăriilor colective în
; pragul nai de gional pentru jutor pregătirea și desfășurarea »lucrărilor agricole în campania de primăvară. în G.A.C. nou create și în cele care au crescut mult au fost trimiși activiști de partid și de stat, ingineri sau tehnicieni, contabili spre a ajuta consiliile de conducere la întocmirea sau definitivarea planurilor de producție, organizarea muncii, stabilirea tarlalelor pentru diferitele culturi, pregătirea semințelor etc. în această direcție, un ajutor însemnat primesc gospodăriile colective tinere de la președinți, contabili, brigadieri cu mul-

>— DE PRIMĂVARĂ —
[ Valul de ninsoare și scăderea ! 
( bruscă a temperaturii din ultimul j 
( timp au scurtat perioada necesară J 
[ efectuării lucrărilor agricole de | 
( primăvară.
[ Ministerul Agriculturii subli- J 
[ niază că este necesar ca acum, j 
( pe măsura topirii zăpezii, să se j 
( ia măsuri de scurgere a apelor de J 
I pe semănăturile de toamnă, spre ] 
( a evita asfixierea plantelor, pre- j 
[ cum și de pe arăturile de toamnă J 
I pentru a se putea începe cît mai ! 
( curînd posibil grăparea, cultiva- j 
[rea și însămînțarea. J
( In timpul scurt care a mai ră-j 
I mas pînă la ieșirea în cîmp, tre- ) 
[ bule să se termine acțiunea de ) 
f transportare a îngrășămintelor j 
f naturale, în primul rînd pe tere- j 
[ nurile destinate obținerii unei J 
[ producții de 5000 kg porumb ' 
I boabe la hectar.
I Se recomandă continuarea a- 
} plicării de îngrășăminte chi- 
ț mice și organice pe semănăturile 
( de toamnă slab ieșite din iarnă 
j și în special pe cele de grîu pen- 
( tru a asigura o producție sporită.
( Odată cu aceasta trebuie luate ] 
[ măsuri pentru aprovizionarea u- j 
( nităților agricole socialiste cu să- J 
( mînță selecționată, asigurîndu-se j 
f astfel condiții pentru efectuarea j 
( însămințărilor în termen optim și J 
( de calitate superioară.
[ Este necesar să se acorde o a- ) 
I tenție deosebită terminării tu- J 
[ turor pregătirilor pentru asigu- j 
j- rarea bazei’ furajere.
( C.„_ - ■ • •
j datoria
f deaproape semănăturile de toam- j 
( nă pentru 
l a preveni 
f care le-ar 
( toril.
!• Tuturor lucrătorilor din agri- j 
f cultură le revine sarcina de a or- J 
f ganiza munca în așa fel, îneît să j 
[ asigure desfășurarea lucrărilor în j 
f cele mai bune condiții, în termen J 
( optim, creînd premize pentru ob- [ 
j ținerea unei recolte bogate în ve- j 
f derea consolidării economice a j 
( gospodăriilor colective.

(Agerpres) j

întreprinderea textilă „Răscoala din 1907" din Capitală a fost dotată In ultimii ani cu o serie de utilaje noi, de înalt randament. In fotografie : aspect din sectorul preparație al întreprinderii. Colectivul de aici realizează lună de lună cantități Însemnate de urzeli de bună 
calitate peste sarcinile de producție. (Foto i Gh, Vlnțilă)
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1
Organele tehnice agricole au 1 

i să supravegheze în-{

a semnala din timp și ) 
eventualele pagube pe j 
putea produce dăună- j

Borsecul 
pentruTG. MUREȘ (eoresp. „Scînteli"). — In stațiunea balneo-climaterică Borsec își vor petrece, în acest an, concediul de o- dihnă sau vor veni la tratament, peste 35.000 oa-

pregătește 
varămeni ai muncii. In prezent se reamenajează cantinele, se execută reparații capitale la 10 vile, iar la alte peste 70 vile se execută lucrări de întreținere.

<

Piese de teatru pe discuri
In curînd iubitorii de tea- clasică și contemporană : 

tru vor putea asculta, im
primate pe 
din

discuri, piese 
dramaturgia noastră

„O scrisoare pierdută11, 
„Steaua fără nume" și „Ci
tadela stări mată".

Turneul 
baletului 

senegalez
în cadrul turneu

lui pe care îl între
prinde în Europa, 
colectivul Baletului 
național din Sene
gal a sosit joi în 
București.

Cei 30 de artiști 
senegalezi, dansa
tori și cîntăreți, vor 
da în țara noastră 
peste 20 de specta
cole la 
București, 
și Cluj.

Constanța, 
Timișoara

(Agerpres)

(Continuare în pag. Il-a)
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Ieri a început vacanța de primăvară a elevilor. In fotografie : un 
grup de elevi de la Școala medie nr. 27 din cartierul Ferentari, după 
ultima oră de curs. (Foto : M. Cioc)
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„Secolul XX și progresul științei“Aseară a avut loc în Sala Ateneului R. P. Romîne un simpozion cu tema „Secolul XX și progresul științei“, organizat de S.R.S.C. Manifestarea a fost prezidată de acad. I. S. Gheorghiu, vicepreședinte al Academiei R. P. Romîne. Despre „O cucerire epocală a omului — zbo - rul în Cosmos” a vorbit acad. Elie Carafoli. Prof, universitar Florin

sursăCiorășcu a expus tema „O ______inepuizabilă de energie cucerită de. Pin — energia atomică”. Acad. C. lo- nescu-Guliari, a vorbit despre „Secolul XX — secolul triumfului ideilor marxism-leninismului“. Despre „Uzina viitorului și automatizarea“ a conferențiat profesorul universitar Remus Răduleț, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne.Ö nouă fabtleă
Fapt divers : întors de la lucru, un 

muncitor se spală pe miini. E in camera 
de baie. Răsucește un robinet — apă 
rece. Altul — apă caldă. Pentru ca nu
meroasele apartamente ce se clădesc în 
întreaga țară să fie înzestrate cu tot uti
lajul sanitar de care au nevoie, se con
struiește la marginea Bucureștiului o fa
brică modern utilată, care va produce 
anual milioane de obiecte din porțelan.

Altădată, cînd ziceai „fabrică", aveai 
Imaginea unei încăperi prelungi, întune
coase, îmbîcsită de fum. Acum însă 
închipuiți-vă o vastă hală desfășurată pe 
mii de metri pătrafi, cu laturi egale și 
pereți de sticlă, cu o arhitectonică tine
rească și bine chibzuită, care va cuprin
de trei complexe linii tehnologice — 
gemene — cu operațiunile atit de me
canizate incit un număr relativ mic de 
muncitori, tehnicieni și ingineri vor izbuti 
să producă în fiecare an peste 650.000 
obiecte sanitare din porțelan și faianță.

Aici se va desfășura un proces de pro
ducție înrudit, într-un fel, cu una din cele 
mai străvechi îndeletniciri omenești : olă
ritul, Roata olarului, rudimentarul său

Gospodăriile colective noi în pragul primăverii
în raionul Buzău s-a terminat de curînd colecti

vizarea agriculturii. Multe din cele 51 gospodării 
colective din raion au luat ființă în ultimul timp. 
FWjare din ele posedă acum suprafețe întinse de

Una din problemele principale care stau în mo
mentul de față în atenția organelor de par
tid și de stat din raionul Buzău este organizarea 
muncii în noile gospodării colective, pregătirea cît 
mai bună a campaniei agricole de primăvară. Pen
fru a veni în ajutorul acestora, comitetul raional 
de partid și comitetul executiv al sfatului popular 
raional au format colective de ingineri și tehnicieni 
din gospodăriile mai vechi care au mers în noile 
unități penfru a le îndruma și sprijini să-și organi
zeze munca. De asemenea, cei mai buni ingineri și 
tehnicieni agronomi și zoofehnicieni din gospodă
riile de stat și din S.M.T. au primit sarcina de a 
răspunde fiecare de cîte o gospodărie colectivă pe 
care s-o îndrume tot anul. Aceștia îi inițiază pe 
membrii noilor consilii de conducere, pe brigadieri 
în organizarea lucrului și a evidenței muncii. Tot în 
scopul instruirii brigadierilor și contabililor din gos
podăriile noi, la Casa Agronomului din Buzău s-au 
deschis cursuri cu o durată de 5 zile.

în aceste zile, în multe gospodării colective din 
raionul Buzău se lucrează la definitivarea planu
rilor de producție. Ținînd seamă de condițiile na
turale și de posibilitățile reale de dezvoltare ale 
fiecăreia din noile gospodării, acestea sînf îndru
mate să dezvolte cultura cerealelor, creșterea ani
malelor și alte ramuri importante. Astfel, la 
G.A.C. din comuna Săgeata, așezată în zona de 
șes, s-a dat mare atenție dezvoltării culturii cerea
lelor și legumelor. în aceeași măsură se va dez
volta aici și sectorul zootehnic. La sfîrșiful acestui 
an, gospodăria va avea 130 bovine, din care 40 vaci 
cu lapte, 1.065 oi, 150 porci, 2.000 păsări etc. Gos
podăria colectivă din Săpoca, așezată în zona de 
deal, va dezvolta, pe lîngă cultura cerealelor, pomi-

cultura, viticultura și creșterea animalelor. Pe lîngă 
cele 544 ha de vii și livezi existente, se vor planta 
în acest an încă 15 ha livezi. De asemenea, avînd 
suprafefe întinse de pășuni și fîneje, gospodăria va 
cumpăra 85 vaci și juninci, 350 oi etc.

Obiective importante și-au prevăzut în planurile 
de producfie și gospodăriile colective din comu
nele Aldeni, Sudifi, Poșta Cîlnău și altele.

Experienfă de pînă acum a demonstrat că cele 
mai bune rezultate se obfin în acele gospodării

în raionul Buzău

colective unde există o temeinică organizare a 
muncii. Tocmai de aceea se acordă o mare aten- 
fie acestui lucru. In gospodăria colectivă „11 Iunie" 
din comuna Săgeata, care posedă 1.900 ha pămînt, 
au fost organizate 6 brigăzi, cuprinzînd 35 echipe 
de cîmp și una legumicolă. Consiliul de conducere 
a avut în vedere să existe o bună repartizare a 
brațelor de muncă bărbătești și feminine între echipe, 
a colectiviștilor cu mai multă experienfă și cu ex
periență mai pu(ină. S-au repartizat apoi pe brigăzi 
și echipe terenul, atelajele și uneltele necesare etc. 
La fel au procedaf și gospodăriile colective din 
Țintești, Sudiți, Pogoanele și altele.

în noile gospodării colective din zona deluroasă, 
cum sînf cele din Cernăfeșfi, Săpoca, Aldeni, și 
altele au

Paralel 
lacflve 
P* plan 
care >tnt prevăzute măsuri menite să ducă la gră
birea pregătirilor pentru campania de primăvară. 
Majoritatea gospodăriilor colective șl-au asigurat

fost create brigăzi mixte pomi-viticole. 
cu organizarea muncii în gospodăriile co
și întocmirea planurilor de producfie, 
local s-a întocmit un plan de acfluna In

I

O DELEGAȚIE A CONSILIULUI 
MONDIAL AL PÄCII, compusă din John Bernal, președintele executiv al Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii, J. Endicott (Canada) și Antoine Tabet (Liban), membri ai Prezidiului, a fost primită ieri la Geneva de A. A. Gromîko. Delegația a exprimat dorința de a acorda Comitetului celor 18 state tot sprijinul în rezolvarea problemei dezarmării.La 22 martie reședința delegației sovietice la Comitetul celor 18 state pentru dezarmare a fost vizitată de reprezentanții mișcării partizanilor păcii francezi. Ei au remis rezoluția în problema dezarmării, recent de Congresul Național cestei mișcări.

LOTHAR BOLZ, ministrul de ne al R. D. Germane, a miercuri la Geneva, la invitația lui A. A. Gromîko. El este însoțit de doi colaboratori din. 'Ministerul Afacerilor Externe al R.D.G.
PREȘEDINTELE COREEI DE SUD a fost înlăturat de la putere de junta militară fascistă.
GUVERNUL PROVIZORIU AI, REPU

BLICII ALGERIA s-a întrunit pentru

prima dată, după ani îndelungați, tn întreaga sa componență, ieri la Rabat. Au participat cei cinci membri ai Guvernului Provizoriu al Republicii Algeria, care au fost eliberați recent de autoritățile franceze după mai bine de cinci ani de închisoare.
ÎN CAPITALA GUATEMALEI situația continuă să fie foarte încordată. Pe străzile orașului patrulează detașamente Întărite ale poliției și armatei, care deschid focul asupra trecătorilor.adoptată al a-Extei-sosit

sămînța necesară. în multe gospodării s-a terminat 
pregătirea și însămînțarea răsadurilor de legume și 
a fost procurat materialul sădifor pomicol.

Mai sînf totuși o serie de lipsuri în sprijinirea 
și îndrumarea noilor gospodării colective. Schimbul 
de semințe se face încă destul de încet, se înțîrzje 
amplasarea culturilor. în unele gospodării colective, 
ca cele din Poșta Cîlnău și Aliceni, încă nu s-au re
partizat suprafețele de teren pe brigăzi și echipe. 
Deși în multe G.A.C. s-a început încă de la înfiin
țare transportul gunoiului de grajd pe cîmp, totuși 
nu peste fot se face acest lucru. Sfatul popular 
raional trebuie să îndrume consiliile de conducere 
ale gospodăriilor penfru ca această lucrare să fie 
executată într-un timp cît mai scurt.

Atenție deosebită trebuie acordată și construc
țiilor zootehnice în gospodăriile colective noi. Bine 
este că s-a alcătuit un colectiv de ingineri, construc
tori, zoofehnicieni care merg în fiecare gospodărie 
colectivă nou înființată, lucrează aici la proiectele 
acestor construcții. în acele gospodării colective 
unde proiectele au fost terminate, colectiviștii s-au 
preocupat de procurarea materialelor, formarea echi
pelor de construcții etc. Dar lucrările de 
trebuie grăbite în toate unitățile pentru 
ce timpul va permite, să se freacă la 
lucrărilor de construcție.

E necesar ca în timpul cel mal scurt
raional de partid și Sfatul popular ale raionului Bu
zău să 
tuturor 
nizarea 
condiții 
mijloc II constituie în acest sens extinderea expe
rienței gospodăriilor fruntașe din raion.

proiectare 
ca, îndată 
efectuarea

Comitetul

cuptor cu lemne, sini astăzi amintiri ale 
unei îndelungate trude, sînt piese de 
muzeu, dar mulți dintre bătrînii meșteri 
turdeni trăiesc încă pe fosta stradă a 
olarilor. Ce-ar zice ei despre noul des
tin al argilei, dacă picioarele lor care 
timp de-o viață au învîrtit roata, ar stră
bate acum împreună cu noi întinsul șan
tier din cartierul Militari 1

Primul popas : rampa de descărcare. 
O linie ferată proprie — artera prin 
care vor pulsa necontenit, ca un puter
nic aflux de singe, sutele și miile de 
vagoane care vor transporta materia pri
mă. Gurile depozitului sînt gata să pri
mească, după preferință, feldspat, cao- 
lin, nisip cuarțos, argilă plastică, prin 
grija neobositei benzi extensibile care 
înlocuiește total descărcarea manuală.

Și iată, de pildă, argila, care n-a prea 
umblat în alte timpuri decît în spinarea 
sau în roaba olarului, deplasîndu-se de 
astă dată cu aufoîncărcătorul, ureînd cu 
elevatorul în buncăre, călătorind în va- 
gonete pentru a fi descărcată într-una 
din mori. Ceea ce pe timpuri făcea mina 
olarului care înmuia argila cu apă și o 
frămînta cu picioarele, fac astăzi — fi
rește la cu fotul alt nivel tehnic — agre
gate dintre cele mai perfecționate. Ma
teria primă gata preparată primește după 
amestecare numele de barbofipă și e 
pompată în spațioase rezervoare de 
stocare, din care . se transportă hidro- 
mecanizat la conveioarele de turnare în 
tipare de ipsos. Ipsosul absoarbe apa, 
iar barbotina formează o crustă pe pe
reții interiori ai formei. Crusta aceasta 
este de fapt viitorul produs. Restul bar- 
botinei e scurs din formă și 
cuperat.

Viitorul produs se îndreaptă apoi 
conveioare spre tu-

- nelul de uscare (la 
60 de grade) și e 
transportat apoi la 
glazurare unde o 
.iploaie de smalț" 
va acoperi suprafa
ța obiectelor,

Glazura fiind mai 
capricioasă (și ca să 
riu-i sară ușor smal
țul obiectului 
pectiv) trebuie 
la 1.300—1.400 
de. Bineînțeles, 
un produs nu va fi 
socotit finit înainte 
de a trece pe la 
controlul de calitate. 
Pe aceeași linie fe-

ana
rată proprie, deci închizînd circuitul de 
fabricație, produse de înaltă calitate vor 
părăsi apoi noua fabrică, îndreptîndu-se 
spre șantierele de construcții.

...Așadar, s-ar putea spune că bătrînul 
olar este răzbunat I Prefacerea aceasta 
a argilei și nisipului, înrudită intr-un fel 
cu una dintre cele mai vechi îndeletniciri 
ale omului, nu mai are aproape nimic 
din trudnica muncă a bătrînilor meșteri 
turdeni. Înzestrată cu agregate la nivelul 
tehnicii moderne, noua fabrică va asigu
ra fondul de obiecte sanitare din 
porțelan, necesar viitoarelor locuințe.

Muncitorul gălățean care se va muta 
intr-unui din apartamentele celui mai 
tînăr cartier al orașului, Țiglina, ori cel 
din Suceava, Craiova sau Cluj, care va 
căpăta „cheia’’ unui nou apartament, va 
scăpa poate din vedere complicatul 
proces de producție al. porțelanului sa
nitar. Fapt este însă că in confortul de 
care vor beneficia cu toții, va fi prezentă 
și o părticică din munca acelora care, la 
ora actuală, pe șantierul din cartierul 
Militari, mai toarnă beton, pardosesc cu 
ciment imensa hală, sudează scheletul 

. metalic, instalează pulernice ventilatoare 
care să protejeze plăminii muncitorilor, 
fac canalizarea, căptușesc cu cărămidă 
refractară cele două cuptoare-tunel lungi 
de peste o sută de metri fiecare
dotale cu instalație de autoreglare.

Iar pînă în anul 1965, fabrica își 
va dubla aproape producția. Toate aces
tea se vor realiza în cubul de oțel, 
sticlă și beton, atit de admirabil împărțit, 
la a cărui finisare

Maisfrul constructor Iosif Ja
cob se poate minări cu cei 25 de 
ani de activitate pe șantiere. Unde 
a muncit, ia București, Moroeni, 
Sadu, Brașov i s-au adresat doar 
cuvinte de prețuire.

„In anii construcției socialiste — 
spunea deunăzi Iosif lacob, — tră
iesc adevărata viață de om. Nu 
este vorba doar de ciștigul bă
nesc bun pe care-1 realizez, ci și 
de faptul că mă pot mîndri că și o 
părticică a muncii mele este cu- 
prinsă in clteva din marile con
strucții ale ultimilor ani ; mă simt 
participant la măreața operă de 
desăvîrșire a construcției socialis
mului în țara noastră“.

Ei a lucrat la construcția blocu
rilor de locuințe din 
„Tractorul“-Brașov, la
unor hale ale uzinei de 
la uzina hidrocentralei
la Sadu și acum este din nou la 
Brașov.

Să iolosești materialele cît mai 
rațional, să te străduieștj să scur
tezi termenul de execuție a lucră
rilor și să primești de fiecare dată 
la recepție, calificativul „foarte 
bine" pentru calitate — aceasta-i 
deviza lui de muncă.

Pe Iosif lacob nu-1 satisfac nu
mai succesele proprii. Se ocupă și 
de calificarea altora. Tinerii 
Georgescu, Brăcea, Bîrsan, Frăți- 
loiu, ajutați de el, au devenit 
fruntași în producție.

Acum, Iosif lacob lucrează pe 
șantierul complexului de locuințe 
„Partizanul Roșu“ din Brașov. 
Aici, ca și in alte părți, se îngri
jește de Îmbunătățirea calității 
lucrărilor, de reducerea costului 
construcțiilor.

IULIAN IONAȘCU 
economist

cartierul 
mărirea 

tractoare, 
Moroeni,

acorde un sprijin mai concret și operativ 
G. A. C. nou înființate atîf. în orga- 

muncii, cîf șl în pregătirea în cele mai bune 
a campaniei agricole de primăvară. Un bun

V. MIHAI 
eoresp. „SctateH“

Două aspec
te de pe șan
tierul fabricii 
de articole șl 
obiecte sanita
re din porțe
lan.

(Botoi k. Costln)

MIHAI STOIAN

se lucrează intens.



Pag. 2 Ni*. M79
....-CTi

- EXPERIENȚA FRUNTAȘILOR ■
Cum am obținut venituri mari

Anul trecui .gospodăria noastră colectivă a obținut un 
venii bănesc ds 4.525,600 lei. De multe ori am fost în
trebați de cei care ne-au vizitai cum am realizat un venit 
mare. Răspunsul la această întrebare îi interesează pe 
toii țăranii din noile gospodării colective.

Tn primul rînd, colectiviștii lucrează în așa tel ca 
pămîntul să dea recolte cît mai bogate la toate 
culturile și mai ales la grîu și porumb. Anul trecui, noi 
am cules cîte 3.350 kg porumb boabe la ha, pe o supra
față de 450 ha. Șl trebuie să arăt că la noi n-a plouat cu 
lapte, cum se spune, de-a rodii atît de bine porumbul. 
A rodit pentru că am folosit sămînța hibridă, pe care am 
semănat-o cu mașina, la vreme, în arătura adîncă de 
toamnă, am făcut toate lucrările cum scrie la carte. Și la 
celelalte culturi am obținut recolte bune — la grîu 2.003 
kg la ha, la sfeclă de zahăr -23.500 kg la ha, la struguri 
6.600 kg la ha. Colectiviștii noștri s-au convins că mama 
recoltelor bogate e agrotehnica înaintată.

In al doilea rînd, am dezvoltat creșterea animalelor șl 
am sporit producția lor printr-o bună hrănire și îngrijire. 
Avem 478 taurine, din care 201 vaci, 329 porci, 735 oi. 
Tn medie, de la fiecare vacă am obținut 2.303 litri lapte.

Toate acestea ne-au dat posibilitatea să valorificăm 
prin contractări cu statul mari cantități de cereale, legume, 
sfeclă de zahăr, struguri, carne, lapte, lînă și altele și să 
realizăm veniturile despre care am vorbit la începui.

Experiența noastră arată că prin sporirea producției a- 
gricole vegetale și animale fiecare gospodărie colectivă 
poate realiza venituri mari.

MIHAI BÎRLIGA 
președintele G.A.C. din satul Roma

Construcții zootehnice trainice și ieftine
Fermele de animale ale gospodăriei noastre numără 

în prezent 252 taurine, 636 oi și alte animale. Pînă 
la sfîrșitul anului am prevăzut să ajungem la un 
număr de 385 taurine, din care 135 vaci cu lapte, aproape 
1.000 oi cu lînă fină și semifină, să îng.-ășăm un mare 
număr de porci, să creștem păsări.

Pentru dezvoltarea sectorului zootehnic e nevoie de la 
bun început de adăposturi corespunzătoare. In cei 2 ani 
care au trecut de la înființarea gospodăriei, noi am ridicat 
4 grajduri în care încap 400 vite mari, o maternitate pen
tru scroafe, ,un saivan pentru oi și alte construcții.

La ridicarea construcțiilor am folosit din plin materia
lele locale. Colectiviștii au scos piatră din carierele din 
comună, descoperite de ei, au confecționat chirpici.

Construcțiile au fost executate în întregime de 
din rîndul colectiviștilor noștri. Pe lîngă cei 20 
în brigada de constructori au mai intrat șl 20-30 
viști care își însușesc această profesie. în felul acesta 
realizat la toate construcțiile o economie de aproape 
300.000 lei, față de cît socotiseră specialiștii că ne vor 
costa.

Anul
pentru 
pentru 
din materiale locale, ieftine și vom împărtăși experiența 
noastră gospodăriilor colective tinere din raion.

CONSTANTIN ALEXEI 
președintele G.A.C. „23 August" 
din Calafindești, raionul Rădăuți

acesta am pus în plan să ridicăm încă un grajd 
70 vaci, o crescătorie pentru 150 porci, un cotej 
1.000 păsări, magazii, pătule etc. Le vom face fot

Legumicultura — o ramură rentabilă

(iiitii pentru lucrările de

Mecanizatorii de la S.M.T. 
Rădăuți au pregătit din 
vreme (așa cum se vede în 
fotografia de mai sus), 
tractoarele ți 
cu care vor 
ogoarele unite ale țărani
lor colectiviști din raion. 
Tractoriștii s-au și depla
sat la locurile unde trebuie 
să execute lucrările în 
campania agricolă de pri
măvară.

mașinile 
lucra pe

primăvară

de faptul că, din cauza 
condițiilor climaterice, în 
primăvara aceasta lucrările 
încep mai tîrziu decît in

finind seama că gospodăria noastră are 'terenurile chiar 
în marginea orașului Botoșani, activitatea ei a fost orien
tată spre dezvoltarea legumicultura și zootehniei. Anul 
trecut am reușit să realizăm din valorificarea legumelor 
un venit de peste 500.000 lei. Obținerea unor venituri 
bănești mari a contribuit atît la sporirea fondului de bază 
și averii obștești a gospodăriei, cît și a veniturilor colec
tiviștilor. In afară de produse, noi am primit anul trecut 
la zi-muncă și cîte 15 lei.

Anul acesta am planificat să obținem din sectorul legu
micol un venit de 760.000 lei. Consiliul de conducere al 
gospodăriei a luat din vreme măsuri pentru extinderea 
culturilor forjate de la 5.000 m.p., cît am avut anul tre
cut, la 7.000 m.p. O mare atenție se va da producerii de 
legume și zarzavaturi timpurii, care vor ocupa o mare 
parte din suprafața repartizată grădinii.

Munca la grădina de legume e migăloasă și pretențioa
să. La împărțirea oamenilor pe brigăzi s-a (inul seama 
ca aici să fie reparfizaji colectiviști cu experiență în cul
tura legumelor și cu dragoste pentru această meserie. 
Printre membrii de partid repartizafi la grădină mă aflu 
și eu. Am căutat să fim întotdeauna în frunte la muncă, 
pentru ca prin exemplul nostru să antrenăm pe toți mem
brii brigăzii să facă lucru de calitate și la vreme.

Colectiviștii din brigada noastră vor munci cu hărnicie 
pentru a produce cît mai multe legume în vederea mai 
bunei aprovizionări a oamenilor muncii din oraș și pentru 
ca sectorul legumicol să ne aducă venituri tot mai mari.

ELISABETA VILHEM 
colectivistă, 

secretara organizației de bază din G.A.C. 
„Al IlI-lea Congres al P.M.R.“ — Botoșani

O gospodărie mare și puternică
în două safe vecine din comuna noastră — Bobuleșfl 

șl Bădiufi — au existat două gospodării colective. De 
curînd, acestea s-au unit, formînd o singură gospodărie. 
De ce am făcut acest lucru ?

Fiecare din cele două gospodării au obținut unele re
zultate în sporirea producției, și-au creat ferme de ani
male. Cu toate acestea, și într-un loc și într-altul nu se 
puteau valorifica din plin posibilitățile de sporire a pro
ducției agricole.

Pentru a folosi mai bine condițiile economice și natu
rale existente, colectiviștii din Bobuleșfi și Bădiufi au ho- 
tărît să se unească într-o singură gospodărie colectivă. 
Tn urma unirii am repartizat mai bine terenul pentru di
ferite culturi, avem putere să executăm amenajări pentru 
irigare, folosim mai bine adăposturile pentru animale, mij
loacele de transport, atelajele și altele.

Ne-am propus ca anul acesta să irigăm 130 ha cu grîu 
și porumb, să extindem cultura legumelor etc. O mare 
dezvoltare va lua creșterea animalelor. La sfîrșitul anului 
vom avea 740 taurine, din care 245 vaci cu lapte, 700 
porcine, din care 100 scroafe fătătoare, 1.300 ovine. Vom 
crește 8.000 păsări șl vom reține ca matcă 3.300 păsări.

Din valorificarea produselor, gospodăria noastră va 
realiza 3.610.000 lei.

Toate acestea le putem realiza cu succes, căci prin unire 
gospodăria noastră este mal puternică.

FLORIN BUCȘA 
președintele gospodăriei colective 

din Bobulești-Bădluțl, comuna 
Ștefăneștî

să organizeze pe un număt 
cît mai mare de tractoare 
două schimburi de lucru, 
să aprovizioneze brigăzile 
cu lubrefianți, carburanți

La fel ca cei din Rădă
uți, s-au pregătit și meca
nizatorii din celelalte 
S.M.T. din regiune.

încheierea colectivizării alți ani, ele trebuie făcute 
mai și piese de schimb.

De asemenea, gospodă
riile colective vor contri
bui prin folosirea atelaje
lor proprii la buna desfă
șurare a lucrărilor agricole 
de primăvară.

Cifre fi fapte
agriculturii pune în fața 
mecanizatorilor din S.M.T- 
urile regiunii Suceava sarcini de mare răspundere. 
Ei au de executat un "vo
lum mult mai mare de lu
crări față de unul trecut. 
De asemenea, ținînd seama

într-un timp cît t 
scurt, fără a dăuna calită
ții lor. 1

Pentru a folosi din plin 
întreaga capacitate de lu
cru a mașinilor, conduce
rile S.M.T.-urilor din regiu
nea Suceava s-au îngrijit

( o Producțiile mari obținute tn sac-I 
f torul vegetal și animal au dat posi- 
f bilitate G.A.C. din regiunea Suceava 
1 să valorifice pe bază de contract In
i’ semnate cantități de produse, realiztnd 
f anul trecut venituri bănești de peste ‘. 
f 102 milioane lei.
f O Ca urmare a ridicării nivelului 
( de trai al țărănimii, în ultimii doi ani 
( s-au construit in satele regiunii Su- 
t ceava pesté 17.000 case noi. ‘

în urma colectivizării agriculturii, avînd în vedere condițiile naturale favorabile și experiența țărănimii, în regiunea Suceava se va dezvolta puternic creșterea animalelor.Efectivele de animale proprietate obștească a gospodăriilor colective trebuie să crească foarte mult în acest an. Este de datoria noastră, a organelor agricole regionale și raionale, a inginerilor și tehnicienilor zootehnici, de a îndruma și ajuta gospodăriile colective să crească toate animalele tinere din prăsilă proprie. De asemenea va trebui să dăm o atenție deosebită identificării tuturor animalelor apte pentru reproducție și în special a vacilor și scroafelor pentru asigurarea éfecti- vului-matcă.Pentru creșterea unui tineret sănătos și de înaltă valoare, care să constituie matca turmelor din gospodăriile colective, încă de pe acum tehnicienii și inginerii ajută conducerile gospodăriilor colective să organizeze îngrijirea, furajarea și adă- postirea animalelor tinere. în vederea ameliorării raselor s-a inițiat acțiunea de zonare a efectivelor, în care scop dirijarea materialului achiziționat se face conform hărții zootehnice.Paralel cu acestea, vom acorda o mare importanță creșterii productivității animalelor. Numeroase gospodării colective au realizat anul trecut producții mari de lapte. Astfel, gospodăriile colective din Știubieni și Bordlea au obținut în medie cîte

2763 și respectiv >2737 litri lapte de la fiecare vacă furajată. în același timp există însă gospodării colective care obțin producții sub posibilitățile ce le au. în vederea extinderii experienței gospodăriilor fruntașe, secțiunea * agricolă a sfatului popular regional ți secțiunile agricole ale sfaturilor populare raionale au prevăzut în planurile lor de muncă organizarea de schimburi de experiență și alté acțiuni de popularizare a metodelor înaintate de hrănire și îngrijire a vacilor de lapte.O mare atenție dăm asigurării bazei furajere. Tehnicienii și inginerii îndrumă gospodăriile colective să e- xecute lucrările de îmbunătățire a pășunilor.Pentru acoperirea necesarului de masă verde, în gospodăriile colective se vor semăna în cursul anului 1962 culturi duble în miriște pe cel puțin 14.000 hectare. Gospodăriile colective vor cultiva furaje bogate în proteine, ca mazărea, soia, bobul furajer și trifolienele.Creșterea efectivelor de animale în sectorul socialist impune totodată ridicarea unui mare număr construcții zootehnice. încă de acum conducerile gospodăriilor lective, sprijinite și îndrumate organele tehnice regionale și ionale, au început să ia măsuri pentru aprovizionarea cu balast, piatră, stuf și lemn pe plan local. Va trebui să dăm o mare atenție stabilirii centrelor gospodărești, asigurării unor proiecte economicoase.

Muncind pentru aplicarea măsurilor preconizate, colectiviștii vor face din sectorul zootehnic o sursă de venituri mari în tot cursul anului și vor contribui la mai buna aprovizionare a populației.
Dr. AUREL CONSTANTINESCU 

șeful serviciului zooveterinar 
al Sfatului popular regional Suceava

• tn anul 1961 s-au vînflut ptln ' 
!• cooperația sătească mărfiiri in valoa- . 

re de 698,000.000 lei, cu 56,600.000 lei . 
mai mult decît în andi 1960.

© In satele regiunii Suceava exis
tă 629 cămine culturale șl 839 biblio
teci, care au peste 2 milioane volume.

0 Dacă în 1938 pe cuprinsul regiu- ' 
nii nu era nici o casă de nașteri, as- , 
tăzi sînt 148 case de nașteri cu 776 

( paturi. Față de acdlași an dinainte de 
f război, capacitatea de cazare a uni- ! 
( tăților spitalicești a crescut de la 922 
I paturi la 4.443 paturi.

Pentru o puternică dezvoltare
a agriculturii regiunii

(Urmare din pag. I-a)experiență din gospodăriile co

BÀTRÎNETE TIHNITA
Sînt om de aproape 80 de ani. Am 

trăit și am văzut multe în viața 
mea. Pentru țăranul muncitor, bă- 
trînețea a fost întotdeauna o po
vară grea. Muncea omul o viață în
treagă pe pământurile moșierilor și 
chiaburilor și la bătrînețe, cînd nu-l 
mai țineau puterile, n-avea cu ce 
trăi. Știu cum unii feciori, din cauza 
sărăciei, așteptau să moară bătrînii 
pentru a le rămîne bucățica de pă
mânt, socotind că în felul acesta își 
vor ușura traiul.

Simt o mare bucurie că am ajuns să am o bătrînețe tihnită. Cei șap
te copii ai mei, patru băieți și trei 
fete, sînt toți colectiviști. Primii 
colectiviști din familia mea au fost 
fiul meu Gheorghe și cu ginerele 
Mihai Șologon. După un an s-au 
înscris în G.A.C. și ceilalți copii, îm
preună cu mine. Gospodăria mi-a a- 
sigurat o pensie cu care pot trăi des
tul de bine. împreună cu soția am 
primit anul trecut, drept ajutor de 
bătrînețe, 600 kg grîu și porumb, 10 
kg zahăr, 10 kg brînză, 200 kg car
tofi, vin, fasole, legume și altele. 
Cînd îi vezi însă pe toți muncind, 
nu te lasă inima să stai degeaba. 
Am cerut președintelui ca în timpul 
verii, cînd e nevoie de multe brațe 
de muncă, să-mi dea și mie o mun
că mai ușoară. Anul trecut, în afa
ră de ajutorul de bătrînețe, am pri
mit pentru zilele-muncă făcute 1200 
kg grîu și porumb, 12 kg zahăr, 270 
kg cartofi, precum și alte produse, 
plus 1.600 lei. Cînd ai atîtea bucate, 
nu-ți dorești decît sănătate ca să nu 
rămână să le mănînce șoarecii.

Gospodăria colectivă a făcut ca 
bătrînețea mea să nu fie nici pen
tru mine, nici pentru ai mei o po
vară. De cînd sintern colectiviști, 
toți cei șapte copii și-au făcut case 
noi șau și le-au refăcut pe cele

de
pe 

co
de 

ra-

vechi. Am 25 de nepoți și de multe 
ori vin în vizită la mine, căci le pla
ce să le povestesc. Mă uit la ei și 
mă gîndesc : cum ar fi trăit ei 
dacă în țara noastră ar fi stăpînit 
tot capitaliștii, boierii și chiaburii ? 
In loc să meargă la școală, ar fi 
păzit oile. Patru dintre nepoții mei 
urmează acum școli medii și profe
sionale. Gheorghe Vasiliniuc a ab
solvit școala medie veterinară și lu
crează acum în gospodărie.

Iată ce a însemnat pentru mine, 
pentru fiii și nepoții mei gospodăria 
colectivă.

ION VASILINIUC
colectivist din G.A.C. „1907“ 

Vlăsineștl, raionul Săveni

ta < . • - . ........................... .lective mai vechi. Astfel gospodăriile colective din raionul Botoșani au trimis 15 cadre în gospodăriile colective din raionul Gura Humorului. Comitetul regional de partid și comitetele raionale de partid au organizat o serie de schimburi de experiență în sectoarele zootehnic, legumicol, cît și în problema construcțiilor. De asemenea, s-au luat măsuri pentru școlarizarea președinților, contabililor și brigadierilor din GA.C. prin organizarea unor cursuri de scurtă durată,O mare atenție se acordă folosirii întregului parc de mașini și tractoare, _ prîhtr-o bună repartizare a brigăzilor pe gospodării colective și organizarea a două schimburi pe un număr mare de tractoare.întrucît în primăvara aceasta trebuie executat un volum niai mare de lucrări și într-un termen foarte scurt, îndrumăm pe colectiviști să folosească din plin atéla- jele de care dispun.Organele și organizațiile de partid vor desfășura o susținută mutică politică. pentru antrenarea tuturor colectiviștilor să execute lucrările agricole la un înalt nivel agrote’h- nic, pentru a se putea bucura din primul an de roadele muncii în gospodăria colectivă.în urma colectivizării agriculturii, în regiunea noastră s-au creat condiții pentru creșterea continuă a producției de cereale, mai ales de grîu și porumb, precum și a producției de cartofi, sfeclă de zahăr; pentru care sînt condiții deosebit de favorabile. Pe lingă preocuparea pentru introducerea semințelor de înaltă productivitate și e- xecutarea lucrărilor la un înalt nivel agrotehnic, comitetul regional

lon Vasiliniuc In mijlocul nepoților sâL

de partid și sfatul popular regional vor lua măsuri pentru organizareă unor acțiuni de fertilizare a solului prin aplicarea de îngrășăminte.în raioanele Fălticeni, Gura Humorului și Rădăuți sînt suprafețe mari de terenuri în pantă, slab productive, care pot fi mai bine valorificate prin plantarea cit pomi fructiferi. Se vor lua măsuri pentru identificarea de către gospodăriile colective a acestor terenuri șî executarea lucrărilor pregătitoare pentru a fi plantate.Colectivizarea agriculturii creează condiții mai bune pentru realizarea sarcinilor puse de plenara G,C. al P.M.R. din iunie-iulie 1961 privind combaterea eroziunii solului. Pînă în 1965 se vor face lucrări de com batere a eroziunii pe 66.50Ô ha, din care 22.200 ha teren arabil și 35.700 hă pășuni. în anul 1962 se vor face lucrări de combatere à eroziunii pe o suprafață de 10.800 ha.Una din sarcinile cele mai importante care stau acum în fața agriculturii din regiune este sporirea număjțului de animale și a productivității lor. Numărul taurinelor a crescut în ultimii ani, dar față de posibilitățile de care dispune regiunea Suceava este încă mic. Comitetul regional și sfatul popular regional au luat o serie de măsuri ca gospodăriile colective să-și mărească sectoral zootehnic prin cumpă- ra? P1™ reținerea animalelor din piasilă proprie. Potrivit planurilor întocmite, numărul taurinelor va ciește, în acest an, în gospodăriile cu 26.000, al porcin el or-cu 18.000, iar cel-al ovinelor cu 76.ț!>\ Gospodăriile colective vor fi îndra- ™ate .să* crească un mare număr de pasări. în același timp, șe va da o atenție sporită obținerii de producții mari de lapte, carne, lină.Paralel cu măsurile de creștere a el ectivului de animale, ne vom preocupa și de asigurarea unei baze fu- faicre puternice prin organizarea lucrărilor necesare îmbunătățirii pășunilor, extinderea suprafețelor cultivate cu porumb siloz.indicațiilor Congresului a JJ4fa P-M.R., îndrumăm gospodăriile colective mici să se uneas ca m unități mari, puternice. în ultimul timp, 27 de gospodării colective din raionul Săveni și 15 din ra ionul Botoșani s-au unit în 20 de gospodarii puternice, capabile să fo loșeasca cu mai multă eficiență pă- nnntul mijloacele de producție forța de muncă.Dispunem de, toate condițiile necesare ca m regiunea noastră să avem m cel mai scurt timp gospodarii Colective puternice, care să obțină producții mari, să aducă o contribuție tot mai mare la aprovizionarea oamenilor muncii și să asigure membrilor lor un trai tot mai îmbelșugat. Pentru realizarea acestui obiectiv, organele și organi- za^ÿ®. de partid din regiune îșivor mobiliza toate forțele, priceperea și dragostea lor de muncă.
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Formația de dansuri populare a Institutului Politehnic din Iași exe
cuted o suită de dansuri populare din comuna Flăminzi.

’ (Foto : Gh. Vlnțilă)

DUH ÄCTi¥IITÄTEÄ
studenților ieșeniSeara la casa de cultură

TELEGR A
în fiecare seară, la Casa de 

; cultură a studenților din oraș 
(j se organizează pentru tineretul 
(> studios diferite programe cui- « 
( tural-educative: conferințe, con- » 
î certe-lecție, audiții la radio și > 

m vizionări la televizor, jocuri de 
v șah și de tenis de masă etc. la 
Si care participă un mare număr de > 
> studenți.
K Printre manifestările care vor 

avea loc se numără un concert- 
lecție pe tema : „Natura, izvor 
de inspirație muzicală", cu exem
plificări pe discuri, și recenzia 
cărții „Victoria de la Oltina", j; 
prezentată de studentul R. Căciu- )) 
laru din anul IV. al Facultății de ß 
filologie. ;)

Mulți studenți activează în ca- ;; 
drul cercurilor de pictură, steno- )) 
grafie, foto-amatori, organizate ;; 
la Casa de cultură.

Numeroase manifestări cultu- 8 
raie au loc și în facultăți. 8 
La Institutul de medicină, corni-

8 teiul V.T.M. și consiliul Asociației 8 
8 studenților au inițiat o seară cui- 8 
8 turală cu tema : „Frumusețile pa- 8 
8 triei noastre oglindite în versuri, 8 
8 proză și muzică“. Alte seri cultu- 8 
8 rale, care au avut temele „Medi- 8 
8 cui cetățean", „Prietenie, tovără- 8 
8 șie, colegialitate", au prilejuit dis- 8 
8 cuții vii și s-au bucurat de un 8 
8 larg interes din partea viitorilor 8 
8 medici.
8
8
8 
8

) •

Expementsrea jmecâniciitoi éledrôniï''
m ’

8 
8 
8 
8 
8 
8 

u _____ _______ 8
S universitar Iași activează în ca- ll 
« drul cercurilor științifice studen- 8 
8 țeștl. La universitatea „Al. 1.11 
8 Cuza", la institutele politehnic, 8 
8 de medicină și agronomic sînt or- 8 
8 ganizate peste 170 de cercuri din 8 

care fac parte aproape 2.500 de 8 
studenți. Pentru Sesiunea cercu- « 
rilor științifice studențești din a- < 
cest an, care a avut loc recent, 
au fost pregătite 250 de comuni- 
cări in care sînt tratate probleme 
legate de activitatea practică din ',j 
industrie, agricultură, construcții 
etc. Un colectiv de studenți de « 
la Facultatea de mecanică a In
stitutului politehnic, de pildă, a 
pregătit o comunicare privind 
creșterea indicelui de utilizare a 
cubiloului la Uzina de reparații 
de tractoare și mașini agricole 
din Iași, wnde studenții au efec
tuat cercetări atît în cursul anu
lui, Cît și în timpul practicii de 
vară. De asemenea, mai 
studenți de la Facultatea

Sesiune a cercurilorștiințifice
Numeroși studenți din centrul

Joi au continuat lucrările sesiunii Comitetului administrativ al Uniunii internaționale a Sindicatelor muncitorilor din industria construcțiilor, industria lemnului și materialelor de construcție (departament profesional al F.S.M.).In ședința de dimineață, prezidată de Lidia 'Ciupilo, secretar al C.C. al Sindicatului muncitorilor din industria construcțiilor și a materialelor de construcție din Uniunea Sovietică, au luat cuvîntul pe marginea rapoartelor prezentate în cursul zilei de miercuri la primele trei puncte ale ordinei de zi : Ladislav Raiskii,

R. S. Cehoslovacă, Lothar Lindner, R. D. Germană, Felix Papie.rniak, R. P. Polonă, Stylianou Chrysostomos, Cipru, Lalov Lalo -Iordanov, R. P. Bulgaria, și Andrei Horvath,’* R. P. Romînă.In ședința de după-amiază, prezidată de Jean Briquet, vicepreședinte al Uniunii internaționale a acestor sindicate, au luat cuvîntul : Dar- jono, Indonezia, Jean Briquet, Franța, Ufho Kilpinen, Finlanda, SÖ- mösköi Gabor, R. P. Ungară, și Că- podaglio Elio, Italia.Lucrările sesiunii continuă.(Agerpres)

primului ministru al guvernuluiHAVANA 22 (Agerpres). — TASS transmite : în seara zilei de '21 martie a avut Iofc solemnitatea înmî- nării premiului internațional Lenin „Pentru întărirea păcii între popoare" primului ministru al guvernului revoluționar al Gubei dr. Fidel Castro Ruz, fruntaș al vieții publice și de stat al Republicii Cuba, luptător neobosit pentru pace, libertatea, independența și fericirea popoarelor.La solemnitate, care a avut loc la teatrul „Chaplin", au fost de fată aproximativ 6.000 de persoane. Adunarea a fost deschisă de Jüan Mari- nello, rectorul Universității din Havana, membru al Comitetului pentru premiile internaționale Lenin.După aceea a luat cuvîntul D. V. Skob’elțîn, președintele Comitetului pentru premiile internaționale Lenin „Pentru întărirea p'ăcii între .popoare".în aplauze furtunoase și ovății îndelungate, acad. D. V. Skobelțîn a Inmînaf lui Fidel Castro medalia șl diploma d'e laureat al Premiului in- ternățional Lenin „Pentru întărirea pă'cii între popoare“.Apoi a luat cuvîntul Fidel Castro, în cuvîntarea sa Fidel Castro a spus printre altele :Cuvîntul pace are o semnificație uriașă. Acest cuvînt întruchipează

Visurile milenare scumpe ale omenirii.Niciodată în istoria omenirii pacea n-a fost atît de necesară ca acum, deoarece războiul n-a adus niciodată cu sine atîtea jertfe și distrugeri.Lupta pentru pace înseamnă, de asemenea, lupta pentru independența popoarelor, pentru eliberarea coloniilor, peiitru dezvoltarea economică a țărilor celor mai înapoiate, pentru eliberarea popoarelor de sub exploatarea și dominația imperialismului. A lupta pentru pace, , adică împotriva războiului, și pentru dezarmare nu înseamnă a te situa pe o poziție pasivă, ci pe o poziție activă în interesele independenței și eliberării popoarelor. Lupta pentru pace este o luptă a tuturor popoarelor lumii.

. LENINGRAD 22 (A- 
gerpres). — TASS 
transmite : Vin tren 
electric dirijat de o 
mașină electronică es
te în curs de încer
care pe o, .porțiune a 
căii feratțe Gkteafbrs- 
kaia (Moțicova-Lenin- 
grad).

„Mecanicul auto
mat", realizat de un 
grup de specialiști din 
Moscovă, și Leningrad, 
execută -în mod corect 
toate funcțiile de con
ducător. El sporește 
treptat. viteza trenului 
la 100 îkm/h, o reduce 
cînd tronul se apropie 
de o stație.

JMașma „memorea
ză" și ia în conside
rare particularitățile 
profilului căii,, forța 
de rezistență a vîntu-

lui, tensiunea din re
țeaua de contact. Ea 
reacționează la sem
nalele luminoase și 
stabilește Singură o 
viteză de mișcare Ce 
asigură sosirea trenu
lui la stația următoa
re după mersul trenu
rilor.

Mecanicul automat 
nu este încă nici pe 
departe perfect, a 
spus unui corespon
dent al agenției TASS 
participantul la par
cursurile de probă 
Vladimir Efimov, re
prezentant al Institu
tului de ingineri p'en- 
tru transport feroviar 
din Leningrad. Obiec
tivul actualelor încer
cări este de a se re
media lipsurile își de

a se stabili căile de I 
realizare a unei ma- 
șini mai perfecționate. ;

Conducerea trenu- I 
lui fără mecanic este ; o chestiune a viitoru- • 
lui. Totuși, 
cînd mașina
nică aflată în curs de \ 
încercare va fi fabri
cată în série, aceasta ! 
va furniza mari avan- I 
ta je economice. în lo- ; 
cui mecanicului și a- ' 
jutorului lui, în cabi- . 
nă poate să rămînă ! 
un singur om — un ; 
supraveghetor. întru- ; 
cît mecanicul automat 
respectă totdeauna re- • 
gimurile optime de 
conducere, va fi eco- < 
nomisită o cantitate j 
considerabilă de ener- < 
gie electrică. j

Evenimentele din ArgentinaBUENOS AIRES 22 (Agerpres).— Agențiile de presă relatează, că la 21 martie conducătorii Confederației cèlor 62 de organizații sindicale au ariurițat că la 23 martie în Argen
tina va avea loc o grevă generală 
de protest împotriva anulării de 
către guvern a rezultatelor alegeri-
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sate

lumină 
Dobro-

în concurs
doi ani și în sesiune au prezen- 
tat —-’>■ «lor

-o® o

Âstă seară, în sala Floreasca

na a învins cu 2—0 formația maghiară 
Dozsa Budapesta, în semifinalele „Cupei 
cupelor" la fotbal. Returul se va dispu
ta în prima săptămînă a lunii aprilie la 
Budapesta. învingătorul din acest meci 
se va califica în finală urmînd să întâl
nească la 10 mai. la Glasgow -pe cîști- 
gătoarea meciului ’Motor Jena (R.D. Ger
mană) — Atletico Madrid.

*

La Lisabona, în semifinalele „Cupei 
campionilor europeni" de fotbal, Benfica, 
deținătoarea cüpéi, à învins cu 3—1 (2—0) 
pe Tottenham Hotspur. Returul șe va 
disputa la Londra.

c a ft e v a rânduri

8
8
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8

mulți «3 de n 
construcții au efectuat un studiu \ 
asupra comportării pavajelor as- » 
faltice din orașul Iași. Viitorii ^ 
ingineri constructori au cer- 
cetat această problemă timp de jj 

rezultatele finale ale muncii 
științifice. ;;Formațiile artistice

Zilele trecuțe, lașul a fost locul » 
de întîlnire a formațiilor artistice î 
studențești din Cluj, Galați, Tg. i 
Mureș și Iași, pentru faza finală. > 
Studenții ieșeni s-au pregătit in- 
tens. în fiecare seară clubul ins- 
titutulul de medicină a cunos- 
cut o vie animație. Aproape 200 
de studenți au repetat „Poem in- 
chinât partidului", care cuprinde 
recitări, dansuri, coruri. Formația 
de teatru din acest institut s-a 
prezentat cu piesa „Viață nouă", ß 
dramatizare după „Poemul peda- 
gogic" al lui Makarenko. Corul 
universității, care cuprinde peste 
170 studenți, și-a îmbogățit reper- 5 
toriul cu noi cîntece. g

M. CORCACI 8 
Scînteii" 8

R.P. Romînă-Franța 
la baschet feminin

Selecționatele feminine de baschet ale 
R.P. Romîne și Franței se întîlnesc astă- 
seară în sala Floreasca din Capitală cu 
ocazia unui meci amical de pregătire 
în vederea campionatelor europene. 
Partida aceasta stîrnește un deosebit in
teres în rîndul amatorilor de sport ; pînă 
acum reprezentativele de baschet ale ce
lor două țări s-au întîlnit de șase ori 
— jucătoarele franceze cîștigînd de trei 
ori, iar cele romîne de trei ori. De re
marcat că baschetbalistele din Franța 
joacă pentru prima oară la București.

Meciul începe la ora 19 și va fi ar
bitrat de Szabo Istvan (R.P. Ungară) și 
(Tevnik. Artun (Turcia),

Larga răspindire a
in tara

literaturii universale 
noastră

în ultimul deceniu, editurile din 
țara noastră au tradus peste 9.000 
de titluri, însumînd un tiraj de a- 
proximativ 11.300.000 de exemplare 
din creațiile literare cele mai cunos
cute clasice și contemporane. Există 
astăzi în tălmăcire romînească ope
rele integrale ale unor scriitori 
străini de frunte. în serii impresio
nante au apărut scrierile lui Dante 
Alighieri, Molière, Shakespeare,

Goethe, Balzac, Anatole France, 
Tolstoi, Cehov, Whitman, Rabindra
nath Tagore, Gorki, Brecht, $olo- 
hov, Hemingway. Conform unor a- 
precieri făcute de Ü.N.E.S.C.O., țara 
noastră ocupă unul din primele 
locuri din lume în privința traduce
rilor de lucrări din limbi străine.

în planurile editoriale pe acest an 
sînt prevăzute să apară opere de 
seamă din literatura a 30 de țări.

(Agerpres)

Sesiunea științifică a Institutului meteorologicIeri s-a deschis în Capitală cea de-a doua Sesiune științifică a Institutului meteorologic. La sesiune, cercetătorii institutului prezintă lucrări privind evaluarea condițiilor agrometeorologice pentru cultura grîului, porumbului și cartofului ;
studii asupra anilor secetoși și plo- ioși, a condițiilor aerosinoptice care favorizează producerea precipitațiilor abundente și a cețurilor pe aeroportul Băneasa ; cercetări privind distribuția direcției vîntului îh stratul turbulent etc.Lucrările sesiunii continuă.

Jărlle âîro-âsiâîuc ftncnră fle simpatia 
și sprijinul țărilor socialiste

Cuvînfarea președintelui Sukarno la ceremonia punerii pietrei funda
mentale a spitalului dăruit Indoneziei de U.R.S.S.DJAKARȚA 22 (Agerpres). — TASS transmite : La 21 martie a avut loc ceremonia punerii pietrei de temelie a spitalului dăruit Indoneziei de guvernul Uniunii Sovietice. în anul 1963 locuitorii capitalei Indoneziei vor dispune de un mare complex medical, cu o capacitate de 200 de paturi, înzestrat cu utilaj modern sovietic. Piatra de temelie a fost pusă de președintele Sukarno.Luînd cuvîntul ' cu acest prilej, el a relevat că ' adeseă cuvintele sale de prietenie la adresa Uniunii Sovietice stîrnesc reproșurile unora. „în legătură cu aceasta 

am răspuns în repetate rînduri și 
afirm și acum că motivul trebuie 
căutat în faptul că Uniunea Sovie
tică ne sprijină neabătut și că în
totdeauna are o atitudine de sim
patie față de Indonezia. Luînd 
cuvîntul la Kremlin în timpul ulti
mei mele vizite în U.R.S.S., am răs
puns acelora cărora nu le este pe„ Sănătății al Indoneziei, și N. S. 
plac prietenia noastră cu Uniunea Mihailov, ambasadorul U.R.S.S. în 
Sovietică : voi nu vreți ca Republi- Indonezia.

---------- <> '^0—- ■—

forțele patriotice laoțiene resping atacurile trupelor rebele

ca Indonezia să devină indepen
dentă de la Sabang pînă la Me- 
rauke, în timp ce Uniunea Sovietică 
sprijină această năzuință a noas
tră ; voi nu vreți ca în Indonezia 
să fie construită o societare dreap
tă Și înfloritoare, în timp ce Uniu
nea Sovietică ne ajută în acest 

’shop ; voi vă opuneți ca Arianul de 
vest să fie redat Indoneziei, în timp 
ce Uniunea Sovietică spijijină re
vendicările noastre juste. Este fi
resc că Indonezia este prietenul a- 
propiat al Uniunii Sovietice. Indo
nezia dorește, de asemenea, să fie 
prietenă cu toate țările lumii”.Președintele Sukarno a remarcat că în prezent în lume au apărat forțe noi. „în lupta lor . țările afro- 
asiatice, care fac parte din rîndul 
acestor noi forțe, se bucură de 
simpatia și sprijinul țărilor socia
liste și al guvernelor acestora“.La ceremonie au mai rostit cuvîn- ' țări prof. Satrio, ministrul Ocrotirii

lor din 18 martie.'ricntului ■■'agenției ______ ______ ,’Confederația numără 1.900.000 de membri, dar este foarte probabil ca la această grevă să se alăture și celelalte sindicate muncitorești, în care caz numărul greviștilor s-ar ridica ia '3 milioane.In comunicatul Confederației se Spune că, dacă guvernul nu va reveni asupra măsurii de anulare a alegerilor, muncitorii vor înceta lucrul în întreaga țară pe timp nedeterminat.Situația care domnește în Argentina -în urma anulării alegerilor în cinci provincii este atît de gravă, ■îneît agenția Reuter apreciază că „anarhia guvernamentală a transformat țara într-un butoi de pulbere“.Agențiile anuiiță că Frondizi își ■continuă eforturile în vederea formării unui cabinet de coaliție. Partidele chemate de către președinte să formeze această coaliție nu-și manifestă însă dorința de a participa la ea. Dimpotrivă, după cum relatează agenția France Presse, Par-

Potrivit corespon- Associated Press, tldul democrat progresist, refuzfnd să participe la guvern, a dat publicității o declarație în care se arată că „opunîndu-se voinței poporului, exprimată cu prilejul alegerilor...; guvernul a adus cel mai grav prejudiciu democrației", iar „președintele Frondizi, pretinzînd anularea a-< Îngerilor din provinciile în care a fost învins... comite un act arbitrar și dictatorial care, prin urmare, este nul și neavenit“.Forțele progresiste din Argentina se pronunță cu hotărîre împotriva acțiunilor cercurilor reacționare. Intr-o declarație a Comitetului Central al Partidului Comunist din Argentina, referitoare la evenimentele din țară, se spune că ignorarea voinței poporului înseamnă o fățișă încălcare a drepturilor democratice ale cetățenilor Argentinei.Partidul comunist cheamă poporul la unitate de acțiune și cere crearea unui guvern care să garanteze respectarea tuturor libertăților constituționale și să permită poporului să pășească pe calea libertății naționale și sociale.

în afenfia posesorilor 

de obligațiuni C. E. C.

Casa de Economii și Consemnațiuni a 
R. P. Romine face cunoscut că unele 
obligațiuni C.E.C. din cele ieșite ciști- 
gătoare pînă în prezent la tragerile la 
sorti luhare și suplimentare nu âu fost 
prezentate de către deținători pentru în
casarea cîștigurilor. Posesorii de obliga
țiuni C.E.C. sînt invitați să consulte lis
tele Oficiale ale obligațiunilor ieșite cîș- 
tfgătoare la tragerile la sorti lunare și 
suplimentare, care se găsesc la toate 
Unitățile C.E.C. din țâră.

De la o singură localitate cu 
electrică existentă în trecut, în 
gea s-a ajuns în prezent la 213 sate elec
trificate. In prezent se fac lucrări pentru 
ca pînă ia sfîrșitul anului să se intro
ducă lumina electrică în alte 34 de sate 
dobrogene.

O mare atenție se acordă în acest an 
extinderii rețelei electrice în nordul Do- 
brogei, în Delta Dunării. Se vor con
strui noi linii de transport a energiei 
electrice între Tulcea — Dunavățu de 
Jos și Isaceea — Măcln. (Agerpres)

KHAN-KHAY 22 (Agerpres). — Feng Fongsavang, consilierul guvernului regal al Laosului, a făcut o declarație în fața corespondenților de presă în care a condamnat
Situație încordată 

în GuatemalaDE GUATEMALA— După cum relatează22

Invingînd în meci retur pe Slavia So
fia cu 58—47 (21—30), echipa sovietică 
S. K. Leningrad s-a calificat pentru semi
finalele „Cupei campionilor europeni" la 
baschet feminin. Sportivele din Leningrad 
vor îhtilni în semifinală echipa învin
gătoare dintre echipele campioane ale 
Iugoslaviei și Spaniei.

★
La „Stadhalle" din Viena, boxerul 

maghiar Laszlo Papp a repurtat o cate
gorică victorie la puncte în fața ame
ricanului Ralph Tiger Jones, unul din 
puținii învingători ai fostului campion 
al lumii Ray Sugar Robinson. Papp a 
dominat tot timpul întîlnirea, trimițîndu-și 
adversarul la podea în reprizele a doua 
și a zecea. Papp urmează să-l întâl
nească pe danezul Chris Christensen, 
campion european la categoria mijlocie.

*

Miercuri la Florența echipa Fiorenti

Campionate, competiții

CIUDAD (Agerpres). agenția Prensa Latina, în capitala 
Guatemalei situația continuă să fie 
foarte încordată. Pfe străzile orașu
lui patrulează detașamente întărite 
ale poliției și armatei, care deschid 
focul asupra trecătorilor.Potrivit aceleiași agenții, în dimineața zilei de 21 martie, un grup de 
partizani a capturat cîteva camioa
ne eu alimente la 20 km de Ciudad 
de Guatemala, după care s-au as
cuns în munți. Guvernul lui Ydigo- 
răs Fuentes a trimis trupe pe urma 
partizanilor.Agenția Reuter anunță că studenții din Guatemala au hotărît la 22 martie să suspende cursurile pe timp nelimitat și „au închis porțile Universităților pînă cînd președintele Miguel Ydigoräs Fuentes va demisiona”. în cadrul unui miting studenții au hotărît intensificarea campaniei de rezistență împotriva regimului din Guatemala, protestînd astfel contra represiunilor dezlănțuite de guvern cu prilejul demonstrațiilor populare care cereau anularea alegerilor frauduloase din luna cembrie à anului trecut.

gruparea de la Savannaket, care continu'd să întreprindă manevre pentru a împiedica formarea unui guvern de coaliție.Feng Fongsavang a condamnat apoi atacurile trupelor rebele care în ultimele zile au luat proporții deosebite. Mai multe detașamente rebele au atacat raioanele Muong Hun, Muong Say și Muong Pung din provincia Luang Prabang.Forțele patriotice au respins cu succes toate atacurile rebelilor. în provincia Vientiane, trupele lui No- savan au întreprins noi operațiuni „de curățire“ în cursul cărora au fost provocate numeroase pagube materiale populației pașnice. Populația a opus însă o puternică rezistență, rănind mai mulți soldați rebeli. Demonstrație îh Japonia împotriva planurilor de creare a unui nou 
bloc agresiv în Asia de nord-est.
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Aspect de Ia campionatele republicane de scrimă rezervate Junio
rilor, care au Început Ieri In Capitală.

HOCHEI PE GHEAȚĂ. — Astă-seară, 
pe patinoarul „23 August" din Capitală, 
încep întrecerile pentru titlul de cam
pioană a țării pe anul 1962. Cele pa
tru formații finaliste sîht : Steaua și 
Știința din București, Știința Cluj și Voin
ța Miercurea Ciuc. Programul primei zi
le : ora 17 Știința București — Știința 
Cluj ; ora 19 Steaua — Voința. între
cerile vor continua sîmbătă și duminică, 
urmînd a fi reluate marți, miercuri și joi.

★

FOTBAL. — Campionatul republican de 
fotbal continuă duminică cu meciurile 
Steagul Roșu — Petrolul, Dinamo Ba
cău — Dinamo București, Metalul — Pro
gresul, Dinamo Pitești — Minerul, Jiul — 
U.T.A., Rapid — Știința Timișoara și 
Steaua — Știința Cluj.

w

LÀ HELSINKI

NATAȚIB. — Milne, Ia bazinul acope
rit de la Floreasca, tineri înotători de la 
o serie de școli sportive de elevi din 
țară vor participa la o competiție organi
zată dé Școala sportivă de elevi ar. 2 
din Capitală. Întrecerile vor începe la 
ora 19 șl vor fi televizate. Duminică ’di
mineață vor avea loc noi prob»,

Concurs international 
de desene' ale copiilor
HELSINKI 22 (Agerpres). — Cu 

prilejul celui de-al VlII-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Stu
denților, care va avea loc la Hel
sinki în iulie-august 1962, se va or
ganiza o expoziție internațională de 
desene ale copiilor, sub lozinca 
„Prietenie între popoare". Această 
expoziție va prezenta lucrări execu
tate de copii în cadrul unui con
curs internațional organizat de Co
mitetul Festivalului, organizațiile de 
copii și autoritățile din Finlanda.

La concurs pot participa copiii 
care nu au depășit vîrsta de 15 ani. 
Pentru cele mai bune lucrări, se 
Vor decerna cinci medalii de aur, 15 
premii I și alte 200 de premii. Toți 
parți'cipanțU pot țsăpăta diplome.

FILARMONICA DE STAT „GEORGE 
ENESCU“ (Ateneul R.P.R.) : RECITAL 
DE ARII ȘI LIEDURI dat de DAN ÏOR- 
DĂCHESCU — bariton — Laureat al 
Concursurilor Internaționale de la Salz
burg, Viena, Geneva, Toulouse și Bucu
rești. La pian : Dagobert Buchölz' — ar
tist emerit. In program lieduri și arii 
de : Giordani, Scarlatti, Monteverdi, 
Caldara, Caflssimi, Beethoven, Hugo 
Wolf. — (orele 20). (Palatul R. P. Romîne
— Sala mică) : CONCERT DAT . DE
CVINTETUL DE SUGĂTORI „GEORGE 
ENES'CU“ și CONCERT DE '
(orele 20).

TEATRUL DE OPERĂ ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : FALSTAFF — orele 
19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETĂ : 
ROSEMARIE — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : ANNA KARE
NINA — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
FIICELE — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NÖTTARA“ (Sala 
Mâgheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA
— (orele 19,30). (Sala studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURA DINTRE DOMNUL 
KETTLBE ‘ ‘
Cofele 20).

TEATRUL
LANDRA“ l_____  _________ _
hr. 1) : AL PATRULEA — (orele 19,30). 
(Sala Studio Str. Alex. Sahia nr. 76) : 
COPIII SOARELUI — (orele 19,3'0),

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO-S 
PII (Sala pentru tineret) : DE PRËTO- 
RE VINCENZO — (orele 20). țsala pen
tru copii) : EMIL ȘI DETECTIVII — 
(orele 17) ; CINE A UCIS — (orele 20).

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK IN 
AL DOILEA “ 
(Orele 19,30).
. TEATițUL ____ ________ __ _______ ______ __________ __________ _
GIULEȘTI : O LUNĂ DE CONFORT — 18; 20,30). FRUMOASA LURETTE : Gri-
(orele 19,30). " '~ ‘ ----

TEATRUL EVREIESC DE STAT : 
VREAU SĂ FIU NEVASTA TA — 
(orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CACTUS INTIIUL ȘI ULTIMUL
— (orele 16). (Sala Orfeu) : CEA MAI 
FRUMOASĂ STEA — (orele 16);

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TĂNASE" (Sala Savoy) : REVISTA 62 — 
(orele 20). (Sala Victoriei 174) : CONCERT 
ÎN RE... HAZLIU — (orele 20). (Sala 
Dalles) : ȘAPTE NOTE POTCOVITE — 
(Orele 20).

ANSAMBLUL DE CÏNTÉCE ȘI DAN
SURI AL C.C.S. : BALADA PATRIEI -h 
(orele 20).

CIRCUL DE STAT : O SEARA 1*4 
MOSCOVA — (orele 20).

DAT . DE
’______ J
TRIO —

L.

și DOAMNA MOON —
„LUCIA STURDZA BU- 

(B-dul Schitu Măgureahu
Alex. Sahia nr. 7Ö)':

RĂZBOI MONDIAL —
MUNCITORESC C.F.R.-

CINEMATOGRAFE. VALEA MINORĂ : 
Sala Palatului R. P. ROMINE (orele
19.30) , Patria (10;. 12,15; 14,30; 17; 19; 21),
I. C. Fl-ihltl (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). PRO
CESUL MAIMUȚELOR : Republica (8,39; 
11; 13,30; 16,15; 19; . 21,39), Eléha Pavël 
(10,30; 13; 15,45; 18,15; 21), Gh. Doja (9;
II, 30; 14; 16,30; 19; 21,30), Floreasca (10,30;
15,30; 18; 20,30). GARDIANUL rulează la 
cinematografele Magheru (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Alex. Sahia (9,45; 12; 14,15; 
16,39; 18,45; 21), 23 August (10; 12,15;
14,30; 10,45; 19; 21,15), Volga (9.15; 11,15; 
15; 17,15; 19,36; 21,30). VIZITĂ ~'Z~ 
ȘEDINTELUI rulează la cinematografële — - - ----
v. Aleosandi'i (15; 17; 19; ’ 21),. Miikitn repertoriul orchestrei de muzică pbph-
Gorki (10,39; 12.30; 14,39; 16,30; 18,30; " ----------- ~
20.30) și ) Mai (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 (li; 15; 17; 
19; 21). PACE NOULUI VENIT : Victo
ria (10; 12; 15; 17; 19; 21). CONCERTUL 
— DÜELUL — ANIMALE CU BLĂNU
RILE PREȚIOASE — DE STRAJA LA 
GRANIȚA — PASAGERUL CLANDES
TIN : Timpuri Noi (rulează în cohti- 
nuare de la orele 1Ö pînă la orele 21). 
Program special pentru copii : 
13 Septembrie (orele 19 și orele 12). RO
SEMARIE : 13 Septembrie (13; 15; 17; 19; 
21). TÖT AURÜL DIN LUME : Tinerfe- 
tuliii (15; 17; 19; 21), V. Roaită (9,45; 12; 
14,15; 16,3'0; 18,45; 21), Miorița (10; 12; 15; 
17; 19; 21). DRUM BUN, AUTOBUZULE : 
înfrățirea între popoare (16; 18; 20), Don- 
ca Simo (15; 17; 19; 21). PESCARII DIN 
ARHIPELAG : Cultural (15; 16,50; 18,40;
20.30) . LANTERNA FERMECATĂ : Alefc. 
Popov (rulează în cohtinuare de la orele 
10 pînă la orele 21), Olga Danele (15,30;
vița (15;' 17; Î9; 21), 8*Maî~(15;*17~ 19;~21). 
PRIMELE ÎNCERCĂRI - ambele serii 
rulează la cinematografele Drumul serii 
(15,30; 19), M. Eminescu (17; 20,15). CETA
TEA HURRAMZAMIN : Unirea (15; 17; 
19; 21), B. Delavrancea (16; 18; 20). FII 
FERICITĂ, ANI ! : Flacăra (15; 17; 19; 
21). POVESTEA CĂLUȚULUI COCOȘAT : 
T. Vladimirescu (16; 18; 20), Popular (16; 
18,15; 20,30). S-A FURAT O BÖMBÄ : 
Munca (16; 18,15; 20,30). NANA ; Artă 
(15,30; 18; 20,30), 16 Februarie (15,30; 18,05; 
20,40). STRĂZILE AU AMINTIRI : Moși
lor (16; 18,15; 20,30), Iile Plntîlie (16; 18; 
20), 80 Decembrie (16; 18,30; 20,30), Aurel 
Viaicu (15; 17; 19; 21). DRAGOSTEA LUI 
ALIOȘA : CAVALERII TEUTONI — 
ambele serii : Libertății (9; 12,30; 16;
19.30) . TOM DEGEȚELUL rulează la ël-

PRE-

hëftiâtëgràful N. Bălcescu (10; 12; 14,30; 
16,45; 19;. 21,15). -INSULA : Luceafărul (15; 
17; 19; 21). CURSA DE 1Ö0 KILOMETRI 
rulează -la cinematograful G. Bacovia (15; 
17; 19; 21). INTILNIRE PE CABLU ru
lează la cinematograful C-tin David 
(15,30; 18; 20,30). A

RADIO. VINERI 23 MARTIE • Muzică 
populară romînească — oțele 8,30 — I 
o Cöricert de dimineață — orele 9,00 — I 
e Fragmente dtn opera „Șciors“ de Lia- 
toșinski — orele 9,30 — Ie Sonata în sol 
minor pentru vioară și pian de Grieg
— oțele 10,08 — le fcintéce dfc Gh. Ba- 
Zăvan — orele 10;35 — Ie Simfonia nr. 2 
de S. Prokofiev — orele 11,03 — I o Din
iată a Filarmonicii din Arad — orele 
12.45 — I » MiiZică din Operetele Iiii 
J. Strauss — orele 13,05 — Is Din cîh- 
tecele și dansurile popoarelor — orele 
14,00 — Ie lîtiizică de căinării clë MtfZhït
— orele 14,30 — II e Muzică populară 
din țări socialiste — orele 15,00 — II 
o Muzică de caiberă de compozitori ro- 
mlnl — orele 15.10 — I o Actualitatea in 
țările socialiste — orele 15,35 — li o Mu
zică populară romînească interpretată 
de Măria Tănase și Ion Luca Băhațea'nii
— orele 15,45 — I o Tineretul lumii luptă 
pentru pace și prietenie — orele 16,45 — I 
o Mic recital interpretat Ia clavecin de 
Wanda Landowska — orele 17,15 — I 
• Cîntă soprana Elena Patrichl Spătării
— orele 18,00 — I o Muzică simfonică — 
orele 18;05 — II o Cronica economică — 
orele 18,30 - I » Jurnalul satelor — orele 
19,00 — Ie Teatru la microfon : „An
gelo, tiranul PadovCi“ de V. Hugo — 
oțele 19,30 — II o Concert ghicitoare
— Orele 20.40 — I • Constructorii de 
tractoare despre tlzlna lor - orele 21.20
— I • Fragmenté din opera „Orfeu" de 
Monteverdi — orele 21,45 — li e Moment 
poetic : Din lirica africană — orele 22.30
— II • Muzică de cameră — orele 23,15 
“ «•

CUM VA FI VREMEA?
Tlmpiil probabil pentru zilele de 24, 25 

șl 26 märtle : Vremea în general umedă, 
cu cerul schimbător, temporar noros. 
Vor cădea ploi în cea mai mare parte 
à țării, iar în nord ninsori Izolate. Vînt 
Blab pînă lă potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară. Minimele vor fi cuprin
se între minus 4 și plus 6 grade, iar 
rhaximêlé între plus 5 șl plus 15 grade.
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GAMAL ABDEL NASSER

Lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare
GENEVA 22 (Agerpres). — Cea 

’de-a 7-a ședință plenară a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, care a avut loc la 22 martie, 
a . fost prezidată de M. Tello, ministrul Afacerilor Externe al Mexicului.M. Tello, vorbind din partea gu
vernului său la discuția generală, a 
spus că problema dezarmării privește în mod direct toate țările, atît 
pe cele mari cît și pe cele mici..Vorbitorul a relevat, de aseme
nea, importanța încetării totale a războiului rece și a încetării expe-

riențelor nucleare în scopuri militare, indiferent unde s-ar efectua ele, și a sprijinit propunerea privitoare la crearea de zone denuclea- rizate în întreaga lume. Mexicul, a spus M. Tello, a hotărît să nu dețină și să nu permită pe teritoriul său nici un fel de arme nucleare sau mijloace pentru transportul lor la țintă.Totodată, ministrul Afacerilor Externe al Mexicului a sprijinit părerea potrivit căreia Comitetul trebuie să se ocupe în primul rînd cu examinarea problemelor în care, după
Propunerile ll.P.S.S. sprijinite de țările neutre

Comen- delega-expunerilor neutre, unele ziare în evidență poziția sprijinire a multor

GENEVA 22 (Agerpres). —Odată cu cuvîntarea rostită joi în ședința plenară a Comitetului celor 18 țări pentru dezarmare de la Geneva de ministrul Afacerilor Ex
terne al Mexicului, M. Tello, au luat cuvîntul șapte din cei opt reprezentanți ai țărilor neutre participante la această conferință, tînd conținutul ților unor țări occidentale scot acestor țări depropuneri formulate de delegația Uniunii Sovietice și de alte delegații ale țărilor socialiste.în legătură cu aceasta, ziarul 
„New York Herald Tribune" scrie că reprezentantul Indiei, Krishna Menon, „a mers în cadrul acestor tra
tative chiar mai departe în întîm- 
pinarea punctului de vedere sovie
tic decît s-au așteptat delegațiile 
occidentale“. De pildă, delegatul indian a acordat prioritate propunerii sovietice de încheiere a unui tratat atotcuprinzător privind dezarmarea generală și totală într-un termen de patru ani față de propunerile americane care nu stabilesc o dată limită a înfăptuirii dezarmării. Alte ziare americane își exprimă dezaprobarea față de declarația lui Menon, potrivit căreia nu este necesară instituirea unui sistem internațional de inspecție și control pe teritoriile puterilor nucleare.Delegații altor țări neutre au exprimat în cadrul conferinței puncte de vedere asemănătoare, subliniind în mod special necesitatea interzicerii experiențelor nucleare și a re-

nunțării de către S.U.A. la planurile lor de efectuare a unor explozii nucleare în cursul lunii aprilie. Refe- rindu-se la poziția reprezentantului Braziliei, Santiago Dantas, ziarul francez „Le Monde” scrie : „Cuvîn
tarea rostită vinerea trecută de de
legatul brazilian a surprins multe 
din personalitățile occidentale care 
au găsit că vederile sale în problema 
încetării experiențelor nucleare sînt 
prea apropiate de acelea ale comu
niștilor“.In ceea ce privește reacția față de cererea unanimă exprimată de reprezentanții țărilor neutre de creare a unor zone lipsite de arma nucleară și interzicerea extinderii numărului puterilor nucleare, ziarul vest-german „Süddeutsche Zeitung“ 
scrie: „Guvernul federal se opune 
tuturor planurilor care privesc crea
rea unei zone dezatomizate inclu- 
zînd teritoriul german în Europa 
Centrală. Un tratat care ar interzice 
livrarea de arme atomice altor pu
teri ar putea să ducă, în anumite 
circumstanțe, la zădărnicirea între
gii concepții politice și militare a 
guvernului federal“.Reprezentanții țărilor neutre participante la conferința de la Geneva s-au pronunțat și în favoarea principiului dezarmării echilibrate, care n-ar oferi avantaje nici uneia dintre părți, și au insistat asupra necesității de a se interzice experién- țele cu arma nucleară. Toate aceste luări de poziție rezonabile au fost comentate cu nemulțumire de unele organe ale presei din țările occidentale.

cum s-a exprimat el, există puncte de vedere comune sau asemănătoare. Noi, a declarat în încheiere M. Tello, trebuie să lucrăm cu prudență, însă munca noastră nu trebuie întreruptă sau amînată.După o scurtă discuție în legătură cu problemele de procedură, în cursul căreia s-a hotărît ca în după- amiaza zilei de 22 martie să se țină încă o ședință neoficială, ședința plenară a Comitetului celor 18 s-a încheiat,După cum a devenit cunoscut, la ședințele neoficiale ale Comitetului și în cursul întîlnlrilor dintre șefii delegațiilor, se discută acum pe larg problema metodelor de continuare a lucrărilor conferinței pentru dezarmare.
WASHINGTON 22 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Kennedy; a~ a- nunțat la conferința de presă că a primit mesajul de răspuns al președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, în legătură cu problema studierii și folosirii spațiului cosmic. „Sînt satisfăcut de faptul, a spus Kennedy, că acest răspuns dovedește existența unei serii de probleme prezentînd un interes comun“.Următoarea măsură în acest domeniu, a spus președintele S.U.A., trebuie să fie întîlnirea reprezentantului american din Comitetul O.N.U. pentru Cosmos, cu reprezentantul sovietic pentru a cădea de acord asupra discutării în cel mai apropiat timp a propunerilor concrete ale U.R.S.S. și S.U.A.Kennedy a anunțat că el a dat indicații în ce privește organizarea tratativelor cu reprezentanții sovietici în legătură cu această problemă.Unul din corespondenți l-a întrebat pe președinte care este, din punctul de vedere al Statelor Unite, controlul minim acceptabil pentru a se putea realiza un acord pentru interzicerea experiențelor cu arma nucleară.Președintele Kennedy nu a negat faptul că în Statele Unite pot fi înregistrate exploziile nucleare din Uniunea Sovietică. In ciuda acestui fapt el a declarat : „Noi considerăm

♦ ♦♦

Păreri lucideE. Young, președintele 
organizației engleze „Miș
carea foștilor militari în a- . 
părarea păcii", a declarat că „Occidentul a acordat o a- tenție insuficientă propunerilor sovietice cu privire la dezarmare, care prezentate într-o foarte detailată“. 
nind punctul de 
re din planul 
cu privire la 
naționale de control, E. 
Young a subliniat că me
todele existente de detec
tare a exploziilor nucleare 
sînt destul de bune, lucru 
confirmat de oameni de 
știință englezi.

Laburistul Zilliacus, mem
bru al Parlamentului, a 
declarat că puterile occi
dentale trebuie să studie
ze, de asemenea, cu aten
ție propunerile guvernu
lui sovietic, prezentate .în

au fost formă 
Spriji- 

vede- 
sovietic 

metodele

scopul rezolvării problemei 
germane, precum și pro
blemele referitoare la Ori
entul Mijlociu și Extremul 
Orient.

în încheiere, Zilliacus a 
subliniat că „cuvîntarea lui Hrușciov (în fața alegătorilor din Moscova — n.r.) se remarcă prin obișnuita lui judecată sănătoasă, spirit umanist și dragoste de pace“.

Laburistul Emrys Hughes a declarat că Anglia 
este deosebit de vulnera
bilă pentru un atac nu
clear și de aceea din par
tea guvernului nu este re
zonabil să promoveze po
litica strategiei nucleare.„Guvernul englez — a 
spus el — trebuie să depună toate eforturile pentru a sprijini propunerile care urmăresc slăbirea încordării".

„Căutați să obțineți 
un acord“

I Mii de scrisori

Glasul femeilor americaneNEW YORK 22 (Ageipres). —La 1 aprilie, 37 de femei din 15 state americane vor pleca la Geneva spre a aduce la cunoștința delega- ților conferinței pentru dezarmare că sînt interesaie în slăbirea imediată a încordării internaționale — se spune în declarația Mișcării femeilor americane „Femei, luptați pentru pace“.Femeile din Statele Unite, se arată în declarație, vor aduce la Geneva petiții cu mii de semnături ale americanilor care cer puterilor nucleare să se abțină de la experiențele cu arma nucleară în perioada tratativelor și insistă să se încheie tratatul cu privire la încetarea experiențelor și la dezarmarea imediată și totală.
Opinia publică engleză sprijină Congresul 

mondial pentru dezarmare

Mesajul lui N. S. Hrușciov primit 
cu viu interes de opinia publică mondialăS.U.ANEW YORK 22 (Agerpres). — Mesajul lui N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., adresat lui John Kennedy, președintele S.U.A., în legătură cu problema folosirii și studierii spațiului cosmic, s-a aflat în centrul atenției presei americane.„NEW YORK POST", care apare înaintea altor ziare de seară, publică comunicarea cu privire la noua inițiativă de pace a șefului guvernului sovietic sub un titlu uriaș, pe prima pagină : „Hrușciov 

este gata să înceapă tratative In 
problema Cosmosului". Ziarul „NEW

YORK WORLD TELEGRAM AND SUNN“ intitulează corespondeifța agenției U.P.I. din Moscova —• 
„Hrușciov spune O. K. tratativelor 
cu S.U.A. privind eforturile comune 
!n vederea studierii Cosmosului".Ziarele scot în evidență acel pasaj din mesajul lui N. S. Hrușciov în care se spune că amploarea colaborării ambelor țări în cucerirea pașnică a Cosmosului, precum și alegerea direcției în care această colaborare va 11 posibilă, sînt, într-o anumită măsură, legate de rezolvarea problemei dezarmării.ANGLIA

CAIRO 22 (Agerpres). — La 21 martie, ambasadorul R. P. Romî- ne. în R.A.U., Mircea Nicolacscu, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Republicii Arabe Unite, Gamal Abdel Nasser.în cuvîntarea sa, ambasadorul romîn a transmis din partea președintelui Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- Dej, și din partea poporului romîn urări de sănătate președintelui Gamal Abdel Nasser, precum și urări de fericire și prosperitate poporului Republicii Arabe Unite.După ce și-a exprimat satisfacția cu privire la relațiile prietenești dintre țările noastre, care s-au dezvoltat continuu, ambasadorul a arătat că poporul romîn se bucură de succesele obținute de R.A.U. în dezvoltarea economiei și culturii naționale, apreciază eforturile depuse de R.A.U. pentru asigurarea păcii și dezvoltarea colaborării internaționale. Ambasadorul romîn a arătat că, militînd cu consecvență pentru coexistența pașnică între țările cu sisteme sociale diferite, R. P. Romînă a sprijinit și sprijină

președintele a rugat pe să transmită 7

NEW YORK 22 (Ager
pres). — Comitetul de luptă 
pentru eliberarea Africii — 
organizafie a americanilor de 
origine africană — a adre
sat președintelui S.U.A. o 
scrisoare în care se spune : 
Deocamdată încă nu este 
prea fîrziu. în loc de expe- 
rienfe, ocupafi-vă mai bine 
de tratative. Căuta(i să obți
neți un acord pînă nu este 
prea fîrziu.

După cum a recunoscui 
recent purtătorul de cuvînt 
al președintelui S.U.A., în 
fiecare zi la Casa Albă so
sesc 
care 
rîrii 
rea 
cleare de către Statele Uni
te, cheamă guvernul ameri
can să ducă o politică de 
pace și prietenie între po
poare. Majoritatea acestor 
scrisori sînt scrise de func
ționari, muncitdri, fermieri.

sute și mii de scrisori 
cer anularea hotă- 

cu privire la efectua- 
de noi experiențe nu-

împotriva răspîndirii armelor 
nucleare...Peste 30 de deputați laburiști au prezentat în Camera Comunelor o rezoluție în care aprobă cu căldură rezoluția adoptată în decembrie de Adunarea Generală a O.N.U., care cheamă toate statele nenucleare să-și asume obligația de a se abține de la producția, procurarea sau Stocarea de arme nucleare.

Autorii rezoluției salută 
hotărfrea Uniunii Sovieti
ce de a sprijini traducerea 
ta ylață a rezoluției adop-

täte de Adunarea Genera
lă dacă Statele Unite, An
glia și Franța vor face a- 
celași lucru.Referindu-se la tratativele de la Geneva, autorii rezoluției declară că parti
cipant» la conferință tre
buie să depună eforturi 
pentru a obține în primul 
rînd ca arma nucleară să 
nu fie răspîndită și să se 
creeze vaste zone denu- 
clearizate In diferite re
giuni ale lumii«

LONDRA 22 (Agerpres). 
Secretarul general al Comi

tetului englez pentru apă
rarea păcii. Colin Sweet, a 
făcut cunoscut unui cores
pondent al agenției TASS 
că partizanii păcii din An
glia au și început să se 
pregătească activ pentru a 
trimite o delegație impor
tantă și larg reprezentati
vă la Congresul 
pentru dezarmare 
și pace, care va 
în luna iulie anul 
Moscova.

Jn cadrul conferinței naționale a tineretului pentru apărarea păcii, care a avut 
loc la Londra la sfîrșitul 
săptămânii trecute, a fost 
adoptată hotărîrea de a se 
sprijini în mod oficial Con
gresul mondial pentru de
zarmarea generală și pace.

Comitetul englez pentru 
apărarea păcii a convocat o conferință a reprezentanților sindicatelor. Această 
conferință, care va avea 
loc la sfîrșitul săptămânii, 
va inaugura campania pen
tru atragerea sindicatelor 
la participarea la Con
gres.

C. Sweet a spus că au șl 
Început să sosească răspun
suri la invitația de a par
ticipa la congres, adresată 
diferitelor organizații. Ast
fel, Comitetul executiv al „Mișcării pentru dezarmare nucleară“ a hotărît să tri
mită doi observatori.

Printre cunoscuțl fruntași 
al vieții publice care șl-au

mondial 
generală 

avea loc 
acesta la

că trebuie să existe un control la fața locului“.Apoi președintele S.U.A. a fost întrebat dacă este de acord cu informațiile presei occidentale în legătură cu faptul că tratativele de la Geneva pentru dezarmare și problema Berlinului occidental au ajuns în impas.Kennedy a răspuns că tratativele abia au început și ar fi o greșeală să se considere că tratativele nu au perspective. După părerea președintelui tratativele de la Geneva trebuie să continue.

LONDRA 22 (Agerpres). — Ediții
le ziarelor londoneze de seară din 
21 martie au apărut cu titluri mari 
pe întreaga primă pagină. „Hrușciov 
spune : „Trebuie să înceapă tratati
vele în legătură cu Cosmosul“ scrie 
ziarul „EVENING STANDARD“.R.A.U.CAIRO 22 (Agerpres). — TASS : Ziarul „AL-AHBAR“ scoate în evidență acea parte a mesajului lui N. S. Hrușciov în care se spune : 
„Limitele colaborării noastre în cu
cerirea pașnică a Cosmosului, pre
cum și alegerea direcțiilor în care 
această colaborare va fi posibilă sînt 
legate într-o anumită măsură de re
zolvarea problemei dezarmării“.

GENEVA. A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., a oferit o masă ministrului Afacerilor Externe al Marii Britanii, lordul Home, în după-amiaza zilei de 21 martie, A. A. Gromîko a primit pe ministrul Afacerilor Externe al R. P. Polone, A. Rapacki.
NEW YORK. Potrivit unor informații 

din surse occidentale, șeful delegației a- 
mericane la O.N.U., Adlai Stevenson, a 
avut recent o convorbire cu un repre
zentant al companiei belgiene „Union 
Minière” care exploatează bogățiile Ka- 
tangăi, discutînd cu el unele probleme 
legate de interesele americane în Congo.

In cursul convorbirilor, reprezentanții 
lui „Union Miniere” și reprezentanții 
S.U.A. au ajuns la o înțelegere asupra 
anumitor probleme ca, de pildă, numirea 
lui Chombe în funcția de vicepremier al 
guvernului central congolez. „Union Mi
nière" a oferit anumite garanții pentru 
continuarea penetrației capitalului ame
rican în Congo.

CONAKRY. La Conakry a sosit tntr-o 
vizită oficială Anton Iugov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
înaltul oaspete a fost intimpinat Ia 
rodrom de Seku Ture, președintele 
publicii Guineea, și de alte persoane 
ciale.

RIO DE JANEIRO 22 (Agerpres), 
TASS transmite : In uriașul pavilion ■ al

Președintele Coreei de sud 

a demisionat

ae- 
Re- 
ofi-

(Agerpres). — Corespon- Seul al agenției Reuter

II
de 

ex-
expozițiilor internaționale din Rio 
Janeiro- se va deschide la 3 mai o 
poziție comercială industrială a Uniunii 
Sovietice.

Brazilienii vor putea să admire la ex
poziție sateliți, lunici, piese separate ale 
navei cosmice, noi tipuri de avioane care 
circulă pe liniile aeriene ale U.R.S.S.

DAMASC. în declarația purtătorului de 
cuvînt al comandamentului armatei si
riene transmisă la 21 martie de postul 
de radio Damasc se spune că în dimi
neața zilei de 21 martie 4 avioane izrae- 
liene de tip „Super Mister” au încălcat 
spațiul aerian al Republicii Arabe Si- 
ria. In aer s-au ridicat patru avioane de 
vînătoare siriene. In lupta care a avut 
loc și care a durat trei minute două a- 
vioane izraeliene au fost avariate.

IERUSALIM 22 (Agerpres). — Joi 22 
martie, ora 9 dimineața, Curtea Supre
mă din Izrael a început judecarea ape
lului criminalului de război Adolf Eich
mann. După cum se știe, la 14 decem
brie 1961, după 8 luni de dezbateri, Tri
bunalul din Ierusalim l-a condamnat la 
moarte pe fostul colonel SS, Eichmann 
pentru monstruoasele crime de război 
săvîrșite de acesta.

exprimat consimțămîntul de 
a sprijini Congresul mon
dial pentru dezarmarea ge
nerală și pace se află lordul Charley, membru labu
rist al Camerei lorzilor, J. Collins, președintele Comi
tetului Executiv al „Mișcă
rii pentru dezarmarea nu
cleară“, dr. R. Synge, laureat 
al Premiului Nobel, Sean O’Causey, cunoscut 
turg, Compton Mac 
cunoscut scriitor, Read, naturalist, și

drama- Kenzie, Herbert alții.

SEUL 22 dentul din anunță că la 22 martie președintele 
Coreei de sud, Posun Iun a demi
sionat.Autoritățile sud-coreene afirmă că demisia se datorește divergențelor dintre președinte și juntă cu privire la problema alegerilor generale care urmează să aibă loc anul viitor, însă, concluzia logică care se impune în urma acestei acțiuni, este că junta sud-coreeană — după ce a profitat de pe urma menținerii la putere a lui Posun Iun, unealta lor docilă — l-a înlăturat.Agenția France Presse anunță că după acceptarea oficială a demisiei de către juntă, „generalul Pak Ci- jan Hi, conducătorul acesteia, va prelua automat funcția de președinte al țării”.

lupta antiimperialistă a popoarelor, se pronunță pentru rezolvarea pe calea tratativelor a tuturor problemelor care amenință pacea și securitatea generală.în răspunsul său, Gamal Abdel Nasser ambasadorul nostrupreședintelui Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- Dej, și poporului romîn urările sale de prosperitate și fericire. Președintele Nasser și-a exprimat în mod ferm convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor întări continuu și l-a asigurat pe ambasador de tot concursul din partea sa și a conducătorilor din R.A.U. în vederea îndeplinirii misiunii sale.După solemnitate, președintele a avut o convorbire cordială cu ambasadorul romîn.La prezentarea scrisorilor de a- creditare au fost de față Ali Sabri, ministrul Afacerilor Prezidențiale, Husein Zulficar Sabri, adjunct al ministrului Afacerilor Externe, și alți înalți funcționari ai Președinției.
o®o ;î7

Cererea guvernului cuban adresată Consiliului 
de Securitate este in întregime fondată

Cuvîntarea reprezentantului permanent al R. P. Romine la O.N.U.NEW YORK 22 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în ședința din 21 martie a Consiliului de Securitate în legătură cu cererea guvernului Cubei ca Consiliul să recomande Tribunalului Internațional să-și formuleze concluziile asupra legalității hotărîrilor adoptate împotriva Cubei, sub presiunea S.U.A., la Punta del Este, M. Hașeganu, reprezentantul permanent al R. P. Romîne la O.N.U., a făcut o analiză documentată a acestei probleme, dovedind caracterul ilegal al acestor ho- tărîri, faptul că ele violează flagrant spiritul și litera Cartei O.N.U.Delegatul R. P. Romîne a arătat pericolul pe care-1 constituie pentru însăși existența O.N.U., pentru pacea și securitatea internațională respingerea principiului cooperării între toate statele membre ale organizațiilor internaționale, indiferent de regimul lor social și politic.Delegația romînă consideră că cererea guvernului cuban este în întregime fondată și în consecință o sprijină întru totul.în concluzie, a spus M. Hașeganu, delegația romînă ar vrea să formuleze cîteva observații cu titlu general, dar care, după părerea noastră, se raportează în mod direct la problema pe care o discută astăzi Consiliul de Securitate.Activitatea Organizației Națiunilor Unite și. în egală măsură tot complexul relațiilor internaționale contemporane au la bază principiul coexistenței pașnice a statelor, fără deosebire de regimul lor social sau politic. în cursul ultimilor ani acest principiu a devenit unanim recunoscut și proclamat în cadrul numeroaselor conferințe internaționale ținute în Asia, Africa sap în Europa. Acest principiu a devenit piatra fundamentală a politicii externe a majorității țărilor din lume.
Ghidîndu-se după principiile co-

existenței pașnice, ale respectului re
ciproc, ale suveranității și neameste
cului în treburile interne ale altor 
state, guvernul romîn a adus în re
petate rînduri și își aduce contribu
ția sa proprie în scopul îmbunătăți
rii relațiilor între state avînd siste
me sociale diferite.Nu putem să nu ne exprimăm îngrijorarea cu privire la faptul că în- tr-una din regiunile importante ale globului, principiul coexistenței pașnice nu este acceptat și se iau măsuri economice, politice și militare împotriva unui O.N.U., pentru că el a adoptat un regim social și politic diferit.

Sîntem de acord cu opinia formu
lată de către reprezentantul Brazi
liei cu ocazia discuțiilor care au a- 
vut Ioc în Comitetul Politic și anu
me că : „dacă încă de la originea sa 
Organizația Națiunilor Unite a fost 
creată pentru a găsi soluții pașnice, 
răspunderea sa în acest domeniu este 
astăzi și mai mare, căci epoca 
nucleară face din coexistență un im
perativ, aș spune chiar un imperativ 
ineluctabil“.în continuarea ședinței Consiliului de Securitate cererea guvernului Cubei a fost sprijinită și de reprezentantul Republicii Arabe Unite. El a declarat că este gata să pună la vot rezoluția prezentată de Cuba la ședința din 20 martie a Consiliului de Securitate.Reprezentantul Ghanei, Quaison Sackey, a declarat că, după părerea sa, Consiliul de Securitate trebuie să se adreseze Tribunalului Internațional.Reprezentantul Irlandei a apărat punctul de vedere al Statelor Unite care caută să împiedice Consiliul de Securitate de a se adresa Tribunalului Internațional.

★La 22 martie Consiliul de Secu- , ritate și-a reluat lucrările.

stat membru al

După Evian în Franța și Algeria
Comuniștii vor lupta pentru îndeplinirea strictă a acordurilor

„Noi am declarat întotdeauna că 
adevăratele Interese ale Franței con
stau în recunoașterea drepturilor 
naționale ale poporului algerian și 
în stabilirea unor noi relații cu Al
geria, care a devenit independentă, 
relații bazate pe egalitate în drep
turi și avantaje reciproce“ — a spus Ia 20 martie în Senat Jacques Du- 
clos, secretar al Comitetului Central al P.C.F.El a arătat pericolul pe care îl prezintă noile acțiuni criminale ale fasciștilor și colonialiștilor din O.A.S.Referindu-se la referendumul care urmează să aibă loc la 8 aprilie în legătură cu proiectul de lege propus de președintele republicii, Duclos a declarat:„Poporului francez i se va cere să aprobe acordurile de la Evian cu toate consecințele ce decurg de aici.Aceasta înseamnă că i se va cere

să aleagă între „încetarea focului” și continuarea războiului în Algeria lucru dorit de O.A.S.
Noi, comuniștii, sîntem pentru

pace și legat de aceasta pentru a- 
cordurile de Ia Evian, care pregă
tesc această pace. Totodată, noi 
vom lupta hotărît împotriva tuturor 
factorilor care pot submina aceste 
acorduri”.Dezbaterile din Parlamentul francezPARIS 22 (Agerpres). — Miercuri au luat sfîrșit în Parlamentul francez dezbaterile în legătură cu acordurile încheiate la Evian în problema algeriană.Atît în Adunarea Națională, cît și în Senat, dezbaterile au prilejuit unor deputați, care reprezintă punctele de vedere și interesele cercurilor colonialiste, intervenții ostile reglementării pașnice a problemei algeriene. Deputați „independenți“ și reprezentanți ai dreptei așa-nu- mite „poujadiste“ au criticat acordurile de la Evian ca reprezentînd*

o „capitulare“. După cum relatează corespondentul parlamentar al agenției France Presse, atît în Adunarea Națională, cît și în Senat, reprezentanții dreptei colonialiste au fost reduși la tăcere de protestele indignate ale celorlalți deputați.Nici în Adunarea națională și nici în Senat nu au avut loc voturi la sfîrșitul dezbaterilor. în mod prac
tic însă, după cum constată un co
respondent al agenției britanice 
Reuter, marea majoritate a deputa- 
ților au aprobat acordurile de la 
Évian.

★

I

LONDRA. Aspect de la o demonstrație a ti
neretului englez pentru interzicerea armelor 
atomice. în fotografie : coloana de demonstranți 
tntrtnd tn piața Trafalgar.

Tn încheierea scrisorii, Ciu En-lai își exprimă convingerea că prietenia și colaborarea dintre popoarele și guvernele Chinei și Algeriei se vor dezvolta continuu.*
B.T.A. anunță că guvernul bulgar 

a hotărît să recunoască de drept 
Guvernul Provizoriu al Republicii 
Algeria și să stabilească cu acesta 
relații diplomatice.

PEKIN 22 (Agerpres). — După cum anunță agenția China Nouă, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai, a adresat o scrisoare primului ministru al Guvernului Provizoriu al Republicii Algeria, Ben Khedda, prin care, în numele guvernului chinez și al poporului chinez, a felicitat Guvernul Provizoriu și poporul Algeriei cu prilejul’ încheierii acordului de încetare a focului în Algeria.Fărădelegile O.A.S. în scopul zădărnicirii acordurilorALGER 22 (Agerpres). — Știrile care sosesc din orașele algeriene a- nunță că O.A.S. săvîrșește noi crime în scopul sabotării și torpilării acordurilor privitoare la încetarea focului în Algeria. Potrivit unui bilanț al agenției France Presse, la 21 martie, pe întreg teritoriul algerian au fost săvîrșite 30 de atentate, în urma cărora au murit peste 30 de persoane, iar 58 au fost rănite.în cursul zilei de joi, scrie agenția France Presse, O.A.S.-iștii, stă- pîni pe situație, au difuzat un manifest prin care ei anunță că „interzic trupelor mobile și forțelor de poliție șl jandarmerie să patruleze cartierele europene ale Oranului atît ziua cît și noaptea”.
Reluînd un comunicat publicat de 

prefectura poliției din Oran, France

Presse arată că, în după-amiaza zilei de joi, ca urmare a bombardării cartierelor arabe cu grenade și proiectile au fost răniți 22 de algerieniLa Alger, în după-amiaza zilei de joi, o puternică încărcătură de dinamită a explodat în clădirea prefecturii poliției.Caracterizînd situația creată în Algeria după încetarea focului, corespondentul agenției France Presse relevă contrastul izbitor dintre atmosfera din cartierele arabe și europene ale orașelor algeriene. Pe de o parte, scrie corespondentul, arabii, liniștiți, vigilenți și disciplinați, se îndeletnicesc cu munca lor obișnuită, iar pe de altă parte se pot vedea numeroși paraziți care hoinăresc fără ocupație prin centrul orașelor și așteaptă „ceva”.
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