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Bun venit Ia sesiune!

Pavilionul Expoziției economiei naționale unde are loc Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale

TELEGRAMEIn întâmpinarea
zilei de 1 Mai

de președinte al Consiliului de Mi- 
P.M.R., al Consiliului de Stat și al

----------------------------------------

Organ al Comitetului Central al P.M.R

i însemnare specială pe agenda 
S primăverii bucureștene : bucuroasă
< de oaspeți, Capitala, frumoasă ca
< o creangă de liliac înflorită, i-a 
? primit ieri sărbătorește pe partici- 
5 panții la Sesiunea extraordinară a
1 Marii Adunări Naționale.
' Sesiune extraordinară : ea vine 
? să consfințească încheierea co- 
> lectivizării agriculturii — această 

(5 mare victorie a partidului și a
< întregului popor în opera de 

desăvîrșire a construcției socialis-
? mului I ea reunește, pe măsura a- 
5 cestui istoric eveniment, solii sa- 
5 tului romînesc colectivizat în în-
< tregime. De neuitat va fi primă-
2 vara anului 1962 : pentru prima 
5 oară în istoria lor, pămînturile de 
5 lîngă Carpați și Dunăre oferă pe 
S de-a-ntregul imaginea vastelor

!,
 ogoare fără haturi.

Străbătînd acest peisaj ce tră
iește frumusețea muncii laolaltă, 
pasionanta și aspra campanie de 
primăvară — trenuri oarecum 
neobișnuite prin înfățișarea lor, 
au oprit la peroanele Gării de Nord 
și Gării Băneasa, aducînd depu- 
tați și invitați din toate colțurile 
țării. Vestminte festive purtau lun
gile șiruri de vagoane. Printre 
ghirlandele de brad și steaguri, 
se puteau citi pe pînze purpurii, 
cuvinte exprimînd gîndurile, simță
mintele tuturor : „Slavă Partidului 
Muncitoresc Romîn, conducătorul 
încercat al poporului, inspiratorul 
și organizatorul tuturor victoriilor 
noastre", „Trăiască și să se întă
rească alianța dintre clasa munci
toare și țărănimea colectivistă — 
temelia de neclintit a regimului 
democrat-popular 1", „Succes 
plin lucrărilor Marii Adunări 
ționale 1".

Odată cu coborîrea din
numeroase'și calde cuvinte de bun 
venit le-au fost adresate invitaților 
la sesiune. De la panoul aflat la 
capăt de peron pînă la frățeasca 
strîngere de mînă a Eroului Muncii 
Socialiste, Ștefan Lungu care, deși 
pensionar, a ținut să conducă unul 
dintre aceste trenuri; de la felul 
ospitalier cum călătorii din Gara 
de Nord i-au însoțit la autobuze, 
pînă la pionierii aflați în parcul 
din fața gării care, văzîndu-i, le-au 
dat spontan salutul lor pionieresc.

Pe peroane și, ceva mai tîrziu, 
în autobuze, oaspeții au citit cu 
atenție și viu interes Comunicatul 
despre recenta ședință plenară a 
Comitetului Central al Partidului 

- Muncitoresc Romîn. Plenara a făcut 
bilanțul activității desfășurate de 
partid în domeniul transformării so
cialiste a agriculturii, adoptînd în 
unanimitate propunerile prezentate

de-
Na-

tren,

de Biroul Politic al C.C. al P.M.R. 
privind reorganizarea conducerii 
agriculturii, redistribuirea cadrelor 
în agricultură, îmbunătățirea orga
nizării și conținutului învățămîntu- 
lui agricol etc., — măsuri menite 
să ducă la creșterea producției a- 
gricole, ,1a dezvoltarea agriculturii 
socialiste — și care vor fi puse în 
dezbaterea sesiunii. Ziarele treceau 
din mînă în mînă.

La diferite ore ale dimineții 
de ieri au sosit „trenurile sesiunii". 
Veneau oameni de pe renăscu
tele pămînturi ale Dobrogei, cea 
dintîi regiune colectivizată a 
țării, de pe șesurile mănoase 
ale Banatului și Crișurilor, din 
bătrîna și atît de tînăra Moldovă 
de astăzi, se auzea cîntecul olte
nesc de viață nouă și vestitul „Cî- 
tu-i Maramureșu"... Soseau din toa
te regiunile țării.

Recunoșteai, printre cei veniți, 
pe Eroii Muncii Socialiste Maria 
Zidaru din Ambud, Nicolae Hudi- 
țeanu din Comana, Dumitru Tu- 
dose din Stoicănești, pe alți „ve
terani" ai recoltelor bogate ca Si- 
mion Dănăilă din Pechea, Frederic 
Cotea din Pribești, Vasile Roman 
din Drăgușeni și numeroși alți re
prezentanți ai unor gospodării co
lective milionare. Pe pieptul mul
tora străluceau ordine și medalii. 
Recunoșteai participanți la Consfă
tuirea pe țară a colectiviștilor. Iar 
în rînd cu ei pășeau și reprezen
tanții celei mai tinere promoții de 
colectiviști, porniți pe drumul mun
cii unite, în primăvara acestui an. 
Doi vecini, doi prieteni au coborît 
din trenul de Bacău : Gheorghe 
Crăciun, președintele G.A.C. Șer- 
bești, și Toader Vasile, președin
tele G.A.C. Căciulești. Prima dintre 
aceste gospodării a „nășit-o", la 
începutul acestui an, pe cea de-a 
doua. Un exemplu dintr-o sută.

Nu întîlneai numai președinți de 
gospodării colective, directori de 
G.A.S.-uri și S.M.T.-uri; în rîndurile 
invitaților se aflau mulți ingineri 
agronomi care-și pun priceperea 
și pasiunea în slujba înfloririi a- 
griculturii socialiste, oameni pri
miți cu dragoste în satul colectivi
zat. în aceleași coloane, îți apă
reau figurile familiare ale atîtor 
oțelari, constructori de mașini a- 
gricole, mecanizatori, precum si 
academicieni, cercetători științifici, 
oameni de artă și cultură. Firească 
era aici prezența Eroului 
Socialiste Ștefan Tripșa, 
Constantin Pîntea, rectorul 
tului agronomic din Iași, și 
oameni de știință, precum și a di
rectorilor combinatelor de pe Tro- 
tuș, fiindcă lupta pentru dezvolta-

Muncii 
a prof. 
Institu- 
a altor
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rea continua a agriculturii socia
liste este și cauza oțelarului de la 
Hunedoara, a omului de știință și 
a muncitorului din petrochimie, o 
cauză a întregului popor.

Aduse de invitați, îmbucurătoa
re sînt ultimele vești de pe frontul 
însămînțărilor, acum, în cea dintîi 
primăvară a agriculturii complet 
colectivizate.

— La noi, în raionul Segarcea — 
ne-a spus Alexandru Dobre, pre
ședintele gospodăriei colective 
fruntașe din Gîngiova — s-a termi
nat semănatul porumbului.

— In timp ce eu călătoream 
spre București, gospodăria noas
tră a însămînțat ultimele hectare 
cu porumb — l-am auzit spunînd, 
în mijlocul unui grup, pe Eugen 
Nemeth, președintele G.A.C. Lun- 
cani, raionul Turda.

Dar, vorbindu-ne despre campa
nia de primăvară, oamenii vedeau 
mai departe. Planuri, perspective... 
Perspective însuflețitoare. Contura
te gospodărește în producții mari 
la hectar, în sporirea numărului de 
animale, în planurile viitoarelor 
construcții, în creșterea avutului 
obștesc și a valorii zilei-muncă. 
Călătorind împreună, reprezentan
ții colectiviștilor au făcut în tren 
adevărate schimburi de expe
riență.

Miile de invitați din toate colțu
rile țării au adus astfel cu ei, ca 
un mandat al colectiviștilor pe 
care îi reprezintă, hotărîrea aces
tora de a face din fiecare gospo
dărie o unitate fruntașă.

Intrînd în oraș pe porțile celor 
două gări, invitații au ținut să cu
noască din primul ceas al șederii 
lor în Capitală noua ei înfățișare. 
Unde n-au putut fi văzute ieri și
rurile de autobuze plimbîndu-i pe 
oaspeți ? I-au întimpinat de-a lun
gul acestei călătorii siluetele pas
telate ale noilor construcții, brode
ria multicoloră a parcurilor 
florite.

Privind mașinile în trecere, 
cureștenilor nu le era greu să 
tingă colțul de țară de unde veneau 
oaspeții. Adevărate cărți de vizită, 
tradiționale, înlesneau recomandă
rile : erau costumele naționale.

Toate drumurile oaspeților 
dus firesc, încă de ieri, spre fru
moasa și originala floare din be
ton și sticlă — am numit sala 
unde începe astăzi dimineață Se
siunea extraordinară a Marii Adu
nări Naționale — locul unde parcă 
bate, viu, fierbinte, inima întregii 
țări.

ROMAN (coresp. „Scân
teii")'. — De la începu
tul anului și pînă ieri 
seara, harnicul colectiv 
al iabricii de țevi din 
Roman a reușit sâ pro
ducă peste plan o can
titate de 7.000 tone de

Succesele

Tovarășului N. S. HRUȘCIOV, 
. Prim-secretar al 

Președintele Consiliului
C.C. ol P.C.U.S. 
de Miniștri al U.R.S.S.

Moscova

în-

bu- 
dis-

au

I. MĂRGINEANU 
V. VÎNTU

țeavă și să realizeze be
neficii în valoare de 
peste 10.000.000 lei. Pe 
primele 3 luni, colecti
vul fabricii a produs o 
cantitate de peste 2.000 
tone țeavă de calitate

I . 

lună peste prevederile pla
nului mai mult de 680 tone 
cărbune.

De la începutul anului și 
pînă acum, întreprinderile 
din cadrul trustului minier 
Banatul au extras peste sar
cina planificată 2.215 tone 
cărbune brun și au livrat în

TIMIȘOARA (coresp. 
„Scînteii"). — Colectivele 
exploatărilor carbonifere 
din regiunea Banat întîm- 
pină ziua de 1 Mai cu 
succese de seamă în între
cerea socialistă. Brigăzile 
de la minele Baia Nouă, 
Secul și Cozla, de pildă, 
care și-au îndeplinit înain
te de termen angajamentul. pJus e.ocsarilor reșifeni 993 
luat, au extras în această tone cărbune

Adunări i n
In întreaga țară âu continuat să 

aibă loc joi adunări consacrate zi
lei de 1 Mai. Pretutindeni în între
prinderi, pe șantiere de construcții, 
în schele petroliere, adunările au 
prilejuit o trecere în revistă a suc
ceselor dobîndite de oamenii muncii 
în întrecerea pentru ridicarea nive
lului calitativ al produselor și redu
cerea prețului de cost al acestora.

La adunarea de la uzinele meta
lurgice „Tudor Vladimirescu" din 
Capitală, la care au participat aproa
pe 1.900 de constructori de autobuze 
și troleibuze, a vorbit despre însem
nătatea internațională a zilei de 1 
Mai tov. Dumitru Popa, secretar al 
Comitetului orășenesc București al 
P.M.R.

La uzinele „Timpuri Noi" a luat 
cuvîntul ing. Dumitru Lazăr, direc
torul întreprinderii, care a înfățișat

cocsificabil.

superioară peste preve
derile planului.

In întrecerea socia
listă, cele mai bune re
zultate au fost obținute 
de colectivele secțiilor 
laminor și prăjini.

Paralel cu creșterea pro- 
ddcfiei și îmbunătățirea ca
lității cărbunelui, minerii 
din cadrul trustului Banatul 
au reușit să reducă consu
mul specific de materiale 
și energie electrică obfinînd 
pe această cale 1.281.000 
lei economii- la ■ preful- de 
cost.

int repr inderi
principalele realizări ale constructo
rilor de motoare. Aceste realizări 
sînt cuprinse în depășirea cu 4,4 la 
sută a planului pe primul trimestru, 
depășire care înseamnă zeci de mo
toare Diesel fabricate în plus.

La adunarea ținută la uzinele de 
utilaj petrolier din Ploiești ce poar
tă numele lui 1 Mai, a luat cuvîntul 
tov. Gheorghe Militaru, secretar al 
Comitetului orășenesc Ploiești al 
P.M.R. Colectivul acestei uzine se 
mîndrește că în cinstea apropiatei 
sărbători a dat peste plan două in-? 
stalații de foraj, aproape 600 de sape 
cu role, 7 turbine și alte utilaje pe
troliere.

Adunări asemănătoare au mai 
avut loc la uzinele „Victoria“-Ca- 
lan, „Electroputere“-Craiova ș.a.

(Agerpres)

agriculturii
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extraordinară a Marii Adunări Naționale sosiți ieri în Capitală (stînga sus — regiunea Iași ; stingă )os — regiunea Maramureș ; dreapta — regiunea Cluj).Derutați și invitați

gospodăriile agricole de stat, stațiu
nile de mașini și tractoare, ingineri 
agronomi și zootehnicieni, activiști 
de partid și de stat.

la Sesiunea

Conferirea unor decorații cu prilejul încheierii 
colectivizării

X ■ligi

î I I l 1k’i

In Capitală au avut loc festivi
tăți pentru înmînarea decorațiilor 
conferite de Consiliul de Stat al 
R. P. Romine cu prilejul încheierii 
colectivizării agriculturii în țara 
noastră.

Au fost distinși cu ordine, Meda
lia Muncii și Medalia „In cinstea 
încheierii colectivizării agriculturii" 
membri ai C.C. al P.M.R. și ai gu
vernului, președinți ai gospodării
lor agricole colective, colectiviști, 
un mare număr de lucrători din

Astăzi, în jurul orei 10 dimi
neața, posturile noastre de 
radio și televiziune vor trans
mite ședința de deschidere a 
Sesiunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale.

Bîtl

Iubite tovarășe N. S. Hrușciov,
Cu ocazia numirii dv. în funcția 

niștri al U.R.S.S., în numele C.C. al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, vă transmitem cele mai cordiale 
felicitări.

Misiunea de înaltă răspundere care v-a fost din nou încredințată 
exprimă recunoașterea de către marele popor sovietic a aportului remar
cabil pe care dv., eminent fruntaș al statului sovietic, al P.C.U.S. și al 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale — îl aduceți în opera 
istorică de construire a comunismului în U.R.S.S., de întărire a puterni
cului lagăr al țărilor socialiste, pentru triumful cauzei păcii, și socialis
mului, spre binele și fericirea întregii omeniri.

Vă urăm din toată inima, scumpe tovarășe Hrușciov, multă sănătate 
și succese tot mai mari în activitatea dv. multilaterală și neobosită, pen
tru continua înflorire a marii Uniunii Sovietice pe drumul luminos al 
comunismului, pentru întărirea și dezvoltarea prieteniei de nezdruncinat 
dintre R. P. Romînă și U.R.S.S.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al C. C. al P.M.R., 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București, 26 aprilie, 1962

ION GHEORGHE MAURER 
Freședintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

Tovarășului L. I. BREJNEV 
Președintele Prezidiului 

Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Moscova
Romîne și al 
în funcjia de 

președinte al’’ Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Vă doresc din toată inima noi succese în activitatea dv. pentru înde
plinirea sarcinilor de înaltă răspundere ce v-au fost încredințate, spre 
binele poporului sovietic și al dezvoltării continue a prieteniei frățești 
de nezdruncinat dintre popoarele romîn și sovietic.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
' Președintele Consiliului de Stat

ai Republicii Populare Romîne

In numele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
meu personal vă felicit călduros cu prilejul realegerii dv.

București, 26 aprilie, 1962
> ,

PREZENTAREA SCRISORILOR OE ACREDITARE DE CĂTRE
DANEMARCEIMINISTRUL

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romine, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a primit joi la amiază, la Pa
latul Republicii, pe Joachim Henrik 
Georg, baron de Zytphen-Ade-

1er, trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Danemarcei în Re
publica Populară Romînă, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare. (In 
pag. 3-a : Cuvintările rostite).
... ......... ........ --------------

Semănatul porumbului
se desfășoară din plin
//? regiunea București — 410.B00 ha

In
porumbului se desfășoară din plin. 
Alte trei raioane — Călărași, Urzi
ceni și Alexandria — au raportat că 
in cinstea zilei de 1 Mai au termi
nat semănatul porumbului. Pină ieri 
seară s-au semănat în regiune 
410.000 de hectare. Folosind întreaga, 
capacitate de lucru a tractoarelor, 
semănătorilor și atelajelor, organi- 
zind schimbul II la tractoare pentru 
pregătirea terenului, colectiviștii,

regiunea București, semănatul mecanizatorii, lucrătorii din gospo
dăriile de stat au efectuat lucrări de 
bună calitate. Convingindu-se de 
avantajele pe care le prezintă cultu
rile intercalate, colectiviștii din a- 
ceste raioane au semănat fasole și 
dovlecei pe suprafețe însemnate. Nu
mai. în raionul Urziceni s-au semă
nat intercalat prin porumb 6400 ha 
cu fasole și 2400 ha cu dovlecei.

Avansate cu semănatul sint și ra
ioanele Titu, Tr. Măgurele și altele.

Raioanele Tecuci și Bujor
GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — 

Ieri la Comitetul regional de par
tid Galați au sosit două telegrame 
prin care mecanizatorii și colecti
viștii din raioanele Tecuci și Bu
jor raportează terminarea campa
niei de însămințări.

In raionul Tecuci au fost semă
nate cu porumb 32.928 de ha.

Succesele obținute se datoresc bu
nei organizări a muncii la pregăti
rea terenului și la semănat. Meca
nizatorii de la S.M.T. Cudalbi, Chi- 
raftei și Bujor au lucrat în două 
schimburi.

Semănatul se apropie de sfîrșit și 
în raioanele Focșani, Brăila și 
Făurei.

In trei zile 113.600 ha
CRAIOVA (red. ziarului „înainte”). 

— In ultimele trei zile în regiunea 
Oltenia au fost semănate cu porumb 
113.597 hectare. S-a terminat însă- 
mînțatul porumbului în raioanele 
Segarcea, Calafat și Corabia.

Folosirea tractoarelor și mașinilor 
agricole cu întreaga capacitate de 
lucru a făcut ca în mai multe ra-

ioane viteza zilnică la însămînțări 
să fie depășită cu mult.

In întreaga regiune au fost însă- 
mînțate intercalat prin porumb 
19.493 hectare cu fasole și 9.085 ha 
cu dovleci.

In momentul de față, colectiviștii, 
mecanizatorii din S.M.T. și lucrătorii 
din gospodăriile de stat au trecut la 
întreținerea culturilor.



STAREA AGRÏCULTURH...Cu 11 ani în urmă, în satul nos
tru a luat ființă gospodăria colec
tivă „Steagul lui Lenin". La început 
gospodăria noastră colectivă cuprin
dea un număr mic de țărani munci
tori. Dar de la un an la altul gospo
dăria colectivă a arătat cu pu
tere tot mai mare că aceasta este 
calea țăranului spre belșug și feri
cire. Și încetul cu încetul ni s-a 
alăturat tot satul.

Prin ce și-a dovedit superiorita
tea gospodăria colectivă ? în trecut 
socoteam că de pe dealurile de la 
noi, mai mult de 800—1.000 kg. 
de cereale nici să se poate scoate. 
Drept vorbind, ce putea face țăra
nul individual ca să obțină mai 
mult ? Mai nimic. Purta în spate pe 
moșieri, pe bogătani. N-avea nici pu
tere, nici ajutor de la nimeni, nici 
nu știa cum.

Prin unire în gospodăria colec
tivă, cu ajutorul ce ni l-a dat cla
sa muncitoare, care ne-a trimis 
tractoare și mașini, cu sfatul agro
nomilor, am prins putere să lu
crăm altfel. Am 
dînci, am început 
mîntul, să folosim 
ductivă, să facem 
cere agrotehnica, 
crească necontenit producția la hec
tar. Anul trecut am recoltat în

făcut arături a- 
să îngrășăm pă- 

sămînță mai pre
lucrările așa cum 
Asta a făcut să

medie la hectar, deși timpul n-a 
fost tocmai bun, 1.510 kg de grîu, 
2.650 kg de porumb boabe, 2.250 kg 
de floarea-soarelui. 19.000 kg de 
sfeclă de zahăr. De pe 100 de ha 
s-au obținut cîte 2.200 kg de grîu 
la ha iar la porumb, pe o supra
față de 50 ha, am recoltat cîte 
4.000 kg de boabe. Și trebuie să 
spun că posibilitățile de sporire a 
recoltei la hectar abia 
înainte le vom folosi din

în acești ani, organele de partid 
și de stat ne-au dat un mare aju
tor — ne-au trimis specialiști și 
mașini — ca să putem valorifica 
mai bine terenurile în pantă, ero
date, neproductive. Prin amenaja
rea de terase, pe care am plantat 
viță de vie și pomi, am valorificat 
dealurile golașe de pe care altă
dată culegeam doar 10 banițe de 
ovăz la ha. Am plantat pe 60 
ha ■ viță altoită, iar pe 50 
pomi fructiferi.

față de

de acum 
plin.

în agricultura noastră socialistă lu
crează mii de oameni noi, cadre care con
duc cu hărnicie și pricepere treburile 
gospodăriilor colective. Iată cîțiva dintre 
ei : Fllofteia Ivănică, președinta G.A.C. 
din comuna Văleni-Podgoria, regiunea 
Argeș (fotografia de sus) ; Vasile Păun, 
președintele G.A.C. din comuna Colanu, 
regiunea Ploiești (fotografia din mijloc) ; 
Constantin Gîdolu, brigadier la G.A.C. 
Siminoc, regiunea Dobrogea (fotografia 
de jos).

ha 
Anul trecut am 

avut pe rod doar 20 de hectare 
viță de vie. Dar și atîta a fost 
de ajuns ca să se vadă cît de bine 
ne răsplătește munca făcută. Am 
recoltat în medie cîte 6.000 kg de 
struguri la ha. Din valorificarea lor 
am obținut 280.000 lei, adică 
14.000 lei la fiecare hectar. Iată 
deci, cum gospodăria ne-a dat pu
tere să facem din pămînturi ster
pe, pămînturi ale belșugului. Pla
nul de dezvoltare a gospodăriei 
prevede ca în următorii ani să 
lorificăm prin terase toate cele 
ha de teren slab 
găție vom avea 
și pomii 
mare !

O altă 
ducție a 
sectorul zootehnic, 
gospodăriei am pornit cu cîteva 
perechi de cai și boi de muncă. Ur- 
mînd îndemnul partidului, colecti
viștii noștri au trecut la crearea 
fermelor de animale de producție. 
Statul ne-a ajutat cu credite și ma
teriale de construcție. Am cumpă
rat animale, am reținut pe cele ti
nere din prăsila gospodăriei și acum 
avem o bază bună ca să mergem 
mai departe : avem 630 .de bovine 
din care 150 de vaci cu lapte, pes
te 1.000 de porci din care 140 de 
scroafe, 2.400 de oi.

De pe urma valorificării pe bază 
de contracte a cerealelor și plante
lor tehnice, a produselor animale 
am realizat venituri tot mai mari.

pe o

productive. Ce 
cînd vor rodi 
suprafață atît

principală de pro-ramură
gospodăriei noastre este 

La înființarea

Venitul bănesc realizat
nul trecut s-a ridicat la peste 
3.200.000 lei. O parte din bani i-am 
repartizat la fondul de bază, căci 
ne-am convins că el este 
dezvoltării 
veniturilor 
cut fondul 
690.000 lei.

Aș vrea 
și despre felul 
fata satului și traiul oamenilor odată 
cu dezvoltarea gospodăriei colective. 
Cine erau în trecut Gheorghe 
Damian, Dumitrache Cornea, Con
stantin Spînu, Ionică Pintilie, sute 
și sute de alț.i țărani ca ei din Băle- 
nii noștri ? Erau argați ori zilieri la 
moșieri, vînzîndu-și munca încă din 
iarnă pe păpușoi pentru mămă
ligă. Alții, care mai aveau ceva 
pămînt, trudeau din greu și nici ei 
nu reușeau s-o scoată la capăt. Nu 
mai vorbesc de faptul 
rac putea fi călcat în 
bogătași, căci în mîna 
terea. Cine sînt, cum 
cum trăiesc azi acești 
sînt mîndri că-s colectiviști, că gos
podăria le-a dat alt rost, altă viață. 
Munca unită, cu mașinile, după re
gulile științei, e mai spornică și 
parcă mai ușoară ; oamenii și-au 
desdoit spinarea, trăiesc mai bine. 
Traiul țăranului se judecă și după, 
ceea ce cumpără. Una e dacă țăranul 
e nevoit să cumpere păpușoi pen
tru mămăligă, și alta este dacă el 
cumpără mobilă, radio, își face 
casa mai frumoasă, introduce lumi
na electrică. Anul trecut, numai de 
la cooperativa din comună s-au 
cumpărat mărfuri în valoare de 
peste 3 milioane de lei. Oamenii 
n-au cumpărat bineînțeles nici unel
te de muncă, nici porumb, ci lucruri 
care fac traiul mai frumos, mai ci
vilizat.

Toți copiii noștri învață carte. în 
curînd vom construi și o școală de 
8 ani. Avem dispensar medical, iar 
în prezent construim un frumos 
local pentru cămin cultural.

Toate acestea le datorăm faptului 
că partidul ne-a arătat calea spre 
belșug și, zi de zi. ca un părinte, 
ne-a îndrumat pașii și ne-a ajutat. 
De aceea îi mulțumim din inimă și-i 
purtăm dragoste fierbinte.

PETRICÄ ALEXE 
președintele G.A.C. 
„Steagul lui Lenin” 

comuna Băleni, raionul Bujor

temelia 
gospodăriei și a creșterii 
colectiviștilor. Anul tre- 
de bază s-a mărit cu

să spun cîteva cuvinte 
cum s-a schimbat

că omul să- 
picioare de 
lor era pu- 
muncesc și 
oameni ? Ei

o Sfatul democrat-popular, clasa 
muncitoare, _au depus eforluri uriașe 
pentru înzestrarea agriculturii cu 
tehnica modernă.
4.049 tractoare, cîte existau în anul 
1938 în agricultură — bineînțeles de
ținute de moșieri și chiaburi — la sfâr
șitul anului trecut lucrau pe ogoare 
52.000 de tractoare, 48.000 semănători 
mecanice, peste 23.200 combine de ce
reale păicase și numeroase alte mașini 
agricole. Numai în cursul anului 1961 
agricultura noastră a primit 12.000 
tractoare, 13.000 pluguri de tractor, 
15.000 semănători șl aproape 6.500 
combine. La sfîrșlful anului 1965 agri
cultura noastră socialistă va dispune 
de circa 100.000 tractoare, revenind 
un tractor la 100 de hectare, peste 
70.000 de semănători, peste 43.000 de 
combine pentru recoltatul cerealelor 
păioase, peste 8.000 de combine de 
porumb.

® In 1950 s-au folosit în agricul
tură 22.600 tone îngrășăminte chimice. 
Ca urmare a dezvoltării Industriei chi
mice, s-a ajuns ca 
folosească 419.900 
chimice.

Față da nusnai

de țărani au învățat și învață 
cursurile agrozootehnice de iarnă.

® în perioada 1951—1960 ia sate 
s-au construit 627.100 case de locuit, 
din care 452.900 în anii 1956—1960, 
ca urmare a sprijinului acordai de sia! 
și a creșterii veniturilor realizate de 
membrii gospodăriilor colective.

® în anul 1938, erau electrificate
320 sate, iar la srîr.riful anului
3.875.

trecui

în anul 1938, mortalitatea 
era de 19,2 la o mie de 
din care mortalitatea infantilă de 
la sută. în anii regimului detno-

gene- 
locui-rală

tori,
10,3
crat-popular, mortalitatea generală și
infantilă a scăzut continuu fiind de
8,7 la inie și respectiv 7,5 la sută.

© Casele de naștere nici nu erau 
cunoscute la sale. Spre sfirșiful anului 
1961 existau 1.966 case de naștere.

C. GAROFLID : „Chestia agrară în 
Romînia" pag. 49.

„Am exploatat pămîntul ca o mină. 
Cu milioanele de hectolitri de cereale 
ce trimitem peste graniță, exportăm 
părticele din pămîntul țării sub formă 
de kilograme de azot, potasă, acid los- 
foric etc. Nu. facem nimic ca să resti
tuim pămîntului ceea ce-i luăm cu cul
tura noastră rapace. Folosindu-ne de a- 
vufia pe care secolele o acumulaseră, 
am risipit-o fără să ne gîndim că aceasta 
o să aibă un slîrșit... Două săptămîni de 
secetă compromit recolta... Dacă siste
mul de cultură nu se schimbă, pămintul 
va sărăci mereu, rodul lui va ti atît de 
mic, Incit nu va plăti munca...'1 .

V, MADGEARU : („Curentul' nr. 2957 
din 28 aprilie 1936). „Procesul

pauperizare și îngustare corelativă a 
piefii naționale este evidențiat și prin- 
alte rezultate caracteristice ale anche
tei privitoare la numărul de vite de 
care dispune gospodăria țărănească. 48 
la sută din gospodăriile țărănești n-au 
vile trăgătoare, sau au numai una ; 32,5 
la sută n-au vaci și prin urmare nu cu
nosc laptele și untul, 48 la sută n-au 
porci și 46 la sută n-au oi. Prin urma
re aproape jumătate din populația sa
telor nu 
cumpere

poate fi socotită capabilă să 
produse industriale..."

★

treimi din numărul plugurilor

de

Cine conducea ieri și cine 
conduce azi treburile 

comunei

Aș vrea să spun cîteva cuvinte 
despre felul cum era condusă în 
trecut comuna noastră. Ca și în ce
lelalte sate, primar și consilieri 
comunali erau bogătanii, cîrciu- 
marii, oamenii boierilor.

Vreme de multi ani am avut un 
primar pe nume Matei. Cit a stat 
la primărie a avut grijă doar să-și 
mărească averea, și de moșiile lui 
Virgil Nicolaid din Craiova, Ovi- 
diu Gheorghiu și alții. In consiliul 
comunal erau numai bogătani, 
proprietari de batoze, de mori, de 
cazane de fuică care ne jecmăneau 
pe noi, cei săraci. Ca să scoți un 
act de la primărie trebuia să duci 
plocon gras și primarului, și nota
rului.

Astăzi treburile comunei sînt 
conduse de deputății pe care i-am 
ales dintre noi. Ei sînt puși să slu
jească intereselor obștei șl dau 
seama în fața noastră, a alegători
lor, de felul cum gospodăresc co
muna. Tov. Ion Trufaș, bunăoară, 
e președintele sfatului popular de 
7 ani. E om harnic, priceput. De 
aceea l-am reales mereu.

Noi sîntem uniți în gospodărie 
colectivă, care ne dă putere. In 
sat avem școală nouă cu 7 clase, 
cămin cultural, dispensar deser
vit de doi medici, precum și moară 
nouă, magazine în care găsești tot 
felul de mărfuri, lucrăm la intro
ducerea luminii electrice. Fiii noș
tri au putința să meargă la școli 
înalte. în numai cîțiva ani am fă
cut în comună cit nu s-a făcut 
înainte în zeci de ani.

„Două
șl jumătate din numărul grapelor — la 
noi — nu sînt altceva decît lier vechi, 
sau unelte cu totul primitive...'' afirmă 
în lucrarea sa : „Agricultura și industria 
nafională de mașini agricole“, profe
sorul Cherdivarencu...

...ȘI STAREA ȚĂRĂNIMII
Dr. IOAN CLAUDIAN : („Alimentația 

poporului romin“ Biblioteca enciclope
dică București 1939).

„...După cercetarea repartiției vitelor 
de lapte, In anumite gospodării țără
nești din Vechiul Regat, cantitatea de 
lapte care revine pe cap de locuitor 
pe zi e minimă (100—250 gr)... Zahă
rul e o raritate ; se 
1,5 kg — 2 kg pe

★
Ziarul „Dreptatea"

VII. 1935 ; „Sînt safe in care plinea n-o 
văd copiii decît la sărbători mari,..

Țăranul toacă firul cepii verzi în apă 
cu oțet sau mărunțește foaia lată a dra
gaveiului și fiertura lui acrită o mănincă 
cu mămăligă... și pretindem să mai aibe 
un corp rezistent la boli ? N-are în sat 
spifărie, n-are în apropiere un spital, 
n-are doctori, n-are nimic și pretindem 
să nu fie mortalitate I“.

nr. 2340 din 28

din

citează cifrele de
an, de familie..."

în anul 1961 să se 
tone îngrășăminte

GUSTI : Revista „Sociologie ro-

va-
400 
bo- 
via
de

al specialiștilor din

ê ■
';■*■**

■

»1

® Numărul total 
agricultură — ingineri agronomi și me
dici veterinari — existenți în anul 1938 
era de 1897, și cea mai mare parte 
dintre oi lucrau pe moșiile boierești.

în anii regimului democrat-popu
lar, paralel cu înzestrarea tehnică a 
agriculturii, partidul a acordat o marc 
însemnătate pregătirii cadrelor cu stu
dii superioare și medii. La sfîrșlfu! 
anului 1961 existau 16.608 de spe 
cialiști cu studii superioare și 20.000 
cadre cu studii medii. De asemenea, 
s-au format pînă în 1961 un număr 
de 53.000 tractoriști mecanizatori, 
peste 24.500 de președinți, brigadieri 
contabili din gospodăriile colective 
au urmat școli și cursuri, sute de mii

De la miiloace rudimentare și 
metode înapoiate de lucru, țără
nimea noasiră a trecut Ia folosi
rea tractoarelor șl mașinilor agri
cole, a metodelor Științifice de lu
crare a pămîntului.

D.
mînească" nr. 10—12 din anul 1938 : 
„Vreme de 18 ani, între 1920—1938, din 
55 sate cu 105.000 locuitori, au plecat 
la școli secundare sau superioare numai 
1.573 de tineri. Și din acești 1.573, nu
mai 6 la sulă erau copii de oameni să
raci sau foarte săraci".

Colectivizarea agriculturii în regiunea Dobrogea a dus la creșterea producției agricole, la sporirea șeptelului. Iată 
doar un exemplu. Gospodăria colectivă din comuna 23 August a obținut în anul trecut cîte 1.603 kg grîu la ha și 3.546 
kg porumb boabe la ha. Numărul bovinelor se ridică la 1.217 din care 380 de vaci cu lapte. în fotografie : Vedere a 
cîtorva grajduri ale gospodăriei colective.

NICOLAE GUGU 
colectivist din comuna Mischii, 

raionul Craiova

Casa nouă a colectivistului Marin Ciobanu din comuna Gheorghe 
Lazăr, regiunea București.

^Vîsau să scriu cî-
™ teva rînduri des

pre o primăvară înde
părtată, pe care am 
trăit-o acum 55 de ani, 
și despre această pri
măvară însorită pe care o trăim 
acum cu toții.

Primăvara anului 1907 a venit asu
pra satelor țării noastre ca un bles
tem și ca o neagră urgie. Ea a adus 
boli și foamete, singe și moarte. Ță
rănimea împilată și batjocorită, chi
nuită și exploatată de burghezo-mo- 
șierime pînă la ultima ei picătură 
de vlagă, s-a răsculat atunci cerînd 
pămînt, dreptate, omenie și dreptul 
ei sfînt la o viață mai bună. Stăpî- 
nitorii țării acelui timp au aruncat 
asupra satelor armata. Cererilor în
dreptățite ale țărănimii li s-a răs
puns cu fo-c de tunuri. Gurilor flă- 
mînde și trupurilor sleite de trudă 
și nemîncare li s-au dăruit, cu boie
rească generozitate, pămîntul mor
mintelor. Mii și mii de țărani au plă
tit cu viața lor îndrăzneala de a-și 
fi cerut dreptul la o viață omeneas
că. Alte mii și mii de țărani au plă
tit aceeași îndrăzneală cu schin
giuiri și cu ani de închisoare.

După răscoalele din 1907 viața sa
telor noastre nu numai că nu s-a 
îmbunătățit cu nimic ci, dimpotrivă, 
s-a înrăutățit. Nu aș dori să stărui 
asupra acestui lucru. Cred însă că e 
potrivit, pentru ilustrare, să tran
scriu aci un scurt fragment din arti
colul nostru Intitulat „Trei copii în
jugați la un plug“, pe care l-am pu
blicat într-un ziar din București la 
25 iunie 1938, adică la 31 de ani 
de la răscoalele din 1907 :

„în expunerea sa asupra noii legi 
a cooperației, Mitiță Constantinescu, 
guvernator al Băncii- Naționale și 
ministru al economiei naționale, a 
făcut cîteva mărturisiri senzaționale. 
D-sa a arătat că starea de mizerie a 
populației rurale, speculată între 
alții și de prinții cooperației, este 
mult mai accentuată, decît se crede 
în general și că, după statistici re
cente, 48 la sută dintre țărani nu au 
un singur porc ; 42 la sută nu au o 
oaie ; 35 la sută nu au o vacă ; 32 
la sută nici măcar un cal etc.

Mărturisirile ministrului economiei

naționale, care a 
făcut anul acesta 
nenumărate călă
torii de documen
tare în țară, au atins punctul culmi
nant atunci cînd d-sa a descris o 
scenă văzută pe un cîmp moldovean: 
trei copii înjugați, trăgînd după ei, 
într-o țarină uscată, un plug rudi
mentar pe care 
tatăl copiilor.

Tabloul este 
sînt întunecate, 
sub pînzele 
comite un act de inconștiență:

Spuneam atunci, sub asprul re
gim al cenzurii lui Carol al Il-lea, 
că tabloul celor trei copii de țăran 
înjugați la un plug era un tablou 
sumbru. Astăzi pot adăuga că era 
ceva mai mult : era o imagine zgu
duitoare, un document acuzator al 
monarhiei și al slugilor monarhiei, 
al regimului burghezo-moșieresc. 
Nici unul din vechile partide poli
tice — cărora le plăcea să se nu
mească partide „democrate" și „is
torice" — n-a iăcut nimic, sau a- 
proape nimic, care să îmbunătă
țească viața satelor noastre. Con
trastul dintre luxul burgheziei și al 
moșierimii și mizeria satelor rămî- 
nea același, mereu același. Flămînzi 
și goi erau țăranii. Urîte și 
nate,-pline de întuneric și 
erau satele iar într-o parte 
a țării se vedeau din cînd 
pe cîmpurile nesfîrșite, 
înjugați la un plug“... Ii vedeam noi, 
cei care colindam țara și, o dată, 
s-a îniîmplat să-i vadă și un guver
nator al Băncii Naționale...

Toate acestea, și încă multe alte 
aspecte tot atît de zguduitoare ori 
poate chiar mai zguduitoare, apar
țin trecutului, acelui trecut întune
cat căruia i-a pus capăt o dată 
pentru totdeauna, prin lupte înde
lungi și grele care au oerut nenu
mărate jertfe de vieți omenești, cla
sa muncitoare și partidul ei mar- 
xist-leninist.

Aș numi primăvara anului 1907 — 
primăvara de sînge și de groază a

acad. ZAHARIA STANCU

îl ținea de coarne

sumbru. Realitățile 
A le ascunde mereu 

minciunii înseamnă a

dărăpă- 
noroaie 

sau alta 
în cînd, 

trei copii

poporului nostru 
muncitor da la 
sate.

Iar această pri- 
a anului 1962, pe 

toții, cu inimile
măvară însorită 
care o trăim cu 
pline de mulțumire și 
rie, aș numi-o, fără 
viitorul mă va desminți, 
de aur a satelor noastre, 
primăvară a anului 
de colectivizare 
fost încheiat. în viața satelor, în 
viața țărănimii noastre s-a produs 
în anii din urmă cea mai importantă 
cotitură din întreaga, lunga și 
zbuciumata ei istorie. A început 
și pentru poporul nostru muncitor 
de la sate altceva. Cum poate ii 
definit acest. altceva ? îngăduiți-mi 
să adaug acestor însemnări două 
amintiri proaspete.
WÆ- ă aflam, acum cîteva luni, pe 

frumoasa Vale a Argeșului și 
luam parte, într-o sală de cămin cul
tural, împodobită sărbătorește, la în
temeierea unei gospodării colective. 
După ce sătenii au discutat cu în
suflețire întemeierea gospodăriei, 
au votat înființarea ei și au cerut 
să pornească la lucru „chiar de 
mîine de dimineață, din zori", o fe
meie între două vîrste, care era în
conjurată de cei șase copii al ei, a 
corut cuvîntul și a început așa : 
„Tovarăși, ziua aceasta, în care noi, 
ascultînd de cuvîntul partidului nos
tru, am întemeiat în comuna noas
tră gospodăria colectivă, este o zi 
pe care n-o vom uita niciodată. 
Pentru că, începînd de azi, am in
trat și noi în rîndul colectiviștilor. 
De astăzi înainte, tovarăși, depinde 
numai de noi, numai de munca 
noastră și numai de hărnicia noas
tră ca să ne .făurim buna stare și 
să ne găsim mulțumirea. Să mun
cim uniți, tovarăși, pentru noi și 
pentru copiii noștri“.

Multe cuvîntări am auzit eu pe a- 
ceastă lume, însă puține mi-au mers 
la inimă cum mi-a mers aceasta.

într-o altă zi, la mine în Teleor-

de bucu- 
teamă cd 
primăvara 
în această 

1962, procesul 
al agriculturii a 

în viața

man, într-o sală în care 
se ținuse o conferință, 
am auzit o bătrînă ță
rancă colectivistă spu- 
nînd: „Mai înainte, cînd 
erau la putere boierii,

noi, țăranii, parcă trăiam sub pă
mînt. Acum... acum, tovarăși, am ie
șit și noi deasupra, la suprafață, la 
soare. Acum ne simțim și noi oa
meni liberi, oameni adovărați".

S-a ajuns aci prin suferințele și 
prin luptele comuniștilor, prin chib
zuita și înțeleaptă guvernare a co
muniștilor, prin patriotismul lor, piin 
dragostea lor de om, prin ardoarea 
lor de a făuri o viață nouă, dreaptă, 
cinstită, o viață de bunăstare și bel
șug pentru toți cei ce muncesc.

Clasa muncitoare a trimis sateloi 
mașini și tractoare. Prin grija parti
dului, mii de agronomi și tehnicieni 
au răspîndit printre colectiviști știin
ța lor, taina recoltelor bogate, meș
teșugul de a lucra pămîntul potri
vit agrotehnicii moderne. S-au pe
trecut schimbări adinei în traiul ță
ranului : case noi înzestrate cu mo
bilă nouă, introducerea luminii elec
trice, a aparatelor de radio, a bi
bliotecilor.

Cuvîntul partidului a găsit de
plină ascultare în sinul întregii mase 
muncitoare din lumea satelor. în a- 
ceastă primăvară milioane de țărani 
au ieșit pe cîmpurile nesfîrșite. 
Tractoarele răstoarnă brazde adinei. 
Semănătorile seamănă 
soi în ogoarele darnice, 
cerătorile și combinele 
belșugul înaltelor șl 
holde.

Colectivizarea 
mul spre viitor
Toate condițiile sînt create pentru 
ca, prin folosirea științei agrotehnice 
înaintate, prin muncă harnică și 
bine organizată, să se ajungă în- 
tr-un timp scurt la ridicarea între
gii noastre agriculturi la nivelul 
atins încă de pe acum de gospodă
riile agricole fruntașe și milionare. 
Stă în puterea minților și brațelor 
țărănimii noastre colectiviste ca a- 
ceastă primăvară să fio urmată de 
ani tot mai bogati în roade, care să 
aducă țuturoi belșug și voie bună.

în volumul IV al lucrării „60 j 
de sate românești“, editat în 1943 1 
de Biblioteca de sociologie, etică ■! 
și politică, condusă de D. Guști, j 
viața țăranilor din satul Perieți, J 
raionul Slobozia, este descrisă a- ] 
mănunțit pe 18 file.

Am vizitat zilele trecute acest j 
[ sat și am stat d.e vorbă cu oameni j 

despre care au scris autorii aces- ) 
tei lucrări. Iată ce le-a declarat j 
atunci țăranul Gh. Duțu: „Mă duc ) 
la boier și-i cer un sac de po- j 
rumb. El îmi dă un sac de po- j 
rumb la prețul pieței, dar nu pri- j 
mește bani ci îmi socotește în J 
zile de lucru. Dar d.e cîți saci de j 
porumb nu are nevoie omul într-o J 
iarnă și cîtu-i primăvara de J 
lungă ?“. ]

Gheorghe Duțu are acum. 56 de > 
ani. „Sînt așa de mulțămit că am 1 
ajuns să trăiesc o viață, ome- j 
nească — ne-a spus el. Nu mai j 
duc grija zilei de mîine. Amil tre- J 
cut am primit din gospodărie j 
3.000 kg de grîu și porumb în J 
afară de alte produse și bani. Am i 
patru copii, doi au învățat me- ] 
serie și doi lucrează în gospodă- ) 
rie. Cei din sat și-au făcut case 1 
noi. Și eu mi-am înnoit casa", j

Povestind autorilor lucrării •! 
sus-amintite cum îl strîngea să-,) 
răcia din toate părțile, țăranul’' 

: „...Nu pu- -y

! j 
i

1

I

1 Ion FTorea le-a spus : „...Nu pu- 
[ team ...să mă sprijin pe nimic, 
r...............................................

[( 
j 
( 

( (

(
i
I

sămînță de 
La vara se- 
vor culege 

mîndrelor

s-a încheiat. Dru- 
este larg deschis.

Simțeam cum îmi fuge puterea 
de sub picioare".

Acum, Ion Florea a trecut de 
70 de ani. El și cei patru fii ai 
lui nu mai simt că „le fuge pu
terea de sub picioare". Toți pa- 

I tru și-au făcut case noi, au cu 
ce trăi.

în cartea „60 de sate romi- 
nești" se arată că la Perieți exis
tau 371 de analfabeți și sute de 
oameni care făcuseră o clasă-două 
dar în fond tot analfabeți. Des
pre țărani muncitori care să ci
tească cărți de agricultură și li- 

( teratură, care să fie abonați la 
{ ziare nu s-a pomenit la Perieți. , 
( Acum sînt sute de cititori ai căr- ') 
( ților de la biblioteca pe care o are 
I căminul cultural, poștașul 
f parte abonaților zilnic 350 dè j 
1 ziare. Din Perieți, in trecut au J 
J plecat la școli secundare doar fii j 
f de moșieri și chiaburi. Acum toți > 
( copiii urmează cursurile școlii de j 
J 8 ani. 66 fii de țărani colectiviști j 
( au absolvit școala medie, școli j 
J tehnice, iar 12 — institute de în- l 
( vățămînt superior. j
[• Gospodă.ria colectivă a schim- \ 
( bat complet înfățișarea satului J 
f Perieți. „în ultimii ani s-au con- 
I struit cam 400 case noi din cără- 
I midă. Nu mai vezi case acoperite 
j cu stuf, ne-a declarat președintele 
} gospodăriei colective, tov. Vasile 
I Mircea. S-a electrificat satul, 
f avem 200 de aparate de radio, 5 
l televizoare. La noi oamenii au , 
( început să-și cumpere ma,șini de j 
I spălat rufe și aragaze. Ce să mai 1 
( vorbesc de mobilă nouă /".
î T. MARIAN j

J

au )

!



EXTERNETELEGRAME
alPlenara €. €♦

La prezentarea scrisorilor de d- 
creditare au fost rostite cuvîntări.

înmînînd scrisorile de acreditare, 
ministrul Danemarcei a subliniat că 
țara sa „acordă o importanță cu to
tul deosebită bunelor relații care e- 
'■dstă în mod tradițional între Da- 

vmarca și R.P. Romînă.
In timpul misiunii mele — a spus 

el — voi depune toate eforturile 
ce-mi vor sta în putință pentru a 
contribui la strîngerea 
culturale și economice 
două țări ale noastre“.

Primind scrisorile de 
președintele Consiliului 
R.P. Romîne, Gheorghe 
Dej, a spus : „Ne bucură în mod 
sincer importanța care se acordă în 
Danemarca bunelor relații dintre ță
rile noastre și împărtășim pe deplin 
dorința dv. ca aceste relații să se 
intensifice, fiind convinși că dezvol
tarea legăturilor economice și cul
turale dintre R.P. Romînă și Dane-

legăturilor 
între cele

acreditare, 
de Stat al 
Gheorghiu-

marca este în interesul ambelor 
noastre popoare și contribuie la în
tărirea colaborării internaționale“.

în încheiere președintele Consi
liului de Stat, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, l-a asigurat pe ministrul Da
nemarcei că în activitatea sa îndrep
tată spre dezvoltarea bunelor relații 
dintre cele două țări va avea tot 
sprijinul Consiliului de Stat și al 
guvernului R. P. Romîne.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a avut o 
convorbire cu ministrul Danemarcei, 
baronul de Zytphen-Adeler.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, cit și la con
vorbire, au luat parte Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
și Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne.

Ministrul Danemarcei a fost înso
țit de W. Schmidt, prim-secretar de 
legație. (Agerpres)

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Moscova a 
fost dat publicității comunicatul in
formativ cu privire la plenara Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice. în co
municat se spune :

în timpul primei sesiuni a Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. a avut loc 
plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice.

Plenara a examinat probleme în

legătură cu sesiunea Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și probleme orga
nizatorice.

Plenara l-a ales pe Andrei Ki
rilenko membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S.

Plenara l-a eliberat pe Ivan Spi
ridonov din funcția de secretar al 
C.C. al P.C.U.S. în legătură cu ale
gerea sa ca președinte al Sovietului 
Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

o©<j>-----------

Lucrările Congresului P. C. din Indonezia
DJAKARTA 26 (Agerpres) TASS 
La 25 aprilie Aidit, președintele

C.C. al P. C. din Indonezia, a pre
zentat un raport la cel de-al șap
telea Congres (extraordinar) al 
Partidului Comunist din Indonezia.

Raportul oglindește situația internă 
și internațională a țării și a făcut 
de asemenea o analiză a activității 
partidului în perioada care a trecut 
după cel de-al șaselea Congres al 
P. C. din Indonezia.

o©o
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TELEGRAME
Ședințe în cadrul comisiilor C.A.E.R

U.R.S.S. și S.U.A. trebuie să depună eforturi deosebite
pentru a găsi o cale spre dezarmare

Interviul acordat de N. S. Hrușciov editorului american towles

Președintele Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne, Ștefan Voitec. 
a trimis tovarășului I. V. Spiridonov, președintele Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., o telegramă de felicitări.

Cu prilejul alegerii dv. ca președinte al Sovietului Uniunii al Sovie
tului Suprem al Uniunii Sovietice, se spune în telegramă, în numele 
Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne și al meu personal, vă transmit 
cele mai sincere felicitări și vă urez succes deplin în funcția dv. de mare 
răspundere consacrată construcției comunismului în Uniunea Sovietică, 
dezvoltării continue a relațiilor de prietenie trainică dintre Republica 
Populară Romînă și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, cauzei 
socialismului și păcii în lume.

★

Președintele Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne, Ștefan Voitec, 
a trimis tovarășului I. A. Peive, președintele Sovietului Naționalităților 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S., o telegramă de felicitări.

Cu prilejul realegerii dv. în funcția de președinte al Sovietului Națio
nalităților al Sovietului Suprem al U.R.S.S., se spune în telegramă, în 
numele Marii Adunări Naționale și al meu personal vă felicit cordial 
șl vă urez noi succese în activitatea dv. dedicată înfloririi și prosperității 
Uniunii Sovietice, pe drumul luminos al construirii comunismului, întă
ririi continue a prieteniei frățești de nezdruncinat dintre poporul romîn 
și poporul sovietic, cauzei păcii și prieteniei între toate popoarele.

★

Ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Romîne, Corneliu 
Mănescu, a trimis o telegramă de felicitări tovarășului A. A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

Cu prilejul numirii dv., în funcția de ministru al afacerilor externe 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, se spune în telegramă, vă rog 
să primiți felicitările mele cordiale.

Vă doresc din toată inima multă sănătate și succes deplin în acti
vitatea dv. consacrată realizării politicii externe leniniste a Uniunii So
vietice, dezvoltării relațiilor de prietenie trainică și colaborare multila
terală dintre țările noastre, victoriei cauzei păcii și progresului în în
treaga lume.

o®o

Conferință de presă la ambasada R.S. Cehoslovace

VARȘOVIA 26 (Agerpres). - 
TASS transmite : între 16 și 19 a- 
prilie a avut loc la Varșovia a 8-a 
ședință a Comisiei permanente pen
tru transporturi a Comisiei de Aju
tor Economic Reciproc. La lucră
rile ședinței au luat parte ' delega
țiile următoarelor țări : Republica 
Populară Bulgaria, Republica So
cialistă Cehoslovacă, Republica De
mocrată Germană, Republica Popu
lară Polonă, Republica Populară 
Romînă, Republica Populară Un
gară și Uniunea Sovietică.

La ședință au asistat ca observa
tori reprezentanți ai R. P. Chineze, 
R. P. Mongole și R. D. Vietnam.

La ședință au participat repre
zentanți ai Secretariatului C.A.E.R., 
ai comisiilor permanente ale 
C.A.E.R. pentru construcții de ma
șini, energie electrică și metalurgia 
feroaselor, precum și reprezentanți 
ai Comitetului organizației de cola
borare în domeniul căilor ferate și 
ai altor organizații internaționale 
de transporturi din țările socialiste.

Comisia a discutat problemele 
actuale ale colaborării dintre țările 
membre ale C.A.E.R. în domeniul 
transporturilor feroviare pe apă, ae
riene și auto, inclusiv problema îm
bunătățirii continue a transporturi
lor internaționale de călători.

Comisia a examinat, de asemenea, 
modul de îndeplinire a recomandă
rilor organelor C.A.E.R. în domeniul 
transporturilor, a aprobat raportul

cu privire la activitatea depusă în 
anul 1961 și a precizat programul 
activității sale viitoare. Comisia a 
adoptat hotărîri de comun acord în 
toate problemele discutate. Ședința 
comisiei s-a desfășurat într-o at
mosferă de înțelegere reciprocă, 
prietenie și colaborare.

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — La 
Wroclaw a avut loc cea de-a 7-a 
ședință plenară a secției de proiec
tări a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru colaborare economică și teh- 
nico-științifică în domeniul con
strucțiilor. La lucrările ședinței au 
luat parte delegați din R. P. Bulga
ria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, R. P. Romînă, 
R. P. Ungară și U.R.S.S. în calitate 
de observatori au participat repre
zentanții R. P. Chineze.

La ședință au fost examinate și 
aprobate materialele referitoare la 
unificarea internațională a normelor 
sanitare de bază pentru proiectarea 
întreprinderilor industriale, în spe
cial a normelor iluminatului artifi
cial, temperaturii concentrațiilor 
admisibile ale substanțelor nocive. 
Participanții la ședință au examinat, 
de asemenea, principalele direcții 
de perfecționare a soluțiilor de pro
iecte pentru obiectivele construc
țiilor care se execută în comun, in
clusiv pînă în anul 1980.

Ședința s-a desfășurat într-o : 
mosferă de înțelegere reciprocă 
colaborare prietenească.

o®o
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La ambasada R. S. Cehoslovace a 
avut loc joi dimineață o conferință 
de presă cu prilejul apropiatei des
chideri lă "București a expoziției'in
dustriale a acestei țări. Au fost de 
față Jaroslav Kovâr, consilier comer
cial și alți membri ai ambasadei.

Directorul expoziției, Vâclav Bok, 
a informat pe ziariștii romîni despre

--------- o ©o---------

MÂȚII
Cu ocazia discuțiilor purtate, a avut 

loc un schimb de vederi privind desfă
șurarea relațiilor cultural-știintifice din
tre cele două țări, pe baza Aranjamen
tului cultural semnat la .9 decembrie 1960.

Dl. F. Siscoe a vizitat unele construc
ții social-culturale, cartiere de locuințe 
din Capitală. (Agerpres)

produsele expuse și a prezentat une
le date privind dezvoltarea econo
miei . naționale a R. S. Cehoslovace. 
După ce s-a răspuns la întrebările 
puse de ziariști, au fost prezentate 
două filme documentare despre tîr- 
gul de la Brno și expoziția ceho
slovacă organizată la Havana;

(Agerpres)

Divergențe între țările membre 
ale pactului militar C.E.N.T O.

I N FOR
Intre 23 și 26 

tara noastră dl. 
rul contactelor est-vest din Departamen
tul de Stat al S.U.A. în timpul șederii 
sale la București, a fost primit de V. Du
mitrescu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și de Al. Buican, vicepre
ședintele Institutului romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea.

aprilie 
Frank

1962, a vizitat 
Siscoe, directo-

LONDRA 26 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor agențiilor occiden
tale, la 26 aprilie s-a deschis la 
Londra sesiunea Consiliului militar 
al C.E.N.T.O.

După cum transmite agenția Reu
ter, referindu-se la surse demne de 
încredere, membrii Consiliului mi
litar nu s-au pus încă de acord a- 
supra persoanei care să fie numită 
șef al statului major al C.E.N.T.O.

Pakistanul se opune numirii ge
neralului britanic Charles Johnes, 
asupra căruia au căzut de acord 
ceilalți membri. Reprezentanții Pa

kistanului, sublinia agenția Asso
ciated Press, ar prefera ca în frun
tea noului organ să fie numit un 
ofițer superior american. Deși agen
ția americană menționa că S.U.A.

■ se mențin în expectativă în acéastâ 
controversă, în lumina legăturilor 
speciale existente între Pakistan și 
S.U.A. nu este exclus ca cererile 
pakistaneze să fie inspirate de Was
hington. în felul acesta divergen
țele dintre Pakistan și celelalte țări 
membre ale C.E.N.T.O. ar constitui 
de fapt reflectarea unor divergențe 
între S.U.A. și Anglia pentru con
ducerea alianței.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 20 aprilie N. S. Hrușciov a 
acordat un interviu editorului ame
rican Gardner Cowles.

Referindu-se la perspectivele unui 
acord cu privire la dezarmare, N. S. 
Hrușciov a spus : „Aș vrea să fiu 
optimist“. Dar, a remarcat el, deo
camdată nu s-au copt încă condițiile 
pentru a se ajunge la un acord, „de
oarece în S.U.A. există încă forțe 
puternice care luptă împotriva de
zarmării“.

Răspunzînd la întrebări, N. S. 
Hrușciov a subliniat că sînt greșite 
afirmațiile potrivit cărora co
muniștii ar fi interesați în dezlăn
țuirea războiului, deoarece pe aceas
tă cale ar putea, chipurile, să fie 
atinse scopurile revoluționare. „Acest 
lucru nu este adevărat, aceasta este 
o părere denaturată despre comu
niști“.

Noi, comuniștii, a spus N. S. 
Hrușciov, considerăm că comunis
mul trebuie să biruie nu prin 
război, ci pe altă cale — arătînd în 
mod concret avantajele pe care le 
oferă orînduirea comunistă — și ca 
urmare a dezvoltării legice a con
tradicțiilor pe care le poartă în sine 
orînduirea capitalistă, societatea ca
pitalistă.

Imperialismului, capitalului mo
nopolist îi sînt proprii războaiele de 
cotropire, a spus N. S. Hrușciov.

Totuși noi am vrea să credem, a 
spus N. S. Hrușciov, că dușmanii 
noștri vor avea suficientă judecată 
sănătoasă încît să nu înceapă un 
război, ci să pășească pe calea în
trecerii pașnice dintre cele două sis
teme — capitalist și socialist. N. S. 
Hrușciov a explicat că comuniștii 
sînt împotriva războaielor de cotro
pire, dar recunosc legalitatea și chiar 
necesitatea războaielor de apărare și 
de eliberare națională. „Un popor 
înrobit are drept la aceasta. Mai 
mult decît atît, el nu numai că are 
dreptul, ci trebuie chiar să lupte 
pentru eliberarea sa“.

Șeful guvernului sovietic a expli
cat editorului american poziția gu
vernului sovietic în legătură cu in
specția sau controlul legate de ex
periențele cu arma nucleară.

Oamenii de știință au dovedit, a 
amintit N. S. Hrușciov, că aparatele 
existente în prezent pot înregistra 
exploziile nucleare care se efec
tuează în orice punct al globului pă- 
mîntesc.

în ceea ce privește inspecția le
gată de dezarmarea generală și to
tală, N. S. Hrușciov a sub
liniat : „în această privință, noi 
înșine cerem nu numai instituirea 
controlului, dar și a unei inspecții 
dintre cele. mai riguroase și largi“.

Spunînd că este gata să se întîl- 
nească cu președintele Kennedy 
pentru un nou schimb de păreri, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. a subliniat : „Sînt pen
tru întîlniri".

N. S. Hrușciov a spus, de aseme
nea, că nu exclude și posibilitatea 
unei întîlniri cu președintele Ken
nedy în cazul în care situația inter
națională s-ar agrava. S-ar putea 
ca atunci să fie nevoie de eforturi 
urgente ale conducătorilor marilor 
puteri pentru a împiedica ivirea u-

Recomandări ale Institutului de cercetări horti-viticole
Măsuri pentru sporirea 

producției de ceapă
Ceapa este una din legumele care 

ocupă un loc însemnat în alimen
tație. în țara noastră se cultivă anual 
circa 30.000—32.000 ha cu ceapă.
' J Anul acesta, condițiile puțin favo
rabile provocate de iarna întîrziată 
și de ploile abundente de la înce
putul primăverii, au întîrziat însă
mînțarea și plantarea suprafețelor 
planificate pentru cultura cepei. Ră- 
mîneri în urmă se constată în spe
cial în regiunile mari producătoare 
de ceapă ca Oltenia, Dobrogea, Bucu
rești, Banat și Galați.

Pentru compensarea lipsei de ar
pagic, Institutul de cercetări horti- 
viticole recomandă să se ia de ur
gență o serie de măsuri care să 
ducă la realizarea suprafețelor cul
tivate cu ceapă și mai ales a pro
ducțiilor planificate pe anul 1962.

Este necesar ca în acest an să se 
extindă cultura cepei ceaclama și a 
cepei de apă în proporție mai mare 
decît în anii trecuți. Aceste culturi 
oferă avantajul că se pot obține 
bulbi de consum într-un singur an, 
și pot da producții mari.

• în regiunile Suceava, Iași, Bacău, 
Brașov, Mureș-Autonomă Maghiară 
și Hunedoara, unde există condiții 
favorabile și o veche tradiție pen
tru această cultură, se recomandă 
să șe însămînțeze mai multă ceapă 
ceaclama, pentru a compensa și de
ficitul altor regiuni. Cultura cepei 
ceaclama trebuie să se introducă și 
în celelalte regiuni ale țării, pe lun
cile rîurilor sau acolo unde se pot 
asigura condiții de irigare.

Pentru asigurarea unor recolte 
mari este necesar ca însămînțarea 
culturilor de ceapă ceaclama să se 
facă cel mai tîrziu pînă la 5—10 mai. 
însămînțarea se va face pe terenuri 
ușoare și bogate, cu o structură 
bună, cu pînza de apă freatică aproa
pe de suprafață și lipsite de buru
ieni. Semănatul se va face cu mași
na în rînduri simple, la 25—30 cm, 
sau în benzi de 4—5 rînduri, la 20 
cm între rînduri, și la 50 cm între 
benzi. Se va însămînța 8—12 kg 
sămînță la hectar, la adîncimea de 
1,5—2 cm. La semănat se amestecă 
cu sămînța de ceapă cîte 0,5 kg să
mînță de salată pentru fiecare hec
tar, ca plantă indicatoare, care ră
sărind mai repede, va da posibilita-

te să se execute prașile oarbe pentru 
distrugerea scoarței ce se formează 
la suprafața solului, înainte de ră
sărirea cepei.

Cînd plantele au două frunze a- 
devărate trebuie să se facă primul 
rărit, lăsînd plantele la 4—5 cm dis
tanță pe rînd, iar după 3—4 săptă- 
mîni se va face al 2-lea rărit lăsînd 
firele la 10—12 cm pe rînd. Cu a- 
ceastă ocazie se vor completa golu
rile în cultură cu o parte din plan
tele rărite, iar restul plantelor se 
vor valorifica ca ceapă verde de 
consum. La 10—15 zile de la răsărire 
și apoi după al 2-lea rărit, se va 
face cîte o îngrășare a solului, dîn- 
du-se de fiecare dată la hectar cîte 
60—80 kg azotat de amoniu, 120—150 
kg superfosfat și 50—60 kg sare po- 
tasică. Pentru prevenirea atacului de 
mană, începînd din luna mai se vor 
face stropiri cu zeamă bordeleză 1 la 
sută, carbadin 0,30 la sută, sau as- 
por 0,2 la sută. La prepararea so
luțiilor se va adăuga ca adeziv 
produsul Penetrol (Nekal) în propor
ție de 0,25—1 la sută.

Lucrările de întreținere trebuie să 
se facă în așa fel încît solul să fie 
în permanență curat de buruieni, 
fără crustă și afinat. în caz de se
cetă pronunțată în prima jumătate 
a perioadei de vegetație este nece
sar să se irige cultura.

Folosind această metodă, stațiunile 
experimentale horti-viticole Iași și 
Țigănești au obținut producții de 
15—20.000 kg de ceapă la hectar.

Cultura cepei de apă se poate face 
în toate regiunile unde se poate asi
gura sursa de apă necesară pentru 
udat. La ceapa de apă însămînțarea 
pentru producerea răsadului pe braz
de reci trebuie să se execute cel 
mai tîrziu pînă la 5—10 mai. 
Deoarece timpul este întîrziat, pen
tru grăbirea creșterii răsadurilor, se 
recomandă să se aplice următoarea 
metodă de forțare : pe brazdele reci 
care s-au însămînțat cu ceapă, se 
vor pune tocuri de răsadnițe, din 
cele rămase libere după plantarea 
răsadurilor de alte culturi în cîmp. 
După răsărirea plantelor de ceapă, 
tocurile se vor acoperi de la orele 
6—7 seara pînă a doua zi la orele 
6 dimineața cu rogojini duble sau 
cu orice alte materiale care pot asl-

gura întunericul complet în răsad
nițe. Acest regim de 11—12 ore lu
mină și 11—12 ore întuneric complet 
aplicat răsadurilor 
zile de la răsărire, 
voltare viguroasă a 
devin bune pentru 
cîmp după 30—35 zile de la răsărire, 
în loc de 50—55 zile în cazul cînd 
cresc în mod obișnuit. Plantarea ră
sadului în cîmp trebuie să se facă 
cel tîrziu pînă la 5—10 iunie pe 
brazde adîncite, amenajate pentru 
irigat, la distanța de 20 cm între rîn- 
duri și la 15 cm pe rînd. Celelalte 
îngrijiri — ca și la ceapa ceaclama.

Folosind această metodă, stațiunea 
experimentală Buzău a obținut la 
ceapa de apă producții de 30.000— 
35.000 kg la ha și chiar mai mult. 
Sub îndrumarea cercetătorilor din 
stațiune, G. A. C. Cîndești, raionul 
Buzău, a obținut în anul 1961 la 
ceapa de apă o producție 
kg la ha.

în condițiile acestui an se reco
mandă să se folosească pentru con
sum ceapa verde obținută din rări
rea a 2-a a culturilor de ceapă cea
clama și din culturile de ceapă de 
apă, în special în a 2-a jumătate a 
verii și spre toamnă. în felul acesta

timp de 15—20 
asigură o dez- 
plantelor, care 
plantarea în

de 29.250

se va putea păstra pentru consum 
în timpul iernii toată producția de 
ceapă uscată care se va obține din 
culturile de ceapă de arpagic. Pen
tru consumul de ceapă verde de la 
sfîrșitul verii se pot face însămîn- 
țări de ceapă de apă pînă chiar la 
15—25 mai, care, îngrijite bine, după 
cum s-a arătat mai sus, pot da pro
ducții bune de ceapă verde.

Pentru însămînțările de ceapă 
ceaclama se recomandă să se folo
sească în afară de soiurile de Tg. 
Frumos, Roșie de Făgăraș și de Ți- 
bucani și populațiile locale de Huși 
și de Turda. De asemenea se pot 
folosi și soiurile ceapă Zittau, Ver
tus și Filiași care se pretează a fi 
cultivate atît ca ceapă de arpagic cît 
și ca ceapă ceaclama. Pentru cultu
rile de ceapă de apă se recomandă 
să se folosească pe lîngă soiul de 
Buzău și proveniențele din soiul Zit
tau care au bulbul sferic. Provenien
țele de Zittau cu bulbul rotund-turtit 
nu se recomandă pentru tultura ce
pei de apă. Toate semințele din a- 
ceste soiuri se pot procura de la în
treprinderile regionale „Agrosem“.

O atenție deosebită trebuie să se 
acorde culturilor de arpagic.

Aplicînd în producție recomandă
rile de mai sus, unitățile agricole 
vor putea obține producții bune de 
ceapă, contribuind astfel la aprovi
zionarea populației și asigurarea 
unor venituri sporite.

Să extindem culturile furajere
și alimentare în livezi

Suprafețele mari de terenuri ocu
pate cu pomi în țara noastră, pre
cum și cele ce se vor planta în 
anii următori, ridică în fața gos
podăriilor colective și de stat, pro
blema folosirii lor intensive în ve
derea sporirii producției de culturi 
furajere și alimentare. în etapa ac
tuală, cînd sectorul zootehnic este 
în plină dezvoltare, problema îmbi
nării culturii pomilor cu creșterea 
animalelor, capătă o importanță 
deosebită și în același 
buie la folosirea mai 
fondului funciar.

Experiențele făcute 
de Cercetări Horti-Viticole, atît în 
livezile situate pe terenurile cu pan
tă mare, amenajate în terase, cît 
și pe cele mai puțin înclinate, ara
tă că acest lucru este pe deplin po
sibil. în funcție de felul livezii se fac 
următoarele recomandări pentru fo
losirea mai bună a terenului :

în livezile situate pe terenurile

timp contri- 
rațională a

de Institutul

cu pantă mai mică de 20 la sută 
din zonele cu precipitații anuale de 
peste 500 mm care se pot lucra cu 
mașinile agricole sau pînă la 30 la 
sută care se pot lucra cu anima
lele, se vor cultiva plante anuale 
ca : borceag, soia, mazăre furajeră, 
lupin, dovleci, sfeclă de zahăr, po
rumb pentru siloz, precum și cul
turi alimentare ca : fasole, cartofi, 
roșii, căpșuni și altele. Aceste cul
turi dau bune rezultate în primii 
ani de la plantare. Pe măsură ce 
pomii cresc se vor însămînța plan
te mai rezistente la 
borceag, trifoi, lupin

Astfel, la stațiunea 
lă pomicolă 
în medie la 
tofi, 3.500 kg 
sfeclă, 28.000 
celia. Produsele respective au aco
perit toate cheltuielile de întreți
nere a livezii, realizîndu-se și un 
venit curat de 1.475 lei anuaL

umbrire ca 
etc. 
experimenta- 
s-au obținutBistrița

hectar : 16.000 kg car- 
fîn borceag, 30.000 kg 
kg masă verde de fa

. în livezile din regiunile de stepă 
și silvo-stepă, cu precipitații mai 
puține, sub 500 mm anual, cultivînd 
diferite plante s-au obținut la hec
tar : 21.000 kg dovleci, 12.000 kg 
cartofi, 360 kg fasole, 16.000 kg roșii.

Pentru a asigura creșterea și ro
direa normală a pomilor precum și 
a obține producții mari la culturile 
intercalate, este necesar să se exe
cute arături la adîncimea de 15-20 
cm, care trebuie ținute curate și 
afinate pînă la însămînțare. Pe te
renurile cu fertilitate scăzută se 
vor aplica 20-30 tone la ha gunoi 
bine fermentat și cel puțin 250 kg 
la ha superfosfat. însămînțarea se 
va face între rînduri, astfel ca de 
o parte și de alta a pomilor să 
rămînă o bandă necultivată, dar 
lucrată, de circa 0,50-1 m.

în livezile din fîneață, care obiș
nuit ocupă terenurile neuniforme, 
ce nu se pot ara sau terasa, se 
va săpa sub coroană o suprafață 
cu raza de cca. 1 m. în felul a- 
cesta se creează condiții mai bune 
de creștere a pomilor și se împie
dică spălarea solului. Pentru a se 
obține o producție mai mare de fîn 
pe restul 
nistra pe 
20 tone 
hectar și

în livezile de pe 
panta mare amenajate în terase, 
sau în curs de amenajare cu plu
guri reversibile, culturile intercalate 
dau de asemenea bune rezultate. 
Astfel, la Stațiunea experimentală 
pomicolă Bilcești, în primii 5 ani de 
la plantare s-au obținut la hectar : 
11.100 kg sfeclă, 4780 kg fîn, 18.500 
kg varză, 9500 kg roșii, 5000 kg coa
căze. Trebuie subliniat că pentru 
folosirea intensivă a teraselor sînt 
foarte indicate culturile de arbuști 
fructiferi : coacăz negru, zmeur și 
căpșun, ale căror produse au mare 
căutare și aduc venituri mari.

Experiența valoroasă a stațiuni.' 
pomicole Bilcești a fost extinsă la 
numeroase gospodării agricole colec
tive din raionul Muscel, care obțin 
recolte însemnate de cartofi, varză, 
sfeclă și porumb pentru siloz etc., 
folosind terenul dintre rîndurile de 
pomi.

Folosirea terenului din livadă cu 
culturi furajere sau alimentare con
tribuie la sporirea bazei furajere a 
unităților agricole putîndu-se obține 
o cantitate însemnată de produse 
agro-alimentare. De asemenea, duce 
la sporirea veniturilor din livezi și 
la amortizarea într-un termen 
scurt a investițiilor făcute la plan
tara.

suprafeței se vor admi- 
fînețele slab productive, 

gunoi bine fermentat la 
300 kg superfosfat.

terenurile cu

rai, că el este prea brutal și capri
cios și ar putea abuza de putere.

Cuvintele lui Lenin s-au adeverit, 
Stalin a comis într-adevăr abuzuri 
de putere de neiertat. Pentru acest 
lucru noi l-am condamnat.

Dar ar fi cu totul 
avea Stalin negativ 
comunismului. Aici 
de comunism, ci de 
sonale ale lui Stalin, 
tea lui Stalin noi am lichidat urmă
rile acelor denaturări intolerabile 
pe care le-a comis, abătîndu-se 
la normele leniniste ale vieții 
partid și de stat”.

N. S. Hrușciov a amintit că 
prezent multe țări au pășit deja 
calea socialismului. Și poporul ame
rican, a spus el, va păși pe această 
cale. „Statele Unite se vor folosi și 
de experiența noastră. Dar ele nu ne 
vor copia, ci vor ține seama de ex
periența noastră”.

laite țări socialiste, 
vreo pretenție în 
ceasta. Dimpotrivă, 
aceasta este o politică 
de justă“.

Desigur, a arătat N. 
„se poate întîmpla ca 
vreo hotărîre greșită, iar apoi să dea 
dovadă de încăpățânare și să nu 
schimbe această hotărîre greșită. Și 
în acest caz se poate spune că oa- , 
menii învață din experiență“.

„Teoria se verifică în practică. U- 
neori oamenii cunosc teorie, însă în 
practică procedează altfel. Ei aplică 
judicios, în mod creator teoria, une
ori însă ei se decid să meargă pe o 
cale proprie. Se constată apoi că a- 
ceasta este o cale greșită și ei își 
frig miinile. încercînd și suflînd 
peste arsură ei află că frige“.

Răspunzînd la întrebarea lui Co
wles : „China a năzuit să se ridice 
prea repede ?“ — N. S. Hrușciov a 
spus: „Nu, de ce? Ce legătură are 
aici China? Republica Populară Chi
neză promovează o politică, ținînd 
seama de posibilitățile sale. Noi, co
muniștii — și chinezii, și rușii, și 
ceilalți — pornim de la premisa că 
dorința nu poate fi luată drept rea
litate. Dorința trebuie subordonată 
posibilului, adică în construcția so
cialismului, comunismului trebuie 
să ne călăuzim nu după dorințe 
subiective, ci după posibilitățile o- 
biective“.

„Sînt convins că pe aceste poziții 
se situează toate partidele comu
niste, inclusiv. Partidul Çpmunist 
Chinez“, a declarat N. S. Hrușciov.

„Poporul chinez, a spus N. S. 
Hrușciov, a obținut succese foarte 
mari pe drumul său. Desigur, fie
care popor poate să întîmpine greu
tăți într-o etapă sau alta a dezvol
tării sale și, probabil, poporul chi
nez trece în prezent prin unele greu
tăți, lucru despre care se vorbește 
în comunicatul informativ al celei 
de-a treia sesiuni a Adunării Repre
zentanților- Populari din întreaga 
Chină“. Dar noi sîntem absolut con
vinși că marele popor chinez va în
vinge în scurt timp aceste greutăți 
de creștere, își va ridica economia 
pe o treaptă mai înaltă, va obține 
noi succese în domeniul construcției 
culturale, iar cultura poporului chi
nez este o cultură 
străvechi — și va 
gure în mai mare 
sale materiale".

„în China există 
capabili, foarte 
poporului chinez sînt deschise posi
bilități mari și el folosește aceste 
posibilități“.

„Sîntem convinși că marele popor 
chinez are perspective luminoase 
pentru o dezvoltare continuă“.

Explicînd poziția Uniunii Sovie
tice în problema războaielor de eli
berare, N. S. Hrușciov a spus : „Noi 
nu am încercat niciodată și nu în
cercăm să impunem altor popoare 
legile ducerii războaielor de elibe
rare. Noi recunoaștem dreptul po
porului dintr-o țară sau alta de a 
duce războiul de eliberare împotri
va jugului străin“.

O altă problemă o constituie dez
voltarea politică a unui stat sau 
altul, a spus N. S. Hrușciov. „Noi 
respectăm ferm principiul neames
tecului în treburile interne ale al
tor state și considerăm că probleme
le dezvoltării interne ale unui sau 
altui stat trebuie să fie rezolvate 
însuși poporul acestei țări”.

Referindu-se la Albania, 
Hrușciov a spus : „Cunoașteți 
noi și conducătorii Partidului Mun
cii din Albania avem concepții di
ferite în legătură cu unele proble
me. în problemele respective noi 
avem dispute cu ei, însă problemele 
dezvoltării politicii interne a Alba
niei sînt o chestiune internă a po
porului albanez însuși și noi am 
respectat și respectăm cu strictețe 
principiul neamestecului în treburi
le altor popoare, inclusiv în treburile 
poporului albanez“.

JRăspunzînd la întrebarea în le
gătură cu posibilitatea trimiterii de 
către Uniunea Sovietică ă unui om 
în Lună și reîntoarcerea lui de aco
lo,, N. Ș. Hrușciov a spus că oame
nii sovietici lucrează în acest dome
niu. Ei au idei și calcule bune.

Șeful guvernului sovietic a decla
rat că nu vede vreo greutate de 
neînvins în domeniul realizării unui 
acord între U.R.S.S. și S.U.A., care 
să asigure folosirea spațiului cosmic 
exclusiv în scopuri pașnice.

N. S. Hrușciov a declarat la sfîr
șitul interviului că „încheierea Tra
tatului de pace german, lichidarea

nei seîntei care ar putea provoca un 
incendiu militar.

Problema dezarmării, a declarat 
N. S. Hrușciov, este într-adevăr pro
blema problemelor și ea se referă nu 
numai la Uniunea Sovietică și S.U.A., 
ci Ia toate țările lumii. întrucît în 
momentul de față S.U.A. și Uniunea 
Sovietică au cea mai dezvoltată e- 
conomie și au posibilitatea să cre
eze armele cele mai moderne, cele 
două țări trebuie să depună efor
turi deosebite pentru a găsi o cale 
spre dezarmare.

N. S. Hrușciov a amintit de încă 
o problemă, care „s-ar părea că este 
subordonată problemei dezarmării, 
dar poate că este o problemă de 
importanță primordială prin sine în
săși. Este vorba de problema Ger
maniei, problema încheierii ~ 
tului de pace german".

N. S. Hrușciov a spus : „Să 
iem capitolul celui de-al 
război mondial, să consfințim în 
Tratatul de pace rezultatul lui, pen
tru a tăia o dată pentru totdeauna 
pofta revanșarzilor de a sări din 
nou la bătaie".

Ne pare foarte rău, a spus N. S. 
Hrușciov, că americanii, foștii noștri 
aliați, fac jocul lui Adenauer și spri
jină politica lui primejdioasă de 
menținere a rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial.

„Pentru a purifica atmosfera in
ternațională și a crea condiții nor
male pentru coexistență pașnică 
trebuie rezolvate două probleme — 
eu nu fac o legătură directă între 
ele dar, de fapt, ele sînt strîns le
gate. Este vorba despre proble
ma dezarmării și problema sem
nării Tratatului de pace german. 
Rezolvarea oricăreia dintre ele ar fi 
un mare stimulent pentru îmbună
tățirea relațiilor dintre țările noas
tre. De altfel, consider că cel mai 
ușor ar fi de rezolvat, în primul 
rînd, problema germană. Aceasta ar 
crea dintr-o dată condițiile unei în
crederi mai mari și o atmosferă mai 
bună în vederea unui acord cu pri
vire Ia dezarmare”.

Eu nü leg una de alta aceste două 
probleme, a repetat N. S. Hrușciov, 
dar ele au o foarte mare contin
gență.

„Trebuie să fie clar pentru oricine 
că noi nu ne vom liniști și nu vom 
înceta eforturile noastre care urmă
resc semnarea tratatului de pace, 
lichidarea regimului de ocupație și 
retragerea trupelor de ocupație din 
Berlinul occidental, cît timp nu va 
fi atins acest țel just.

Referindu-se la tratativele cu pri
vire la Germania, care se duc la 
Washington, N. S. Hrușciov a decla
rat : „Consider că există unele raze 
dătătoare 
ajunge Ta 
problemă 
prezenței 
țărilor occidentale în Berlinul occi
dental, fapt cu care nu ne putem 
împăca“.

N. S. Hrușciov a răspuns negativ 
la întrebarea dacă agricultura con
stituie problema, nr. 1 a situației in
terne a U.R.S.S. Considerăm, a ară
tat el, că trebuie menținute anumite 
proporții în dezvoltarea tuturor ra
murilor economiei naționale, Inclu
siv între industrie și agricultură.

N. S. Hrușciov a subliniat că so
cietatea comunistă poate crea o a- 
gricultură cu adevărat eficientă. 
„Noi avem de acum o asemenea a- 
gricultură și luptăm pentru o și mai 
mare dezvoltare a ei“.

Referindu-se la perspectivele con
struirii comunismului în U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov a declarat : „Noi, co
muniștii, spunem că construirea co
munismului necesită crearea unor 
anumite premise economice. Dacă 
s-ar încerca să se instaureze comu
nismul atît timp cît nu sînt dezvol
tate forțele de producție, acesta nu 
ar fi comunism, ci sărăcie. în con
cepția noastră comunismul înseam
nă belșug. în țara noastră, de pildă, 
au existat la timpul lor oameni care 
doreau să fie proclamat comunismul 
atunci cînd pentru aceasta nu erau 
create încă condițiile materiale. Dar 
dacă s-ar proclama comunismul a- 
tunci cînd ar exista, să zicem, numai 
o pereche de pantaloni pentru zece 
oameni, și dacă acești pantaloni s-ar 
împărți în zece părți egale, atunci 
toată lumea ar umbla în general 
fără pantaloni. Respingem un ase
menea comunism fără pantaloni. Ar 
fi o denaturare”.

Răspunzînd la una din întrebările 
editorului american, N. S. Hrușciov 
a declarat că principalele idei ale 
marxism-leninismului sînt aceleași 
pentru toți cei care se situează pe 
poziții comuniste, care urmează în
vățătura comunistă și se călăuzesc 
după ea în acțiunile lor. Dar „nu 
trebuie să se impună un singur ti
par comun, nu se poate stabili un 
singur șablon pentru toate popoa
rele nare pășesc pe 
socialismului, pe 
comunismului”.

N. S. Hrușciov a 
portanță — pentru modul în care se 
rezolvă o problemă sau alta — chiar 
și însușirile individuale ale condu
cătorilor. Da, chiar și acest lucru 
are o anumită importanță. Noi l-am 
avut pe V. I. Lenin — un mare teo
retician, conducătorul și creatorul 
partidului nostru, statului nostru. Ar 
fi de prisos să mai spunem cît de 
profund devotat a fost el comunis
mului. El este unul dintre marii în
temeietori ai comunismului științi
fic. A existat la noi și Stalin. Se în
doiește oare cineva că Stalin a fost regimului de ocupație în Berlinul 
comunist, că el a fost devotat comu- occidental ar micșora încordarea in- 
nismului ? Dacă această îndoială ternațională, ar spori încrederea în- 
există, ea există numai la un om tre statele noastre, ar crea condiții 
care nu înțelege nimic. Stalin a fost favorabile pentru o înțelegere 
devotat comunismului trup și su
flet, el făcea totul pentru comu
nism. Și totuși, V. I. Lenin a scris 
despre Stalin că el nu poate fi to
lerat în funcția de secretar gene-

greșit ca tot ce 
să se atribuie 
nu este vorba 
însușirile per
și după moar-

de 
de

în 
pe

Trata-

înche- 
doilea

de speranță că se poate 
un acord. Dar principala 
rămîne. Este problema 
trupelor de ocupație ale

calea construirii 
calea construirii

spus : „Au im-

,Așa procedează în prezent cele- 
și noi nu avem 
legătură cu a- 
considerăm că 

cît se poate

S. Hrușciov, 
cineva să ia

dintre cele mai 
putea să-și asi- 
măsură nevoile

oameni 
talentați,

foarte 
în fața

de

N. S. 
că

_____ j cu 
privire Ia dezarmare. Acordul cu 
privire la dezarmare ar crea posibi
lități mai bune pentru colaborarea 
multilaterală în domeniul folosirii 
realizărilor științifice”.



Pag1. 4 SCÎNTEIA Nr. 5511

Intervenția reprezentantului
R. P, Romîne în

UN NOU SATELIT ARTIFICIAL Al PĂMÎNTULUI LANSAT ÎN U.R. S. S.
„Opriți experienței© !“

NEW YORK 26 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor agenției United 
Press International, la 25 aprilie, în 
fața primăriei orașului Newark (sta
tul New Jersey) a avut loc o demon
strație de protest împotriva reluă
rii experiențelor nucleare în atmo
sferă de către S.U.A. Demonstranții, 
caro au răspuns chemării secției 
din New Jersey a Comitetului națio
nal american pentru o politică nu
cleară sănătoasă, purtau pancarte 
pe care era scris : „Opriți experien
țele 1°, „Sîntem nemulțumiți". Ei au 
difuzat manifeste pe străzi în care 
se cere încetarea experiențelor nu
cleare.

Nota Ministerului 
de Externe al Braziliei

După cum transmite agenția 
France Presse, Ministerul Aface
rilor Externe al Braziliei a publi
cat în seara zilei de 25 aprilie o 
notă în care „condamnă 
rea experiențelor nuclearo 
moșieră de către Statele 
șl aiirmă că „Brazilia va 
nua să ceară interzicerea 
lor atomice".

relua- 
în at- 
Unîte“ 
conti- 
arme-

Proteste în numeroase țări 
occidentalădin Europa

LONDRA 26 (Agerpres). — Vestea 
reluării experiențelor nucleare în 
atmosferă de către Statele Unite a 
produs, după cum relevă agențiile 
occidentale de presă, „consternare”, 
„regrete” și „proteste” în numeroase 
țări din Europa occidentală.

într-o declarație dată publicității 
în seara zilei de 25 aprilie, primul 
ministru al Suediei, Tage Erlander, 
a arătat, că „anunțarea reluării ex
periențelor nucleare în atmosferă de 
către Statele Unite trebuie să 
primită cu regret”. Premierul 
dez a reamintit cu acest prilej 
punerile prezentate de Suedia, 
preună cu celelalte șapte țări 
tre participante la conferința Comi
tetului celor 18 state pentru dezar
mare de la Geneva, pentru încheie
rea unui acord privind încetarea 
experiențelor nucleare și a subliniat 
că „guvernul suedez consideră că 
aceste propuneri ar fi putut duce la 
tratative serioase și la 
ar fi permis evitarea 
riențe”.

Ministrul norvegian 
externe, Halvard Lange, a declarat 
că „știrea reluării experiențelor nu
cleare în atmosferă de către S.U.A. 
va fi primită cu regret în Norvegia“.

Primul ministru al Danemarcei, 
Viggo Kampmann, a declarat în le-

fie 
sue- 
pro- 
îm- 

neu-

acorduri care 
noilor expe-

gătură cu această știre că țara lui 
este acum chemată să facă „mai 
mult ca niciodată pentru ca omeni
rea să ajungă la înfăptuirea unei 
dezarmări atotcuprinzătoare, însoțite 
de control, care să includă și inter
zicerea experiențelor nucleare”.

La Copenhaga a avut loc miercuri 
seara o demonstrație de protest îm
potriva experiențelor nucleare a- 
mericane în fața clădirii ambasadei 
S.U.A.

în Italia, primarul orașului Flo
rența, profesorul Giorgio La Pira, 
a trimis o telegramă președintelui 
S.U.A., cerîndu-i oprirea imediată a 
experiențelor nucleare americane.

al afacerilor

Condamnînd reluarea 
experiențelor nucleare 
în atmosferă de către 
S.U.A., „L’Humanité" 
subliniază că această 
faptă este complet lip
sită de justificare. Zia
rul cere fflmcezilor 
să-și intensifice lupta 
pentru dezarmare și 
scrie că acest lucru este 
cu atît mai necesar cu 
cit Franța, prin refuzul 
ei de a participa la lu
crările Comitetului ce
lor 18 state, a făcut jo
cul adversarilor dezar-

mării și destinderii în
cordării internaționale.

Partidul socialist u- 
nificat a. dat publicității 
o declarație în care 
arată, că. „se solidari
zează cu toți oamenii 
din lume care duc o 
campanie împotriva fo
losirii energiei atomice 
în scopuri militare și 
apelează la toți oamenii 
de bună credință să mi
liteze cu și mai multă 
energie pentru 
marea, generală 
trolul ei".

Mișcarea de

dezar- 
și con-

luptă

pentru pace din Franța 
a convocat la Paris 
toate organizațiile ei în 
zilele de sîmbătă. și du
minică. Această mișca
re intenționează, să or
ganizeze o campanie 
intensă pentru dezar
marea generală și dis
trugerea tuturor arme
lor atomice și termonu
cleare. In diferite re
giuni din Franța au și 
avut loc primele mari 
inițiative în această di- 
YPPtî Pț JEAN ROCCHI 
Paris, prin telefon.

Glasul reprezentanților Jărilor 
afro-asiatice la O. N. Ü.

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
„Reacția generală a declarațiilor la 
Națiunile Unite fată de hotărîrea 
S.U.A. de reluare a experiențelor 
nucleare a fost nefavorabilă“ — 
transmite corespondentul de la 
O.N.U. al agenției Associated Press. 
Potrivit agenției, „diplomații asia
tici și africani au subliniat că ei au 
votat în favoarea rezoluțiilor su
puse Adunării Generale care 
mă pute-ile nucleare să se 
de a face experiențe“.

Corespondentul agenției 
Press International transmite

dul său că știrea începerii experien
țelor nucleare americane „a fost 
primită cu profund regret la 
O.N.U.“. „Ne pare foarte rău — a 
declarat reprezentantul Ceylonului, 
Gunapala P. Malalasekera. Ne pare 
rău deoarece aceste experiențe nu 
ajută cauzei păcii. Am sperat că 
Statele Unite se vor abține de la a- 
ce5ta experiențe, întrucît ele nu 
sînt necesare“. Critici împotriva ex
periențelor S.U.A, a formulat,
asemenea, reprezentantul Marocului, 
Ahmed Taibi Benhima.

de
United 
la rîn-

GENEVA 26 Corespondentul Ager
pres transmite : în cadrul ședinței 
din 26 aprilie a Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa, a luat cu- 
vîntul și reprezentantul R. P. 
Romîne, Iacob Ionașcu.

Subliniind utilitatea comisiei ca 
factor de colaborare între țările Eu
ropei, reprezentantul romîn a arătat 
că marile posibilități de care dis
pune comisia n-au fost decît parțial 
explorate.

în virtutea mandatului său C.E.E. 
trebuie să abordeze problemele eco
nomice europene cele mai impor
tante, să. inițieze noi forme de con
tact între factorii responsabili de po
litica comercială a diferitelor țări 
europene. în acest sens este nece
sar să se dezvolte și să se concreti
zeze ideile schițate în ultima rezolu
ție a C.E.E. cu privire la eliminarea 
obstacolelor economice, administra
tive și de politică comercială care 
se opun dezvoltării schimburilor de 
mărfuri între toate țările Europei.

Delegația romînă, a spus I. Ionașcu,
............. ------------------

ședința C. E. E.
consideră necesar ca secretarul exe
cutiv să întocmească un document 
care să generalizeze experiența ce
lor 15 ani de activitate a C.E.E. și 
să propună măsuri concrete pentru 
a îmbogăți activitatea, comisiei. 
Acest studiu și observațiile pe care 
le vor face țările membre urmează 
să. constituie eventual documentul 
de bază pentru discuțiile celei de-a 
18-a sesiuni a C.E.E.

§ € (U
din 
Le-

PARIS. O delegație compusă 
Anghel Negulescu și Gheorghe 
pădeanu, președinți ai sfaturilor 
populare Iași și Cluj, a partici
pat la sesiunea Consiliului Execu
tiv al Federației Mondiale a orașelor 
înfrățite care s-a desfășurat recent 
la Saint Germain en Lage, în Fran
ța. Membrii ' delegației romîne au 
participat de asemenea ca invitați

Lucrările Comitetului
celor 18 state pentru

GENEVA 26 (Agerpres). — Ședin
ța din 26 aprilie a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare a fost 
consacrată situației create în urma 
exploziei nucleare din atmosferă e- 
fectuată la 25 aprilie de către S.U.A.

Majoritatea covîrșitoare a vor
bitorilor au condamnat acțiunile 
S.U.A. și au cerut încetarea imediată 
a experiențelor nucleare. Aceste ex
periențe, a declarat reprezentantul 
Braziliei, vin în contradicție cu in
teresele tuturor popoarelor.

Protestăm împotriva efectuării 
experiențelor nucleare, despre a că
ror reluare noi am aflat cu profun
dă neliniște, a subliniat delegatul 
R.A.U.

Drept o lovitură gravă dată con
ferinței de la Geneva a caracterizat 
acțiunile S.U.A. delegatul birman.

întreaga lume, a declarat delega
tul Mexicului, este îngrijorată de 
faptul că țările occidentale au în
ceput experiențele. Opinia publică 
mondială le califică pe bună drep
tate ca acțiuni inumane.

Delegatul indian a amintit apelul 
primului ministru Nehru de a nu se 
relua experiențele cu arma nucleară.

La rîndul lor, reprezentanții Bul
gariei, Poloniei, Cehoslovaciei au 
vorbit la ședință cu profundă indig
nare despre acțiunile S.U.A. și 
gliei.

Este semnificativ faptul că 
măcar reprezentantul Canadei, 
a cerut să se caute un compromis 
pentru rezolvarea problemei înce
tării experiențelor cu arma nucleară, 
nu a cutezat să sprijine necondițio
nat S.U.A. și Anglia, partenerii săi 
din N.A.T.O. Numai delegatul Ita
liei, ca și reprezentantul Angliei au 
căutat să scoată basma curată S.U.A.

Reprezentantul U.R.S.S., V. A. Zorin, 
după ce a subliniat că acțiunile S.U.A. 
vor duce în mod inevitabil la agrava
rea continuă a situației internationale, 
a spus că guvernul Statelor Unite a 
acceptat această situație în cunoștință 
de cauză, întrucît el promovează o 
politică de atîfare a psihozei războiu
lui și de intensificare a cursei înarmă
rilor.

An-

nici 
care

Guvernul S.U.A. și-a smuls masca cu 
propriile sale mîini, a spus reprezen
tantul U.R.S.S.

Explozia bombei nucleare americane 
s-a auzit intr-un moment în care co
mitetul nu a avut nici măcar timpul de 
a trece la o examinare amănunțită a 
propunerii de compromis, făcute de 
cele opt state neutre.

Acum este limpede pentru oricine 
sensul manevrelor cu care s-au înde
letnicit reprezentanții S.U.A. și Angliei 
în jurul propunerii statelor neutre. Ei 
s-au străduit să zădărnicească cu tot 
dinadinsul posibilitatea realizării unui 
acord și să împiedice să se lege mîi- 
nile cercurilor militare ale S.U.A. care 
au ob(inut acum experimentarea bom
belor nucleare în Pacific. Ei nu au ac
ceptat nici măcar măsura minimă ce
rută de popoarele din întreaga lume 
— de a nu efectua experiențe măcar 
atîfa timp cît continua tratativele de la 
Geneva.

Seria experiențelor nucleare, începu
tă miercuri de Statele Unite, nu con
stituie un fenomen izolat. Aceasta este 
una din manifestările liniei generale a 
politicii Statelor Unite, care urmărește 
să menjinä lumea în starea febrei pre
gătirilor militare.

Cei care se cramponează de politica 
falimentară de pe poziții de forjă, care 
sînt interesați în cursa înarmărilor, nu 
au nevoie de destinderea încordării, 
nu au nevoie nici de un acord 
privire la încetarea experiențelor 
arma nucleară, nici de un acord 
privire la dezarmarea generală și 
tală. Aici, în acest comitet,

cu 
cu 
cu 
fo- 

sînfem 
martorii înfăptuirii acestei politici și o 
vedem în poziția adoptată de delega-

dezarmare
ția S.U.A. în toate problemele legate 
de dezarmare și de normalizarea si
tuației în lume.

In loc de a căuta împreună cu alte 
state rezolvarea problemelor urgente, 
ceea ce ar însănătoși situația interna
țională și ar netezi calea spre rezol
varea problemei dezarmării generale 
și totale, a spus V. A. Zorin, prin re
luarea experiențelor lor S.U.A. dau o 
nouă lovitură tratativelor. Răspunderea 
pentru 
revine 
S.U.A. 
ceasta 
popoarele lor, ci și față de popoarele 
întregii lumi.

Guvernul sovietic nu poate să ră- 
mînă indiferent față de aceste acțiuni 
agresive ale Statelor Unite și ale alia
tului lor — Marea Brilanie — și el va fi 
nevoit, așa cum a avertizat în repetate 
rînduri să ia măsurile necesare pentru 
întărirea capacității sa'e de apărare și 
înfrîngerea forțelor agresive care ame
nință pacea. în același timp, Uniunea 
Sovietică consideră drept o datorie a 
sa de a demasca față de popoare unel
tirile dușmanilor păcii, ale celor care 
în numele intereselor lor egoiste ațîță 
cursa înarmărilor și aduc popoarele în 
pragul războiului.

Linia neabătută a politicii externe a 
statului sovietic o constituie apărarea 
și întărirea păcii. Guvernul sovietic 
nu-și va precupeți nici energia, nici 
forțele pentru a obține realizarea aces
tui țel în numele vieții și fericirii. po
poarelor. El va lupta cu și mai mare 
stăruință pentru dezarmarea generală 
și totală, pentru încetarea cursei înar
mărilor nucleare, a spus V. A. Zorin.

toate urmările acestor acțiuni 
pe de-a-nfregul guvernelor 

și Marii Britanii, Ele poartă a- 
răspundere nu numai față de

Cuvîntarea reprezentantului R.P. Romîne

Un act ostil intereselor păcii
Glasul rațiunii n-a fost ascultat, 

voința popoarelor a fost sfidată. 
Miercuri după-amiază, în urma or
dinului dat de președintele Kenne
dy, S.U.A. au efectuat în regiunea 
insulei Christmas din Pacific o ex
plozie nucleară în atmosferă, fcrima 
dintr-o nouă serie de acest gen.

Știrea cu privire la această ac
țiune profund potrivnică intereselor 
de pace ale popoarelor, a stîrnit un 
puternic val de indignare în lumea 
întreagă. Cu atît mai gravă este 
săvîrșirea acestui pas primejdios, 
menit să dea un nou impuls cursei 
înarmărilor și să agraveze încorda
rea internațională, cu cît a avut loc 
într-un moment cînd la Geneva se 
duc tratative cu privire la dezar
marea generală și totală și la in
terzicerea experiențelor nucleare.

Starea de spirit a opiniei publice 
mondiale s-a reflectat în declara
țiile făcute în ședința de ieri a confe
rinței de la Geneva consacrată în 
mod special, la propunerea Indiei, 
discutării situației create prin ex
plozia nucleară din Pacific. Majori
tatea vorbitorilor au condamnat cp 
asprime actul agresiv al guvernului 
S.U.A. în acest sens s-au pronunțat 
reprezentanții țărilor neutre — Bra
zilia, R.A.U., Birmania, Mexic, India.

Este bine cunoscut că la conferin
ța de la Geneva prin propunerile so
vietice a fost creată o bază reală 
pentru realizarea unui acord în pro
blema interzicerii experiențelor nu
cleare. Mari eforturi pentru a găsi 
calea unui compromis au depus ță
rile neutre, ale căror propuneri au 
fost acceptate de U.R.S.S. ca bază 
de discuție. Realizarea unei înțele
geri a fost împiedicată însă de un 
singur lucru și anume de lipsa de 
dorință a Statelor Unite și Angliei 
de a se realiza un acord. Cercurile 
conducătoare din aceste țări erau 
hotărîte să efectueze cu orice preț 
noi experiențe nucleare în atmosfe
ră și să pună astfel lumea în fața 
unui fapt împlinit. în ziua de 25 apri
lie, înainte de efectuarea experienței, 
renunțîndu-se la orice prudență di-

plomatică, la Departamentul de Stat 
s-a declarat — cum reiese dintr-o 
relatare a agenției „France Presse" 
— că S.U.A. sînt hotărîte să încea
pă experiențele ldr nucleare în at
mosferă chiar dacă Uniunea Sovie
tică ar anunța astăzi că acceptă 
condițiile occidentale privitoare la 
controlul-spionaj.

Gravitatea intenției S.U.A. și An
gliei de a relua experiențele nu
cleare a fost relevată de o serie

Comentariul zilei

poli- 
Pre- 

secretarul 
O. N. U„ 

d-

de marcante personalități 
tice și savanți de renume, 
mierul 
general 
U Thant, 
merican Pauling, 
Bertrand Russell 
sat în ultima vreme apeluri cerînd 
renunțarea la aceste experiențe. 
Este semnificativ că guvernul japo
nez, ținînd seama de starea de spi
rit din propria sa țară, a adresat 
pînă acum S.U.A. trei note de pro
test în această privință. In lumea 
întreagă, inclusiv în S.U.A., mișca
rea maselor populare împotriva re
luării experiențelor nucleare în Pa
cific luase o amploare considerabi
lă. Washingtonul a răspuns însă 
prin efectuarea primei explozii.

Faptul că deasupra insulei Christ
mas s-a ridicat acum ciuperca ato
mică cmericană denotă că la Wa
shington a izbutit din nou să se im
pună punctul de vedere al celor 
mai agresive cercuri — Pentagonul, 
trusturile producătoare de arma
ment, atomiști de soiul lui Edward 
Teller. Se știe că sub patronajul ne
deghizat al acestor cercuri, peste 
Ocean se duce de vreme îndelunga
tă o campanie intensă menită să de
monstreze necesitatea „strategică" 
a experiențelor nucleare în atmos
feră, să acrediteze idcea că ele sînt 
inevitabile, să stoarcă noi credite

Indiei, Nehru, 
provizoriu al 

cunoscutul savant 
filozoful englez 

și alții au adre-

și comenzi militare. în numele a- 
cestor interese au fost ignorate rea
lismul și rațiunea politică, cerințele 
celor mai largi mase populare din 
lumea întreagă. După cum a arătat 
reprezentantul țării noastre în șe
dința de joi a conferinței de la Ge
neva, „începerea experiențelor de 
către guvernele american și englez 
constituie un act agresiv de o deo
sebită gravitate, de natură să in
tensifice cursa înarmărilor și încor
darea între state, un serios obsta
col în calea lucrărilor noastre".

Cercurile conducătoare de la Wa
shington și-au asumat o grea răs
pundere în fața popoarelor.

Evident, statele iubitoare de pace 
nu pot rămîne indiferente față de 
pericolul ce-1 creează pentru cauza 
păcii reluarea experiențelor nuclea
re americane. Guvernul U.R.S.S. a 
atras atenția în repetate rînduri că, 
dacă puterile occidentale vor efec
tua asemenea experiențe, Uniunea 
Sovietică, pentru a asigura securi
tatea sa și a celorlalte țări socialis
te, va fi silită să efectueze expe
riențe cu propria sa armă nucleară.

Totodată, așa după cum a 
arătat N. S. Hrușciov în recentul 
său mesaj adresat premierului Mac
millan, U.R.S.S. nu va slăbi efortu
rile în lupta pentru dezarmarea ge
nerală și totală. „Nu vom sta cu 
brațele încrucișate și nu vom aștep
ta pasivi — se spune în acest me
saj — vom depune toate eforturile 
pentru demascarea agresorilor, pen
tru demascarea celor ce se joacă 
de-a războiul, a celor ce se joacă 
cu destinele popoarelor".

Poporul romîn condamnă cu tărie 
reluarea experiențelor nucleare de 
către S.U.A. Alături de celelalte țări 
ale puternicului lagăr socialist, de 
imensele forțe mondiale ale păcii, 
poporul nostru își exprimă hotărîrea 
de a continua să lupte pentru ză
dărnicirea uneltirilor agresive, pen
tru înfăptuirea dezarmării șl stator
nicirea unei păci trainice în lume.

L. RODESCU

A luat apoi cuvîntul reprezentantul
R. P. Romîne, George Macovescu. Subli
niind ca declarațiile făcute în ședință 
reflectă marele val de condamnări ale 
opiniei publice mondiale fa(ă de relua
rea de căfre S.U.A. și Anglia a experien
țelor nucleare, G. Macovescu a scos în 
evidenjă faptul că aceste experienje 
sfîrnesc neliniștea generală, fiind un 
factor de înrăutățire a relațiilor inter
nationale, de întejire a cursei înarmă
rilor, de c._.Ti__ _ ____ 1L“ ?.
stafe, de amenințare gravă a păcii 
securității în lumea întreagă.

De o lună și jumătate de cînd 
început lucrările acestei conferințe, po. 
poarele au sperat că odată cu trata
tivele privind dezarmarea generală și 
totală vor putea fi oprite, odată pen
tru totdéauna, experiențele cu arma 
nucleară. Cele opf state neutre, mem
bre în acest comifet, au elaborat un 
memorandum cuprinzînd un nou puncf 
de plecare și o nouă bază de discuție, 
în vederea ajungerii la un acord cu 
privire la interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară. Uniunea Sovietică a ac
cepta) această bază de compromis și 
membrii -acestei conferințe așteptau ca
S. U.A. și Anglia să ia o atitudine co
respunzătoare în această situație nouă. 
Un singur lucru a împiedicat realiza
rea unei înțelegeri : lipsa dorinței gu
vernelor american și englez de a rea
liza acest acord, hotărîrea lor de a în
cepe cu orice preț ?i neîntîrziat expe
riențele.

Apelurile făcute în această confe
rință pentru neefectuarea experienfe-

creștere a încordării între
i îi

MOSCOVA 25 (Agerpres). TASS transmite : La 26 aprilie, în Uniu
nea Sovietică a fost lansat cu succes un nou satelit artifioial al Pă- 
mîntului — „Cosmos-4".

Potrivit datelor preliminare, satelitul s-a plasat pe o orbită apro
piată de cea stabilită prin calcul, cu parametrii : perioada inițială de 
revoluție — 90,6 minute ; îndepărtarea maximă de suprafața Pămîntului 
(la apogeu) — 330 km ; îndepărtarea minimă (la perigeu) — 298 km ; 
unghiul de înclinație al orbitei fajă de Ecuator — 65 grade 00 minut».

La bordul satelitului este instalat aparatajul științific destinat con
tinuării explorării spațiului cosmic în cadrul programului anunțat de 
agenția TASS la 16 martie a.c.

La 
crează 
menea, 
orbitei, 
mint a datelor privind funcționarea dispozitivelor și a aparatajului știin
țific instalate la bord.

Analiza primelor date culese arată că aparatajul instalat la bordul 
satelitului funcționează normal.

Urmărirea satelitului și recepționarea informației telemetrice se fac 
de către punctele terestre ale complexului de comandă și măsurători, 
situate pe teritoriul Uniunii Sovietice.

bordul satelitului se află un emițător radio „Signal", cate lu
pe frecvența 19,995 MHz. La bordul satelitului exist'», de ase 
sisteme radiotehnice pentru măsurarea .precisă a elementelor 1 
precum și aparatajul radiotelemetric pentru transmiterea pe Pă-
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anunță zia- 
doi contra- 
încercat să

armatei va cere noi sacrificii din 
partea francezilor. Noul prim-minis- 
tru a subliniat fidelitatea Franței 
față de blocul nord-atlantic, față da 
așa-zisa „integrare a Europei“.

ATENA. Președintele E.D.A., Paa- 
salidis, a adresat Consiliului econo
mic și social al O.N.U. și altor or- ~ 
ganizații internaționale telegrame z 
de protest împotriva noului val de 
arestări operate în ultimele zile de 
autoritățile grecești în rîndurile de
mocraților. Passalidis arată că prin 
aceste arestări autoritățile încearcă 
să înăbușe mișcarea tot mai puter
nică a poporului grec în apărarea 
păcii și democrației și să zădărni
cească pregătirile pe care le fac oa
menii muncii pentru sărbătorirea zi
lei de 1 Mai. Passalidis cheamă opi
nia publică mondială să se pronunțe 
în apărarea democrației în Grecia.

NEW YORK. Donald Makenzie, 
inginer în vîrstă de 37 de ani, s-a 
sinucis, aruncindu-se de pe un pod 
suspendat din statul Colorado. Do
nald Makenzie, de profesie inginer 
electrician, a lucrat pînă în vara 
anului trecut la una din întreprin
derile companiei „General Electric“ 
din orașul Siracusa (statul New 
York). Aproximativ cu un an în 
urmă, după o „verificare a loialită
ții“, Makenzie a fost concediat. De 
atunci el a bătut la porțile a nu
meroase întreprinderi, încercînd fără 
succes să-și găsească de lucru.

la adunarea Uniunii continentale 
africane a orașelor înfrățite care a 
avut loc la Dakar, în Senegal. Oas
peții romîni au fost primiți de Leo
pold. Senghor, președintele Republi
cii Senegal, și Valdiodio N’Diaye, 
ministrul de interne. La întoarcerea 
din Senegal, oaspeții romîni, însoțiți 
de C. Nicuță, ministrul R. P. Romî
ne la Paris, au fost oaspeții munici
palității orașului Poitiers,

MOSCOVA. La Moscova a avut loc 
o adunare consacrată celei de-a 17-a 
aniversări a întilnirii trupelor sovie
tice și americane pe Elba. Partici- 
panții la adunare au adoptat un 
apel adresat opiniei publice din 
S.U.A. în care cer să se întărească 
și să se dezvolte prietenia sovieto- 
americană, să se facă tot posibilul 
pentru întărirea păcii.

HAVANA. După cum 
rele din Havana, recent 
revoluționari cubani au
pătrundă pe teritoriul Cubei, venind 
de la baza maritimă militară a 
S.U.A., Guantanamo. încercînd să se 
ascundă după trecerea frontierei, 
unul din ei a fost ucis, iar altul a 
fost prins de grănicerii cubani.

PARIS 26 (Agerpres). — La 26 a- 
prilie primul ministru al Franței, 
Georges Pompidou, a prezentat Adu
nării Naționale Franceze guvernul 
pe care l-a format recent și a expus 
programul lui. în discursul său șe
ful guvernului francez s-a referit în 
primul rînd la problema algeriană. 
El a declarat că acordurile de Ia 
Evian vor.fi traduse la timp în via
ță. El a condamnat crimele sînge- 
roase comise de O.A.S., subliniind că 
aceste crime trebuie să înceteze și cum se știe, Tanganica are în pre- 
a îndemnat pe francezii care locu
iesc în Algeria să fie rezonabili. 
Pompidou a arătat intenția guver
nului 
ză cu 
odată

DAR ES SALAM. în Tanganica se 
fac în prezent pregătiri în vederea 
alegerii prin vot universal direct a 
primului președinte al tării. După

de a înzestra armata france- 
arma nucleară, adăugind tot- 
că o asemenea reorganizare a

zent un guvernator general numit 
de regina Angiiei. Partidul Uniunea 
Națională Africană (T.A.N.U.) și par
lamentul au hotărît 
Tanganica republică 
dinte ales.

să proclame 
cu un preșe-

dar se
con-

Maco-

lor în perioada lucrărilor conferinței 
sau cel pu(in în timpul examinării me
morandumului statelor neangajate s-au 
izbit de un zid al indiferentei și ne- 
luării în considerare a voinței tuturor 
popoarelor. Exploziile din insula 
Christmas nu dau o lovitură numai spe
ranțelor milioanelor de oameni, 
fac grav resimțite și în această 
ferinfă.

Delegajia romînă, a spus G.
vescu în încheiere, consideră că înce
perea experiențelor de către guvernele 
american și englez constituie un act 

au agresiv de o deosebită gravitate, de 
natură să intensifice cursa înarmărilor 
și încordarea între state, un serios ob
stacol în calea lucrărilor noastre. în
treaga răspundere pentru consecințele 
ce vor decurge revine guvernelor a- 
merican și englez.

G. S. Titov invitat să viziteze
cartierul general al 0. N. II.
NEW YORK 26 (Agerpres). — în 

Statele Unite este așteptată cu un 
viu interes sosirea pilotului cosmo
naut G. S. Titov, care va participa 
la sesiunea de la Washington a Co
mitetului internațional pentru cerce
tarea spațiului cosmic. într-un arti
col publicat de ziarul „New York 
Herald Tribune" se spune : Locuito
rii Statelor Unite nutresc sentimente 
de respect față de Iuri Gagarin și 
Gherman Titov, care au durat cale 
pe orbită în jurul Pămîntului. Ma
iorul Titov trebuie să fie salutat în 
Statele Unite ca un ilustru pionier 
într-un domeniu primejdios al cu
noașterii omenești.'

U Thant, secretarul general pro
vizoriu al O.N.U., l-a invitat pe pi
lotul cosmonaut G. S. Titov să facă 
o vizită la cartierul general 
O.N.U. în ziua de 30 aprilie, cînd 
drum spre Washington va sosi 
New York.

al 
în 
la

FILARMONICA DE STAT „GEORGE 
ENESCU“ (Palatul R.P.R. — Sala mică) : 
RECITAL DE ARII ȘI LIEDURI — (0- 
rele 20).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R.P. ROMINE : CĂLĂREȚUL DE ARAMA
— (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
LYSISTRATA — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : MACBETH - 
(orele 19.30). (Sala Studio) : TARTUFFE
— (orele 19.30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma- 
gheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA - 
(orele 19,30). (Sala- Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURA DINTRE DOMNUL 
KETTLÊE ȘI DOAMNA MOON — (0-
rele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ ; SFlNTA IOANA — (orele 
19,30). (Sala Studio — str. Alex. Sahia 
nr. 76) : TACHE, IANKE ȘI CADIR - 
(orele 19.30).

TEATRUL 
AL DOILEA 
rele 19,30).

TEATRUL
Pil (Sala pentru tineret) : 
PLUS CINCI FETE , .
pentru copii) : BĂIATUL DIN BANCA 
DOUA — (orele 17).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.-GIU- 
LEȘTI ; DOI TINERI DIN VERONA — 
(orele 19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVIS
TEI — (orele 20). (Sala Dalles) : ȘAPTE 
NOTE POTCOVITE — (orele 20). (Sala 
Victoriei 174) : CONCERT IN RE... HAZ
LIU — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : POST-RESTANT : 
Patria (9,15; 11,39; 14; 16,30; 19; 21,15).
București (9,15; 11,30; 13,45: 16,45; 19; 21,15), 
Gh. Doja (9,45; 12; 14,15; 16.30; 19; 21,15), 
Volga (10,30; 14,30; 16,45; 19; 21,05). INTRE 
DOÙA IUBIRI : I. C. Frimu (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Magheru (10,15; 12; 15;
17; 19; 21). ABSENȚA ÎNDELUNGATA - 
cinemascop : Republica (9; 11; 13; 15,15 
17,15; 19,15; “ “ ....................
14,15; 16,30; 
12; 15; 17; 
14,30; 16,45; 
reasca (16;

DE COMEDIE ; SVEJK IN 
RĂZBOI MONDIAL — (0-

PENTRU TINERET ȘI CO- 
PIGULETE 

(orele 20). (Sala

21,15), Elena Pavei (9,45; 12; 
18,45; 21), Alex. Sahia (10; 

19; 21), 23 August (10; 12,15;
19: 21.15). MILIONUL : Flo- 

18; 20), Libertății (10; 12; 14;

monstrațnlor care 
au avut loc în 
timpul recentei 
greve generale din 
Izr&el, s-au produs 
ciocniri între poli
ție și greviști. în 
orașul Ramatgane, 
de lîngă Tel-Aviv, 
au avut loc inci
dente violente 
caro s-au soldat 
cu zeci de răniți ; 
au fost arestați 23 
de maniiesianți.
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16,30; 18,30; 20,30). CARMEN DE LA RON
DA : Elena Pavei — grădină (orele 20). 
ULTIMA REPRIZA : V. Alecsandri (14,30; 
16,30; 18.30; 20,30), Lumina (10; 14; 16; 18,15;
20.30) , Moșilor (16; 18; 20). CASA SURPRI
ZELOR : Central (10; 11,45; 13,30; 15,15; 
17; 18,45; 20,30), Olga Banele (15,30; 18;
20.30) . GARDIANUL ; Victoria (10; 12; 15;
17; 19; 21), Munca (15; 17; 19; 21). PITICUL 
VRĂJITOR : Timpuri Noi (rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21). PROGRAM SPECIAL PENTRU CO
PII la cinematograful 13 Septembrie — 
(orele 10). PROFESIUNEA DOAMNEI 
WARREN: 13 Septembrie (11; 13; 15; 17; 
19; 21), 1 Mai (10; 12; 15; 17; 19; 21), Arta 
(16,30; 18,30; 20,30). PROCESUL MAIMU
ȚELOR : Tineretului (15,30; 18; 20,30). MU
ZICANTUL ORB : Cultural (16; 18: 20.30). 
S-A INTIMPLAT IN ZIUA SOLSTIȚIU
LUI : Alex. Popov (rulează in continuare 
de la orele 10 pînă la orele 21). DUPA 
DOI IEPURI : B. Delavrancea (16; 18; 20), 
Drumul Serii (16; 18; 20). ALO ? AȚI 
GREȘIT NUMĂRUL — rulează la cine
matograful M. Gorki (10; 12; 14; 16). MI
ZERABILII — ambele serii rulează la 
cinematograful V. Roaită (10; 14,30;
18,30 - grădină orele 20). IN NOAP
TEA DE AJUN : C-tln David (15,30; 
13; 20,30). ARME ȘI PORUMBEI : 8 Mar
tie (15,30; 18; 20,30), N. S. HRUȘCIOV : 
Grivița (16; 17,30; 19; 20,30). EXPERIENȚA 
PRIMEJDIOASA : Unirea (16; 18; 20).
TOM DEGEȚELUL rulează la cinema
tograful T. Vladimirescu (15; 17; 19; 21 — 
grădină orele 20). înfrățirea între popoare 
(10,30; 15,30: 18; 20.30). BĂTĂLIE IN MARȘ 
— ambele serii : Popular (16; 19,45), M. 
Eminescu (16,30; 20). MAMA INDIA :
Donca Simo (15; 17; 19; 21). PUȘTIUL 
rulează la cinematografele Ilie Pintilie 
(16; 18; 20) și 30 Decembrie (16; 18; 20). 
ARTISTUL : 8 Mal (15; 17; 19; 21). FRU
MOASA LURETTE : N. Bălcescu (16; 
18,15; 20,30). CURSA DE 100 KILOMETRI,: 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). CAVALERII 
TEUTONI — ambele serii : G. Bacovia 
(15,30; 19). MARILE FAMILII: Aurel Vlai- 
cu (15; 17; 19; 21). ULTIMUL MEU TAN
GO : Miorița (9,45; 12; 14.15; 16,39; 18,45; 
21). VIKINGII: Flacăra (11; 15,30; 18;
20,30). VAN GOGH: 16 Februarie (16; 
18: 20).

TELEVIZIUNE. In jurul orei 16,00 — 
Transmisie de la stadionul „23 August"

a întilnirii de fotbal dintre echipele R. P. 
Romîne — Turcia din cadrul turneului 
internațional de juniori U.E.F.A.

RADIO, vineri 27 aprilie • Orchestre 
de muzică populară romînească ce au 
concertat peste hotare — orele 10,08 —
I « Melodii populare romîneștl — orele 
11,33 — I e Limba noastră — orele 12,00 
— Ie Din creațiile de operetă ale com
pozitorilor sovietici — orele 12,40 — I • 
Fragmente din opere inspirate din lupta 
popoarelor pentru libertate — orele 
13,22 — II • Actualitatea în țările socia
liste — orele 15,35 — II • Muzică ușoară 
interpretată de formații romîneștl — o- 
rele 15,50 — I • Vorbește Moscova — 
orele 16 15 — I • Lieduri interpretate de 
Marius Rintzler — orele 16,15 — II • 
Cîntă ansamblul „Mazovșe“ din R.P. Po
lonă — orele 17,15 — Ie Muzică po; 
iară romînească din Oltenia și Dob< ... 
gea — orele 18,05 — II e Jurnalul sate
lor — orele 19,00 — Ie Cvartetul nr. 2 
în ml minor de Zeno Vancea — orele 
19.00 — II e Teatru : „Familia anticaru
lui“ de Carlo Goldoni — orele 19,30 —
II • Concert ghicitoare — orele 20,40 —
I o Muzică populară romînească — orele 
21,35 — Ie Muzică simfonică — orele 
22,30 — Moment poetic — orele 22,30 —
II e Prelucrări de folclor ale compozi
torilor noștri — orele 22,35 — II e Con
cert din operele Iul Mozart — orele 
23,15 — II.

va fi n
5 vremea

Tlmpul probabil pentru zilele de 28, 29 
șl 30 aprilie : vremea va deveni treptat 
instabilă din nord către sudul ță
rii. Cerul va fi variabil, temporar no- 
ros. Ploi locale vor cădea la început în 
Ardeal apoi șl in celelalte regiuni. Vînt 
potrivit din nord șl nord-vest. Tempe
ratura in scădere. Minimele vor fi cu
prinse între 2 și 12 grade, lai maximele 
între 12 șl 22 da grade.
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