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Economii de metal

In regiunea argeș 
s-a Încheiat colectivizarea

AGRICULTURII
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin 

Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Legînd lupta pentru îmbunăîă-» 
firea performanțelor tehnice ale 
ultimului tip de tractor realizat ta 
Uzina de tractoare din Brașov cu 
preocuparea zilnică de a obfine 
cît mai multe economii de metal, 
colectivul de aici a obfinuf re
zultata deosebite în întrecerea so
cialistă.

Recent în cadrul secfiei forjă 
din uzină a avut loc o consfătuire 
unde s-a discuta} despre posibili
tățile de punere în valoare a 
unor noi rezerve interne care să 
ducă 1a gospodărirea mai judicioa
să a metalului. Cu acest prilej a 
reieșit că prin extinderea unor 
procedee moderne de forjare cum 
sînt : forjarea fără bavură în ma
triță închisă, forjarea prin extru- 
ziune și altele, se pot economisi 
încă cel puțin 10 kilograme metal

ta fiecare tractor. Cu această oca
zie a fost întocmit un plan mai 
amplu de măsuri, care să asigure 

‘ ” i deurmărirea concretă a acțiunii 
economisire a metalului.

Noile procedee tehnologice au 
și început să fie aplicata __ 
succes la cît mai multe repere. 
Zilele acestea o nouă piesă—pi- 
nionul motorului — a început să 
fie forjată prin procedeul de 
matrițare fără bavură. Drept re
zultat se economisesc circa 0,200 
kilograme metal pe fiecare pie
să forjată.

In secție există un grafic al e- 
conomiilor de metal realizate în 
acest an. Din acest grafic se 
constată că pînă în prezent, dato
rită ultimelor propuneri făcute s-a 
economisit o cantitate de 12 tone 
de metal.

cu

tehnicii înaintate
in întreprinderile indu

striale din regiunea Craiova 
se duce o largă acțiune pen
tru reproiectarea unor ma
șini și utilaje în vederea mo
dernizării lor la nivelul teh
nicii înaintate.

Recent la Uzinele „Electro- 
putere“ din Craiova s-a 
terminat modernizarea seriei 
de transformatori cu puteri 
pînă la 1600 kilo-volți-amperi 
(K.V.A.). Cu cantitatea de ma
terii prime economisită în- 
tr-un an, datorită reducerii 
dimensiunilor la transforma
torii reproiectați, se pot fa-

brica circa 150 de asemenea 
piese cu puteri diferite. La 
uzina de reparații din Craiova, 
prin modernizarea unui uti
laj pentru irigații, au fost 
obținute economii de circa 
200.000 leL Mult îmbunătățită 
a fost și construcția cargoului 
de 1600 tone — produs al 
Uzinelor mecanice din Turnu 
Severin. Prin reproiectarea 
navei, greutatea sa este mult 
mai mică decît a altor vase 
de acest fel executate pînă 
acum.

(Agerpres)

Fiecare tinăr
prieten al cărții

Acordarea de ordine și medalii

agriculturii în regiunile Banat,
Cluj, Galați și Hunedoara

Conducâtori de

Comitetul regional de partid și Sfatul popular 
regional Argeș raportează că în ziua de 5 
martie 1962 s-a încheiat cu succes colectiviza
rea agriculturii în regiunea noastră.

In regiunea Argeș există în prezent 413 
gospodării agricole colective, în care s-au unit 
218.602 familii cu o suprafață de 495.764 ha te
ren agricol.

Datorită lucrării pământului în comun, cu 
mijloace mecanizate și după regulile agroteh
nice înaintate, producția agricolă în gospodă
riile colective a crescut de la an la an. In anul 
1961, gospodăriile agricole colective au obținut 
în medie cu 400 kg grîu și cu 550 kg porumb 
boabe la ha mai mult decît țăranii întovără
șiți și cu gospodării individuale. Gospodăria 
colectivă din comuna Stoicănești, raionul Dră- 
gănești Olt, a obținut în anul trecut o pro
ducție medie de 3.170 kg porumb boabe la ha, 
iar pe anumite suprafețe a obținut peste 5.000 
kg la ha ; gospodăriile colective din comunele 
Vlădești, Malul cu Flori, Boteni și altele au 
obținut de pe mari suprafețe cite 15.000—20.000 
kg cartofi la ha.

Prin aplicarea amendamentelor calcaroase, 
gospodăriile colective din Căteasca. Rătești, 
Mcgoșani, Broșteni și alte gospodării din zo
nele podzolice au obținut producții agricole 
duble față de anii anteriori. Urmind indicați
ile partidului de a valorifica terenurile degra
date și erodate, țărănimea a pus în valoare in 
ultimi 2—3 ani peste 26.000 ha de teren prin 
plantații în masiv și în terase cu pomi fruc
tiferi și viță de vie.

Ca urmare a preocupării pentru dezvoltarea 
sectorului zootehnic și folosirii judicioase a 
creditelor acordate de stat încărcătura la suta 
de hectare a ajuns în anul 1961 Ia 40.9 bovine 
la suta de hectare, din care 19.4 vaci cu lapte, 
iar numărul animalelor proprietate obștească 
a crescut față de 1960 cu 19341 bovine» cu 
23.132 ovine și cu 1X752 porcine.

Numai în anul trecut au fost construite din 
credite acordate de stat și din fonduri proprii 
ale gospodăriilor colective 374 grajduri. 125 
saivane, 133 maternități și îngrășătorii de 
porci.

Rezultate însemnate au fost obținute in con
solidarea economică și organizatorică a gos
podăriilor colective, fondul de bază crescând 
de la 81.081.000 lei în 1960. la 125.230 000 lei 
în 1961.

Succesele obținute de gospodăriile agricole 
colective în dezvoltarea producției agricole și
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creșterea veniturilor sînt nemijlocit legate de 
SDrijinul permanent și multilateral acordat de 
statul democrat-popular. Pe ogoarele regiunii 
lucrează azi 1.749 tractoare, precum și _ alte 
mașini și unelte agricole. în anul 1938 existau 
în regiune numai 37 de agronomi, pe cînd 
astăzi numărul inginerilor și tehnicienilor agri
coli se ridică la peste o mie. Numai în anul 
1961, statul a acordat gospodăriilor colective 
din regiunea Argeș, credite de peste 42 mili
oane let

Se transformă neîncetat fața satelor. în anii 
ig59—1960 au fost construite peste 16.500 case, 
380 sate au fost electrificate, s-au ridicat 131 
școli noi cu 467 săli de clasă, in comunele și 
satele regiunii funcționează 744 cămine cultu
rale și 1.633 biblioteci Crește necontenit nive
lul de trai material și cultural al țărănimii.

Prin încheierea colectivizării agriculturii se 
deschid noi și mari perspective pentru crește
rea producției agricole vegetale și animale, 
pentru ridicarea continuă a bunăstării țărani
lor colectiviști.

Asigurăm Comitetul Central al_ partidului 
că vom munci cu abnegație și hotărîre pentru 
consolidarea și dezvoltarea economică a gos
podăriilor colective, prin unirea gospodăriilor 
colective mici in gospodării colective mai 
mari, care să poată folosi cu mal multă efi
ciență pămintul. mijloacele mecanizate și me
todele agrotehnice înaintate, forța de muncă 
a colectiviștilor, cadrelor de specialiști.

O atenție deosebită vom acorda sporirii pro
ducției de cereale la hectar, creșterii animale
lor și dezvoltării bazei furajere, îmbunătățirii 
pășunilor și fînețelor. Folosind terenurile în 
pantă, improprii pentru cultura cerealelor, vom 
da o mare dezvoltare potniculturii și viticul
turii pentru care in regiunea noastră sînt con
diții favorabile.

In prezent, Comitetul regional de partid, 
Sfatul popular regional, cadrele de speciali
tate desfășoară o activitate intensă pentru 
pregătirea campaniei agricole de primăvară, 
etapă hctăritoare in asigurarea unor recolte 
bogate în acest an.

Vom îmbunătăți necontenit munca politică 
ți organizatorică, organele ți organizațiile de 
part’d vor munci neobosit pentru mobilizarea 
tuturor muncii la înfăptuirea sar
cinilor puse de Congresul al III-Iea al partidu
lui, în vederea deslvlițirii construcției socia
lismului in țara noastră.

SFATUL POPVLAB 
AL MGITXn ARGEȘ

ARGEȘ

Cu agricultura

In orașul nostru, pe șan* 
tierele de construcții, la Com- 
binatul de cauciuc, la rafină
rie, lucrează un număr mare 
de tineri. Mulți au venit de 
pe alte șantiere ale patriei 
aducînd cu ei dorință fierbin
te de a construi cît mai repede 
și cît mai bine. Alții au venit 
cine știe din ce sat îndepăr
tat simțind pentru prima oară 
pulsul trepidant al șantierului. 
Pentru toți tinerii 
tori, șantierul nu 
este numai locul 
unde pot să în
vețe sau să-și de- 
săvîrșească o me
serie, ci și o școa
lă de educație co
munistă, care îi 
formează ca oa
meni înaintați, cu 
o bogată cultură.

Organizațiile U.T.M. din în
treprinderile Oneștiului, prin 
acțiunile întreprinse, s-au 
străduit să trezească la tineri 
dragostea pentru frumos, pa
siunea pentru lectură. Una 
din aceste acțiuni care cuprin
de zi de zi un număr din ce 
în ce mai mare de tineri este 
și concursul „Iubiți cartea". 
Pentru buna desfășurare a 
acestuia, există create toate 
condițiile. Bibliotecile din oraș 
au o bogată bază materială. 
Numai biblioteca „Constructo
rul" numără peste 28.000 volu
me. Aici vin să împrumute 
cărți atît tinerii de la com
plexul de șantiere cît și cei de 
la celelalte întreprinderi din 
oraș.

O inițiativă frumoasă pen
tru popularizarea concursului 
„Iubiți cartea" a avut-o comi
tetul U.T.M. de la Combinatul 
de cauciuc sintetic. Aici, la 
intrarea în fiecare secție, sînt 
expuse panouri mari cu titlu
rile cărților ce trebuie citite 
în cadrul concursului.

La complexul de șantiere 
a avut loc nu de mult o șe
dință a comitetului U.T.M. la 
care au participat și secretarii 
organizațiilor U.T.M., în care 
a fost analizată amănunțit a- 
ceastă problemă. Ținîndu-se 
seama de faptul că mulți ti
neri constructori, după termi
narea lucrului citesc cărți, 
s-a stabilit să se treacă 
imediat la organizarea unei 
largi popularizări a bibliogra
fiei concursului „Iubiți cartea", 
să se acorde cea mai mare 
atenție dezvoltării la fie
care tînăr a dragostei pen
tru citit. Secretarii organi
zațiilor U.T.M. au împărțit 
tinerilor listele cu cărțile pre
văzute în concurs. Au fost re

coîwtruc-

organizate comisiile de exami
nare. In cadrul „Joii tineretu
lui" au fost organizate adesea 
lecturi și recenzii, jocuri dis
tractive ca „Dansul eroilor din 
cărți", „Autorul își caută ope
ra" etc. menite de asemenea, 
să stîmească interesul pentru 
citirea cărților prevăzute în 
bibliografia concursului.

Și numărul cititorilor a cres
cut. De la începutul anului și 
pînă acum la biblioteca „Con
structorul"

NE SCRIE POSTUL DE 
CORESPONDENȚI VO
LUNTARI AI „SCÎNTEH 
TINERETULUI44 DE 

ONEȘTI
LA

au împrumutat 
cărți peste 900 ci
titori. Tot 
mulți tineri 
de 
de 
de 
de 
tic 
jie 
concursul „ 
întreprinderea de

mai 
atît 

ia complexul 
șantiere, cit yi 
la Combinatul 
cauciuc sinte- 
au cerut 

înscriși
să 
la 

.Iubiți
cartea". La 
montaj au fost înscriși deja 
de la începutul anului și pînă 
acum 70 de tineri, la Șantie
rul nr. 3, 60 de tineri.

Organizațiile U.T.M., comi
siile de examinare s-au ocu
pat îndeaproape de pregătirea 
tinerilor înscriși la concurs. In 
acest sens au fost organizate 
seri literare, recenzii, scurte 
prezentări de cărți etc.

Nu de mult a fost pre
zentată recenzia romanu
lui „Pămînt desțelenit" de 
M. Șolohov, la care au parti
cipat numeroși tineri, la Com
binatul de cauciuc sintetic sînt 
organizate cu regularitate dis-

NĂSTASE ION 
secretar al Comitetului orășe

nesc U.T.M.
TOMA CONSTANTIN 

mecanic
SUMAN CONSTANTIN 

lăcătu?

(Continuare
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50 de noi tipuri 
de mobilier

Anul acesta fabricile de mo
bilă din regiunea Mureș-Autono- 
mă Maghiară produc aproximativ 
50 de noi tipuri de mobilier și cu 
circa 6.000 mai multe garnituri 
decit în anul trecut.

In construcția noilor tipuri de 
mobilă sînt folosite plăci aglo
merate și fibro'emnoase, mase 
plastice și alte materiale,

mecanic

în pag. a 2-a)

Prin decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Ro
mîne s-a conferit Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne" cla
sa I regiunilor Banat, Cluj, Galați 
și Hunedoara pentru încheierea 
colectivizării agriculturii și rezul
tatele obținute în consolidarea 
economico-organizatorică a gos
podăriilor agricole colective, pen
tru obținerea de producții agri
cole sporite, creșterea efectivelor 
de animata și a productivității 
lor, pentru contribuția de seamă 
la fondul central de produse agro- 
alimentare.

Prin același decret, pentru me
rite deosebite în munca de co
lectivizare a agriculturii și întă
rirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor agricole colective, 
s-au conferit 427 ordine și 1.006 
medalii unor activiști ai organiza
țiilor de partid și ai sfaturilor 
populare, ai altor organizații ob
ștești, președinți de gospodării 
colective, brigadieri și colecti
viști fruntași, ingineri și tehnicieni 
care lucrează în gospodăriile co
lective din aceste regiuni.

Luni la amiază, ta Palatul RA 
Romîne a avut loc solemnitatea 
înmînării distincțiilor acordata re
giunilor.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Moghioroș, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea, membri ai C.G. 
•I P.M.R. și ai guvernului.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a înmînat distincțiile acordate 
regiunilor Banat, Cluj, Galați, Hu
nedoara primilor secretari ai co
mitetelor regionale de partid și 
președinților sfaturilor populare 
regionale. In continuare au fost 
înmînate „Ordinul Muncii” clasa I 
primilor secretari ai comitetelor 
regionale de partid : Banat — 
Petre Blajovici; Cluj — Vasile 
Vaida ; Galați — Constantin Scar
lat ; Hunedoara — Petru Furdui 
și președinților staturilor populare 
ale regiunilor Banat — Vasile 
Daju ; Ciuj — Clement Rusu ; 
Galați — Nicolae Gănef; Hune
doara — Dumitru Dejeu.

în numele Comitetului Central 
a| P.M.R., al Consiliului de Stat

partid și de stat îtf mlțlooul 

și al guvernului, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej l-a felicitat 
pe cei decorați, arătînd că eceste 
distincții sînt o mărturie e pre
țuirii pe caro partidul și sfatul 
nostru o acordă lucrătorilor din 
agricultură, succeselor obținute de 
aceștia. Felicităm în primul rînd 
din toată inima—a spus vorbitorul 
•— țărănimea muncitoare care a în
țeles să pornească în comun pe 
calea arătată de partid, pe calea 
belșugului, felicităm activul orga
nizațiilor de partid și al sfaturilor 
populare care a desfășurat o rod
nică activitate organizatorică, u- 
rîndu-le noi succese în munca lor 
viitoare.

In continuare tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a subliniat că 
sarcina principala care se pune ip

delax rioco roți.

prezent ta sate aste consolidarea 
succeselor obținute, pentru ca, 
într-un termen relativ scurt, să fie 
ridicat nivelul da activitate al tu
turor gospodăriilor agricole colec
tive.

Tovarășii Petre Blajovlci, Vasile 
Vâida, Constantin Scarlat șl Petru 
Furdui au mulțumit pentru înaltele 
distincții acordata și au asigurat 
Comitatul Central al P.M.R. că vor, 
munci și în viitor pentru 
întărirea și dezvoltarea con
tinuă a gospodăriilor colective, 
pentru îndrumarea țărănimii colec
tiviste în vederea obținerii unei 
producții agricole tot mai mari.

Conducătorii de partid și da 
stat s-au întreținut epoi cu 
decorați.

cei

complet colectivizată
Raioanele Cehu Silvaniei,

Oaș, VișeuI n raioanele Cehu 
Silvaniei, Oaș, Vi
șeu, precum și în 
satele care apar
țin de orașul Baia 
Mare, regiunea 
Maramureș, s-a 

colectivizarea agri-încheiat 
culturii.

Acum, în raionul Cehu Sil
vaniei sînt 44 G.A.C. care cu
prind 12.100 familii cu 35.045 
ha ; în raionul Oaș 21 G.A.C. 
cu 7.990 familii și 26.572 ha; în 
raionul Vișeu 8 G.A.C. cu 2360

Convinși câ diurnul aratcrt de partid este drumul fericirii și al bunăstării, țăranii mun
citori din Prundeni, raionul Drăgâșani, regiunea Argeș, depun cereri de înscriere în 

gospodăria agricola colectivă.

(Agerpres)
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familii și 7550 ha, iar în sa
tele aparținînd orașului Baia 
Mare există 17 G.A.C. cu 4610 
familii și 8026 ha teren.

Exemplul gospodăriilor co
lective fruntașe și viața tot 
mai îmbelșugată a colectiviș
tilor au exercitat o puternică 
influență asupra țăranilor în
tovărășiți și cu gospodării in
dividuale, determinîndu-1 să 
se unească în gospodării co
lective.

Executând lucrările agrico
le în cea mai mare parte cu 
mijloace mecanizate, folosind 
sămînță din soiuri de mare 
productivitate, colectiviștii din 
raionul Cehu Silvaniei au ob
ținut cu 400-800 kg mai mult 
grîu și porumb la hectar de
cit întovărăși ții.

Succese însemnate au obți
nut colectiviștii și în dezvol
tarea altor ramuri de produc
ție. Gospodăriile colective din 
aceste raioane și-au sporit în 
ultimii doi ani de peste două

ori numărul animalelor pro
prietate obștească. GAC din 
Turulung, raionul Oaș, de 
exemplu, posedă acum peste 
600 bovine, 1.370 ovine, 155 
porcine și rate de păsări.

Ca urmare a veniturilor 
sporite realizate prin valo
rificarea unor importante can
tități de produse agricole pe 
bază de contracte cu statui, 
au crescut veniturile gospodă
riilor colective și, o dată cu 
ele, cele ale colectiviștilor. La 
G.A.C. din Dobra, de pildă, 
s-au repartizat anul trecut 
pentru fiecare zi muncă pro
duse și bani care totalizează 
36 let

Acum, după încheierea co
lectivizării agriculturii, în fața 
țărănimii din aceste raioane 
ale regiunii Maramureș s-au 
deschis largi perspective de 
sporire a producției agricole.

(Agerpres).
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La medicină, în anul VI
Foto : AGERPRES

Raionul

Noi încă 
nici nu ne 

cunoșteam. Era o dimineață 
albă, strălucitoare, poate cea 
mai albă și mai strălucitoare 
din cite trăisem pînă atunci. 
Ne-am adunat grupuri-gru- 
puri în curte. Curtea ni se 
părea nemărginită, plopii — 
înalți, înalți, ferestrele fa
cultății — nenumărate. Cei 
din anii mai mari își poves
teau lucruri pe care noi nu 
le înțelegeam încă, tot ei ne 
numeau cu bunăvoință „bo
boci" și noi ne bucuram pen
tru că vorba asta însemna 
„student în anul I al Facul
tății de medicină din Bucu
rești".

...Fata din Dobrogea care a- 
vea atunci 16 ani și coade 
castanii, clasificată a treia la 
concursul de admitere, explica 
cu aprindere celor din jur : 
„Mi-ar fi plăcut să merg la 
artă dramatică dar, în același 
timp, doream cu orice preț să 
fiu de folos oamenilor în mo
dul cel mai direct cu putință.

sînt fericită pentru 
medic... poate chiar

Acum
voi fi 
colo în Dobrogea mea".

HALATUL 
ALB

că
a-

trecut 
Ni se 
„stu-

Au 
6 ani. 
spune 

dent în anul VI" sau „docto
ri". Colegii din anii mai mari 
sînt acum la posturi. Ne scriu 
din cînd în cînd, împărtășin- 
du-ne bucuriile și dindu-ne 
ca, de obicei, sfaturi: „Pu- 
neți-vă la punct bine de tot 
cu microscopul! Veți lucra cu 
el și la circumscripție". Sîn
tem în anul VI. Sintem mai 
aproape de visul nostru ca 
oricînd. Trăim de pe acum 
bucuria de a putea răspunde 
menirii noastre de slujitori ai 
sănătății poporului, de a ne 
integra in marea 
de medici, formată în 
noștri, de a ne dovedi 
fapte recunoștința față 
partid.

Despărțirea, firește, o 
gretăm (cu toate că nu 
place ș-p numim așa). Vor-

armată 
anii 
prin 

de

re-
ne

recunoștea- 
dintre pro

bim cu plăcere și 
ță despre fiecare 
fesorii noștri, despre cei mai 
apropiați dintre asistenții 
grupelor noastre, trecem în 
revistă cele mai frumoase ac
tivități în cadrul organizației 
U.T.M., dl asociației studen
ților. Am crescut, am adunat 
știința, picătură cu picătură, 
în amfiteatre, în orele tîrzii 
aplecați deasupra atlaselor și 
tratatelor, în sălile albe ale 
laboratoarelor în care halatul 
imaculat a primit ca pe un 
trofeu prima urmă a picăturii 
de acid sulfuric. Lucrurile 
cele mai uluitoare au devenit 
treptat tot mai apropiate 
țelegerii noastre.

în-

ÎN CLINICA Saloanele
be ne sînt , 

miliare, apropiate. In fiecare 
zi ele au dat minții noastre 
trăinicia cunoștințelor învă
țate nemijlocit. Sîntem, mulți 
dintre noi, încadrați realmente 
în activitatea diferitelor spi
tale. Totuși, retrăim deseori

al
fa-

sfiala cu care am pășit prima 
dată în saloanele albe ale 
spitalelor în anul III. Retrăim 
și mîndria cu care am primit 
deosebita însărcinare de a da 
ajutor la combaterea gripei. 
Nu ne descurajau atunci cu
noștințele noastre încă destul 
de puține, nici faptul că Ari
ana Sava a fost primită de 
bolnavi cu oarecare neîncre
dere din pricina cozilor ei cu 
funde de școlăriță.

Despre externi ca Luca Nico- 
lae, de pildă, bolnavii spun 
că „doctorul Luca are vorbele 
binefăcătoare ca cel mai bun 
medicament". In același timp, 
„neexternii" nu se lasă nici 
ei mai prejos. La vestita cli
nică medicală de la Colentina 
ne punem la punct cunoștin
țele de medicină internă, în 
luminosul, modernul spital 
pentru copii „Emilia Irsa" sau 
la „Gr. Alexandrescu" ni le 
însușim pe cele de Pediatrie. 
In același timp, învățăm Or
ganizarea Sanitară și facem 
zile. de practică la circum*

scripțiile rurale Chitila și A- 
fumați.

Dar toate acestea nu sînt 
decit lucruri obișnuite. Nu fa
cem altceva decit sa. învățăm 
în fiecare zi, în fiecare oră, 
în fiecare clipă ca să creștem 
pe măsura așteptărilor, pe mă
sura posibilităților pe care 
partidul și guvernul ni le-au 
creat pentru a deveni medici 
și oameni adevărați.

Neobișnuit prin noutatea și 
intensitatea lui ni se pare 
însă sentimentul de bucurie 
care ne cuprinde cînd vedem 
că știm, că putem face atîtea 
lucruri visate.

Neobișnuit de luminoase e- 
rau privirile ce îmbrățișau 
trupul roz al omului nou ve
nit pe lume, cu ajutorul ei, 
al studentei Rodica Stănescu 
în stagiul de obstetrică și gi-

• harta regiunii Co
șare s-a înscris al 
dncilea raion cu 
agricultura complet 
colectivizată : raro 
nul Marghiia. Ur- 
mînd cu încredere 

cuvîntul partidului, cunoscînd 
succesele obținute de colectiviști* 
din raion și regiune, 28.318 fa
milii și-au unit pămînturile în 81 
de gospodării agricole colective, 
cu o suprafață de 72.721 hec
tare.

Țăranii întovărășiți și cu gospo
dării individuale din raion s-au 
convins de avantajele producției 
vegetale și animale. Astfel, pe în
treg raionul, colectiviștii au recol
tat în medie cu 400 kg grîu și 
cu 1.000 kg porumb boabe la 
hectar mai mult decît țăranii în
tovărășiți. în acest raion există 
numeroase G.A.C. puternic dez
voltate ca cele din Abram, Moara 
de Rituri, Chiraleu, Ciocaia, Valea 
lui Mihai, care au fosf în repetate

Marghita
rinduri vizitate de făranii întovS- 
rășiji și cu gospodării individuale 
din raion, unde aceștia și-au dat 
seama de superioritatea muncii 
în GA.C. In gospodăriile colec
tive din raion $-a dezvoltat mult 
și sectorul zootehnic. Fafă de anul 
1960, în anul acesta în întreg 
raionul sînt cu 90 1a sută 
multe bovine, cu 150 la 
multe porcine și cu 51 
mai multe ovine. Fondul 
al GA.C. din raion fafă 
1960 a crescut cu 11 
lei, în prezent ridicîndu-se la a- 
proape 40 milioane lei. De ase-

. în raion există 18 gos
podării colective milionare, 86 
cămine culturale, 5 spitale, 20 de 
sate s-au electrificat, a crescut 
simfitor nivelul de trai al colecti
viștilor. Aceste rezultate au con
stituit un îndemn puternic pentru 
țăranii întovărășiți de a păși cu 
încredere în marea familie a co
lectiviștilor.

mai 
sută mai 

la sută 
de bază 
de anul 
milioane

menea,

V. CLONDA

Telegramă
Excelenței Sale 

Dr. KWAME NRRUMAH, 
Președintele Republicii Ghana

ACCRA

EUGENIA GROSU 
studentă în anul VI la 

I.M.F. București

(Continuare în pag. a 2-a)

Cu ocazia celei de-a 5-a aniversări a proclamării independen
ței Republicii Ghana, transmit Excelenței Voastre și poporului 
ghanez prieten, cele mai sincere felicitări în numele Consiliu
lui de Stat al* Republicii Populare Romine și al meu personal.

Bucurîndu-se din toată inima de realizările obținute de po
porul ghanez în dezvoltarea economiei și culturii naționale, 
poporul romin îi urează noi succese în munca sa nobilă de 
construire a unei vieți prospere.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești care s-au sta
tornicit între țările noastre vor continua să se dezvolte în viitor 
spre binele ambelor noastre popoare.

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



Pentru sporirea
contribuției tineretului 

la dezvoltarea economică
și culturală a regiunii

In lucrările sale, conferința 
organizației regionale U.T.M. 
Suceava a analizat pe larg 
activitatea desfășurată de că
tre organele și organizațiile 
U.T.M. sub conducerea orga
nizațiilor de partid, pentru 
mobilizarea tineretului la în
deplinirea sarcinilor puse de 
partid privind continua dez
voltare economică și social- 
culturală a regiunii.

Luînd cuvîntul pentru a 
transmite conferinței salutul 
Comitetului regional de partid 
Suceava, tovarășul Constantin 
Simiciuc, secretar al comitetu
lui regional de partid, a spus: 
Comitetul regional de partid 
dă o înaltă apreciere contri
buției aduse de tineret la în
deplinirea sarcinilor economi
ce și social-culturale puse de 
partid în fața oamenilor mun
cii din regiunea noastră.

Tov. Constantin Simiciuc s-a 
referit apoi la sarcinile stabi
lite de conferința 
regională de partid 
privind continua 
dezvoltare economi
că și culturală a 
regiunii, arătînd că 
pentru a spori con
tribuția tineretului 
la înfăptuirea aces
tor sarcini, organi
zațiile U.T.M. tre
buie să-i ajute mai 
mult . / ~ — r-
leagă pro/.und politica parti
dului 
spiritul disciplinei socialis
te față de muncă, al grijii și 
răspunderii față de avutul ob
ștesc. Vorbitorul a arătat în 
cont nuare că una din princi
palele sarcini ce revin organi
zațiilor U.T.M. din întreprin
deri este aceea de a se ocupa 
și în Viitor cu toată atenția 
de ridicarea calificării profe
sionale a tinerilor, îndrumîn
du-i să frecventeze cu regula
ritate cursurile organizate în 
fiecare întreprindere, ajutîn- 
du-i să aplice în viață cunoș
tințele dobîndite. în legătură 
cu activitatea organizațiilor 
U.T.M. de la sate, vorbitorul 
a arătat că mobilizînd întrea
ga masă a utemiștilor și ti
nerilor, acestea trebuie să a- 
ducă o contribuție mai mare 
la colectivizarea agriculturii 
și creșterea producției vegeta
le și animale.

★
Conferința a analizat prin

tre altele, pe larg, și acti
vitatea organizațiilor U.TJM. 
din industria forestieră, care 
deține un loc important in e- 
conomia regiunii. Atît din da
rea de seamă cit și din discu
țiile purtate de mai mulți de
legați printre care Ana Rotea, 
de la I.F. Moldovița, Mihai 
Iurea de la I.F. Frasin, Du
mitru Mîrzan de la I.F. Făl
ticeni și alții a reieșit că, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, organizațiile U.T.M. 
din sectorul forestier au des
fășurat o susținută muncă de 
educare politică a tineretului, 
mobilizîndu-I activ la lupta 
pentru creșterea productivită
ții muncii, reducerea prețului 
de cost, exploatarea și valori
ficarea superioară a masei 
lemnoase. Organizațiile U.T.M. 
din întreprinderile forestiere 
— sublima darea de’ seamă — 
s-au preocupat mai mult de 
îmbunătățirea conținutului 
politic-educativ al adunărilor 
generale în cadrul cărora s-au 
dezbătut probleme privind im
portanța pădurilor în econo- 
nomia regiunii, căile valorifi
cării superioare a masei lem
noase, au fost invitați acti
viști de partid și de stat care 
le-au vorbit tinerilor despre 
sarcinile ce revin întreprinde
rilor forestiere în lumina hotă- 
rîrilor celui de-al IlI-lea Con
gres al P.M.R.

In lumina sarcinilor sporite 
ce revin în anul acesta oame
nilor muncii din industria fo
restieră, conferința a adoptat 
o seamă de măsuri. în acest 
sens s-a arătat că atît noul 
comitet regional U.T.M. cît și 
comitetele raionale U.T.M. tre
buie să se preocupe mai mult 
de întărirea politico-organiza- 
torică a organizațiilor U.T.M. 
din sectorul forestier, să acor
de o atenție sporită mobiliză
rii tuturor tinerilor la îndepli-

nirea angajamentelor între
prinderilor, la ridicarea cali
tății produselor, la ridicarea 
continuă a calificării profesio
nale 
celor

a tinerilor, mai ales a 
din gurile de exploatare.

★
loc deosebit în lucrărileUn 

conferinței a fost rezervat ac
tivității politico-educative pe 
care o desfășoară organizații
le U.T.M. de la sate în rîndul 
tineretului.

Atît darea de seamă cît și 
numeroși delegați au arătat 
că, punînd la baza activității 
lor sarcinile și învățămintele 
ce izvorăsc din Documentele 
celui de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R., din documentele Ple
narei C.C. al P.M.R. din iunie- 
iulie 1961, organizațiile U.T.M. 
au adus o contribuție sporită 
la munca politică pentru a- 
tragerea tineretului pe calea 
agriculturii socialiste. Drept 
urmare, numai în anii 1960 —

1961, s-a arătat în darea 
seamă, organizațiile U.T.M. 
recomandat peste 1.200 tineri 
să lucreze ca îngrijitori și 
crescători de animale. Totoda
tă, organizațiile U.T.M. s-au 
ocupat îndeaproape de ridica
rea calificării profesionale a 
acestor tineri, îndrumîndu-i să 
participe cu regularitate la 
cursurile agrozootehnice.

în lumina sarcinilor stabili
te de conferința regională de 
partid cu privire la întărirea 
și dezvoltarea sectorului so
cialist în agricultură, conferin
ța organizației regionale 
U.T.M. a cerut noului comitet 
regional U.T.M. să generali
zeze în toate organizațiile 
U.T.M. de la sate formele și 
metodele activității politice de 
masă care și-au dovedit deja 
eficacitatea în munca de atra
gere a tinerilor pe calea gos
podăriei

Au amenajat drumul ce ducezootehnicăla îerma
s-au situat tinerii Lida Geor
ge, Antonie V. Florea, Nuță 
S. Gheorghe și alții.

CORNEL MIU 
tehnician zootehnist

PREDA AUREL 
corespondent vo

luntar

Pionierii de la Școala de 
8 ani nr. 175 din Capitală 
așteaptă întotdeauna cu 
interes apariția noilor nu
mere ale gazetei de perete

Foto : GR. PREPELIȚA

pe tineri să

A crescut numărul 
cursanților

G.A.C.
Vladimirescu“ 
raza orașu- 

Tîrgoviște erau 
înscriși un număr 
de 48 colectiviști. 
De Ia primele lec
ții au fost însă in
vitați să participe 
în afară de cursan- 
ții înscriși și alți 
colectiviști.

Lecțiile predate 
de tehniciană agro-

nom Maria Anghel, 
bogate în exemple, 
interesante, însoțite 
de materiale didac
tice cum sînt plan
șe, mulaje etc. au 
stîrnit interesul co
lectiviștilor. Mulți 
dintre cei ce par
ticipau la lecții ca 
invitați și-au mani
festat încă de la 
început dorința de 
a-și completa cu
noștințele agrozoo
tehnice necesare de
venind cursanți ai 
cercului. Astfel, îiî

scurt timp, numă
rul cursanților s-a 
ridicat la șaizeci de 
colectiviști, în ma
joritate tineri.

Pînă acum ei au 
participat la un nu
măr de 20 lecții 
strîns legate de 
problemele specifi
ce ale dezvoltării 
gospodăriei lor co
lective.

Conferința organizației 
regionale Suceava 

a U. T. M.
în(e-

nostru, să-i educe în 
disciplinei

1961 peste 45.000 utemiști și 
tineri au intrat, alături de pă
rinții lor, în gospodăriile co
lective.

De la tribuna conferinței, 
mai mulți delegați și invitați 
care au luat cuvîntul, printre 
care Valeria C obîcă de la 
gospodăria colectivă Arborea, 
raionul Rădăuți, Manolache 
Vasile, secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Săveni, și alții 
au arătat că dezbatera Statu
tului model al G.A.C. în adu
nările generale U.T.M., organi
zarea serilor de întrebări și 
răspunsuri despre munca și 
viața în G.A.C., a discuțiilor 
despre zestrea tineretului co
lectivist, a serilor de calcul 
privind veniturile realizate de 
colectiviști în comparație cu 
cele ale țăranilor întovărășiți, 
dar, mai ales, mobilizarea ti
nerilor la vizitele făcute în 
G.A.C. fruntașe etc., sînt me
tode folosite de organizațiile 
U.T.M. în munca politică pen
tru convingerea tineretului 
despre superioritatea și avan
tajele muncii in G.A.C.

Alături de alte mijloace, 
spunea in cuvîntul său la coo- 
ferință tov. Olga Adăscâliței. 
membră in comnetul comunal 
U.TJ4. Horodiștea. rakxud 
Dorohoi, in munca politică de 
colectivizare noi am foiosit și 
diferite activități cultural- 
educative. In acest sens am or
ganizat șezători, seri literare, 
seri de poezie cu care pr.iej 
tinerii au făcut lecturi colecti
ve din unele broșuri care 
popularizează rezultatele bune 
obținute de gospodăriile co
lective fruntașe, au invățat 
cîntece și poezii despre viața 
nouă în G.A.C. De asemenea, 
am ajutat formațiile artistice 
să-și axeze repertoriul lor pe 
problemele transformării so
cialiste a agriculturii, să popu
larizeze prin programele lor 
viața nouă, tot mai îmbelșu
gată a colectiviștilor. Datorită 
muncii politice desfășurate 
sub conducerea organizației 
de pârtii}, a spus în încheiere 
vorbitoarea, în prezent toți ti
nerii din comună sînt 
ai G.A.C.

Darea de seamă 
mulți delegați care au iuat cu
vîntul, printre care Gheorghe 
Zaharia, prim secretar al Co
mitetului raional U.T.M. Boto
șani, Nistor Dumitrescu, se
cretarul organizației U.T.M. de 
la S.M.T. Rădăuți și alții au 
apreciat contribuția din ce în 
ce mai mare pe care o aduc 
organizațiile U.T.M. la munca 
pentru consolidarea economico 
organizatorică a G.A.C., pen
tru creșterea producției vege
tale și animale.

în conferință s-a arătat de 
asemenea că o preocupare spo
rită au avut organele și orga
nizațiile U.T.M. pentru mobi
lizarea tineretului la întărirea 
și dezvoltarea sectorului zoo
tehnic. Numai în anii 1960 —

membri

și mai

Fiecare tînăr
prieten al cârtii• •

(Urmare din pag l-a)

tinerii pe marginea 
citite.

Rafinăria nr. 10, sînt
350 de tineri. Dintre a-

i colective.
Conferința a a- 

preciat că pentru 
îndeplinirea acestor 
sarcini atît comite
tul regional cît și 
comitetele raionale 
U.T.M. trebuie să 
ajute mai mult or
ganizațiile U.T.M. 
de la sate pentru a 
desfășura și pe vii
tor o susținută 

politică și cultural-muncă _
educativă, în vederea dezvol
tării la tineri a dragostei față 
de gospodăria colectivă 
față de muncă, a 
punderii față de 
ștesc.

grijii și 
avutul

și 
râs- 
ob-

★
In concluzia

conferinței a luat cuvîntul to
varășul Richard Winter, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.M. 
care, după ce a apreciat con
tribuția adusă de tineri la în
deplinirea sarcinilor economi
ce atît în industrie cît și în a- 
gricultură, a făcut organizații
lor U.T.M. o seamă de reco
mandări privind mobilizarea 
și mai activă a tineretului din 
regiune la lupta pentru înfăp
tuirea sarcinilor puse în fața 
oamenilor muncii de către cel 
de-al IlI-lea Congres al P.M.R.

O mare atenție trebuie dată 
în continuare, a spus vorbito
rul, mobilizării tineretului din 
sectorul forestier la îndeplini
rea hotăririlor conferinței re
gionale de partid privind ex
ploatarea si valorificai

dezbaterilor

în anul VI
Terminarea 

construcției unei linii 
electrice de îna'tâ 

tensiune
fost 

liniei 
Baia

în regiunea Maramureș a 
terminată recent construcția 
electrice de înaltă tensiune 
Mare-Tîrgu-Lăpuș. Prin această re- 
fea se aduce în raionul Lăpuș cu
rent electric din sistemul energe
tic national, creîndu-se astfel po
sibilitatea introducerii energiei 
lectrice în numeroase sate și 
mune, în noi unităfi agricole 
cia liste.

în regiunea Maramureș sînt 
lectriticate acum 118 localități
rale, de peste 5 ori mai multe de- 
cît erau în anul 1945. în prezent 
se execută lucrări în vederea e- 
tectrificării a încă 25 de sate.

(Agerpres)

co-
$>

ru-

Cursuri de pregătire 
pentru cadrele 

G. A. C.
Pentru sprijinirea gospodă

riilor agricole colective care 
au luat ființă in ultimul timp, 
Ministerul Agriculturii în co
laborare cu sfaturile populare 

au organizat pe lin- 
în\-ățămînt 

școlile agri- 
groDomuluL

i. contabili

(Agerpres)

111

sâ 
a-

tuifii fz
Referi 

muncii edu
arătat că 
de exploal 
sate și în școli 
U.T.M. trebuie 
retul să cunoască

e tme-

își însușesc cu- 
rtințe legate de problemele 

mnomico-orgainzatorice ale 
xxiăriilor colective. Tot- 
tă pentru îndrumarea noi- 
G-AJC, mii de ingineri și 
licieni ajută consiliile de 

nducere la întocmirea pla
ntar de producție, organi- 
rea brigăzilor, repartizarea 
renurilor și pregătirea însă- 
Jnțărilor de primăvară.

(Urmare din pag. I-a)

necologie de la Filantropia. 
„Cum o să-l cheme oare ? 
E doar un om adevărat, viu, 
nu-i așa ? Trebuie să-l che
me intr-un fel și cit mai fru
mos cu putință".

Neobișnuit era și zîmbetul 
stînjenit, intimidat de pe chi
pul „tovarășei doctor11 căreia 
o bolnavă într-o clipă de re
cunoștință i-a strîns cu căl
dură miinile. „Tovarășa doc
tor** este Gabriela Pîrîu, ex
ternă la Spitalul Brîncovenesc, 
fata din Dobrogea care avea 
odată 16 ani și cozi castanii 
și reușise a treia la concursul 
de admitere.

politica partidu 
cultive mai mul 
titudinea nouă, 
de muncă, gr.Ja pentru 
obștesc, să organizeze activi
tăți cultural-educative cu un 
bogat conținut politic, pentru 
a-i ajuta pe tineri să-și pe
treacă timpul liber în mod 
plăcut și instructiv.

Conferința a ales noul comi
tet regional U.T.M. și comisia 
regională de revizie. In prima 
sa plenară, comitetul regional 
U.T.M. a reales ca prim-secre
tar pe tov. Ion Corn an.

A. CĂRUNTU 
L ANDREI

cuții cu 
cărților

Mulți dintre cei înscriși la 
concurs " " f’~
minați. La întreprinderea de 
montaj, de exemplu, s-au pre
zentat în fața comisiei de exa
minare de la începutul anului 
și pînă acum, 35 de tineri; la 
Șantierul nr. 3 construcții 20 
de tineri. Fiind bine pregătiți 
toți aceștia au obținut insigna 
de „Prieten al cărții".

Și la Combinatul de cauciuc 
sintetic a existat o bună expe
riență în domeniul muncii cu 
cartea Anul trecut, peste 100 
tineri au obținut insigna de 
prieten al cărții".

Cu toate acestea, se poate 
aprecia că față de numărul 
mare de tineri care există în 
orașul Onești, numărul celor 
care participă la concursul 
„Iubiți cartea", sau al acelora 
care au obținut insigna de 
^Prieten al cărții", continuă să 
fie încă destul de mic.

au cerut să fie exa-

La 
peste 
ceștia s-au înscris anul acesta 
la concursul „Iubiți cartea" 
100. Unii dintre ei au studiat 
deja materialul bibliografic 
necesar, cerînd să fie exami
nați. Dar comisia de exami
nare nu a găsit încă timp pen
tru acest lucru. Comitetul 
U.T.M. (secretar Nicolae Du- 
mitriuc) nu a tras la răspun
dere pe președinta acestei co
misii, Cezarina Stancu, care 
poartă principala vină în 
ceasta direcție.

Organizațiile U.T.M. din 
rașul Onești vor trebui să 
preocupe mai mult ca pînă 
cum de antrenarea unui nu
măr tot mai mare de tineri la 
concursul „Iubiți cartea", fă- 
cînd o largă popularizare a 
acestuia, organizînd mai mul
te acțiuni pentru ajutorarea 
celor ce participă deja la con
curs, în așa fel incit tot mai 
mulți tineri muncitori să 
poată obține insigna de „Prie
ten al cărții".

a-

«SA VINA Neobișnuit de
DOCTORUL interesantă ni 
s-a părut și întîmplarea co
legei noastre dintr-o zi de 
practică la circumscripția ru
rală. Medicul era plecat după 
medicamente. In toată clădi
rea albă a circumscripției era 
numai studenta aceasta subți
rică și blondă și care acum 
citea de zor o carte nouă. 
Deodată, ușa încăperii s-a 
deschis, dată în lături ca de 
o furtună. Studenta a ridicat 
ochii speriați de pe carte. Mai 
mulși oameni opriți în prag 
au început a vorbi dintr-o 
dată, precipitat, cu îngrijora
re : „Chemați-l pe tovarășul 
doctor. Un om e pe moarte".

2» mintea fetei blonde gin- 
durile aleargă învălmășite. 
wUn om e pe moarte. Ce poa
te fi? Comă ? Șoc ? O urgen
ță .' TovarâșxU. doctor nu-l 
aici. Ce nenorocire !*.

Vocea fi tremură și abia își 
stăptnește lacrimile :

„Tovarășul doctor nu e. nu 
s-a întors. Ce să facem ?u

Politicos și autoritar, cineva 
intervine :

— Atunci, veniți dumnea
voastră, vă rugăm!

Fata s-a ridicat, întoreînd 
filele cărții în neștire. Gîndu- 
rile o amețesc în învălmășa- 
la lor. „Eu n-am văzut nicio
dată un om pe moarte. Nu 
știu ce trebuie făcut. Nu pot 
face nimic.

Unde-o fi tovarășul doctor ? 
De ce nu vine oare ?..."

— Bine, vin imediat! Miinile 
caută între cărți cu - înfrigu
rare Agenda medicală în timp 
ce în minte îi vin una cite 
una ideile înșiruite pe hîrtie 
la examenul de Urgența în 
chirurgie. își umple buzuna
rele halatului cu fiole: Pen- 
tazol, Insulina, Adrenalină, 
Vitamina K... Pășește ca prin 
vis spre căruță.

In căruță a citit încă și 
încă o dată tdț ce scria în A- 
gendă. S-a dezmeticit în 
mijlocul unei camere pline de 
lume, a înaintat spre un pat 
în care zăcea un om.

— Nu te apropia, fetițo, tra
ge să moară — i-a strigat o 
bătrînă de lingă ușă. Dar fata 
era deja lîngă pat, luase mîi- 
nile omului și-i căuta înfri
gurată pulsul cerînd în ace
lași timp relații cu privire la 
starea lui. Cînd s-a convins 
că e vorba de ceva accidental, 
mîinile au căpătat siguranță 
și pricepere. în cele din urmă, 
a sosit și doctorul. Omul tre
zit la viață a fost trimis la 
spital, cu salvarea, însoțit de 
„doctorița" lui.

Ligia povestește totul cu o 
emoție neobișnuită.

— Și eu a trebuit să dau 
primele îngrijiri unui copil în 
practica de vară.
- Și eu !
Emilia Păirău și alții în

cep a povesti pe rind, cu în
flăcărare. ,

Drumul ce ducea la ferma 
zootehnică a gospodăriei 
colective „Dezrobirea" 

din satul Nedeia, raionul Se- 
garcea, devenise «în ultima 
vreme aproape impracticabil. 
Secrețarul comitetului U.T.M. 
pe gospodărie, Ștefan Andrei, 
a convocat nu de mult o scur
tă ședință cu membrii comi
tetului în care s-a stabilit re
pararea acestui drum de că
tre tineri, prin muncă volun
tară.

Inițiativa a fost primită cu 
bucurie de toți tinerii din 
gospodărie. A doua zi ei au și 
început lucrul. Unii descărcau 
pietrișul și astupau gropile, 
alții aduceau pietriș, iar alții 
lucrau la carieră. După două 
zile, pietrișul așezat și bătă
torit bine dădea un nou as
pect drumului.

In fruntea acestei acțiuni

Dorință împlinită

De fiecare dată după pre
zentarea unui film, la 
căminul cultural din co

muna noastră, tinerii spuneau:
— Ce bine ar fi să avem 

aparatul nostru de proiecție!
Și iată că dorința lor a fost 

îndeplinită. In cadrul „Lunii 
filmului la sate", căminul cul
tural din comuna Teșita, raio
nul Cîmpina, a fost dotat cu 
un aparat de proiecție cu sur
să de energie proprie.

Au trecut de atunci trei 
săptămîni. In acest răstimp au 
fost prezentate filmele „Mîn- 
drie", „Telegrame", „Micii e- 
roi,\ „Batalionul negru” și al
tele, care au fost vizionate de 
aproape 2.500 de spectatori.

G. BITU 
corespondent voluntar

La biblioteca școlii

la fel ca 
grupuri, 
Sufletele

Nu mă pricep.

Expoziții volante de artă
incintaîn incinta Muzeului 

gior.al din Bacău sînt 
zentate, incepînd din a 
jumătate a lunii februarie, 
două expoziții volante de artă 
du temele JHeotee Grigo- 
rescu* și „Galeriile Tretia- 
cov*. Alte două expoziții, 
una intitulată „Aspecte din 
viața nouă a satelor* și o ex
poziție de grafică contempo
rană au fost prezentate la 
Secueni-Roman și la Fabrica

re- 
pre- 

doua

din Bacău. Expo-„Proletarul'
zițiile se bucură de aprecie
rea vizitatorilor.

în cursul anului trecut Mu
zeul regional din Bacău a or
ganizat in orașele și satele 
regiunii 13 expoziții cu ca
racter artistic și de popu
larizare științifică care au 
fost vizitate de aproape 
78.000 de oameni ai muncii.

(Agerpres)
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Spart adiiada de iarnă a tineretului
întrecerile etapei a Il-a

Actuala ediție a popularei competiții sportive de masă, Spar- 
tachiada de iarnă a tineretului, continuă să se bucure 
de un deosebit interes* în rîndurile tinerilor și tinerelor 

din orașele și satele patriei noastre. Odată cu începerea etapei 
a doua, întrecerile au devenit mai pasionante, mai dinamice și 

totodată se desfășoară la un
încă din primele ore ale di

mineții, numeroși tineri co
lectiviști, muncitori, profesori 
și elevi și-au îndreptat pașii 
spre sala de sport a Școlii me
dii din comuna Buftea, pa
voazată sărbătorește ca pen
tru un eveniment de seamă. 
Erau programate 
din etapa a doua 
chiadei. La aceste 
erau prezenți cei 
concurenți de la 
sportive Voința—G.A.C. Buf
tea, Stejarul—G.A.C. Ciocă
nești, Recolta G.A.S. Buftea, 
G.A.S. Crevedia, Chimia—
Buciumeni, Victoria—Fabrica
de conserve Buftea, Bumbacul 
—Buftea și Știința—Școala
medie Buftea.

Jocurile de tenis de masă, 
la care participă 14 băieți și 
6 fete, oferă de la început 
partide viu disputate. La băieți 
a cîștigat Ștefan Tudor cu 
2_o (21-18 21-16). In în
trecerile feminine primul loc a 
fost ocupat de Filofteia Du-?

întrecerile 
a Sparta- 

întreceri 
mai buni 
asociațiile

nivel tehnic mai ridicat.
minică de la G.A.S. Buftea, 
care a cîștigat cu 2—0 (21—14, 
21—16) meciul decisiv cu tî- 
năra Florica Lixandru (Bu- 
ciumeni). In schimb, la con
cursul de șah, Florica Lixan
dru și-a luat revanșa asupra 
reprezentantei asociației spor
tive a gospodăriei agricole de 
stat din localitate. La între
cerile masculine de șah, unde 
au participat 10 concurenți, pe 
primele doua locuri s-au cla
sat Nicolae Cușmir și Gheor- 
ghe Nicolae.

Cu mult interes au fost ur
mărite și concursurile de trîn- 
tă și haltere, care se bucură 
de o mare popularitate aici. 
Cei mai buni la haltere s-au 
dovedit: Anghel Trandafir, su
dor, Constantin Mogoșanu, co
lectivist, Florea Barbu, elev.

★
în aceeași zi, sala de sport 

a Școlii medii din comuna Sna- 
gov a găzduit întrecerile din 
etapa a doua a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, la care

au participat cei mai buni 
concurenți de la asociațiile 
sportive Stejarul-Gruiu, Au
rora • Snagov, Macul Roșu- 
Snagov, Progresul-Ghermă- 
nești șî Progresul-Snagov.

Mai bine pregătiți, repre
zentanții asociației sportive 
Aurora-Snagov au cîștigat 
majoritatea concursurilor. Ast
fel la tenis de masă, băieți, 
pe primele 3 locuri s-au cla
sat, în ordine : N. Nedelcu, N. 
Mihalache, D. Popescu, iar la 
fete, primele 2 locuri, au fost 
ocupate de Niculina Sîrbu și 
Ecaterina Trandafir .La între
cerile feminine de șah, 
mul loc a revenit elevei 
licia Grigore.

Deosebit de atractiv a 
concursul masculin de 
care a fost cîștigat de
Stănescu, de la asociația spor
tivă Progresul-Snagov.

★
După terminarea întreceri

lor din etapa a doua a Spar
tachiadei, concurenții își vor 
continua pregătirile în vede
rea fazei a III-a care va avea 
loc, într-un cadru festiv, la 
18 martie, la Răcari.

fost 
șah 
Ion

S. SPIREA

î seară, zeci de 
la Centrul Școlar

n fiecare 
elevj de
Agriqol din Roman vin la 

bibliotecă de unde împrumută 
carfile preferate. Cei mai mulfi 
însă sînt cititori ai cărfilor agro
zootehnice. Pe lîngă materiile 
predate la cursuri, cartea îi ajută 
sa-și îmbogățească necontenit cu
noștințele profesionale. Din numă
rul total al elevilor, 480 sînf citi
tori activi ai bibliotecii. In fiecare 
zi, la această școală se citesc 
70—120 de cărfi. Printre cei mai 
pasionați sînt și elevii V, Lovjn, 
.A. Meșina, A. Compera, G. Au
rica.

Pentru a stimula dragostea ti
nerilor pentru lectură, comiteul 
U.T.M. a organizat împreună cu 
bibliotecara recenzii, seri literare 
etc. Majoritatea elevilor au fost 
atrași să participe la concursul 
„lubifi cartea". Anul trecut de 
pildă, 326 dintre ei au devenit 
purtători ai insignei „Prieten al 
cărfii”. Comitetul U.T.M. și-a pre
pus ca la sfîrșitul acestui an, tofi 
elevii școlii să fie purtători ai 
insignei „Prieten al cărfii”.

G. VOLOSENIUC 
GH. NICHTTA 

elevi

...Sintem adunați 
acum 6 ani, în 
în curtea facultății, 
noastre freamătă de emoție
la fel ca acum șase ani, în 
această dimineață albă și 
strălucitoare, in care pornim 
spre împlinirea profesiunii 
noastre.

--- •

în schimb de experiență

Zilele trecute, un grup de 
tineri muncitori de la 
Uzinele Mecanice Timi

șoara au fost în schimb de 
experiență la Uzinele „Ghior- 
ghi Dimitrov" Arad. Vizitînd 
secțiile uzinei, tinerii timișo
reni au avut multe de învă-

Zilele trecute, un grup 
tineri muncitori de 
TT'vînolrv Monnnîoo . 'T'ii

■
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Mingea va reuși să treacă totuși peste blocajul prompt al 
voleibaliștilor din Moscova. O fază din meciul de volei Pro

gresul București-Ț.S,K.A. Moscova.

In „Cupa campionilor europeni" la volei

Progresul București - J.S.K.A. Moscova 3-1
Echipa de volei Progresul 

București s-a comportat exce
lent duminică seara în sala 
Floreasca, învingînd cu sco
rul de 3-1 (17-15; 13-15;
15-10 ; 15-12) redutabila echi
pă Ț.S.K-A' Moscova în
tr-un meci contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni". 
Voleibaliștii romîni au evo
luat peste așteptări, pres-

tind un joc de bună calita
te, mai 
decursul 
marcat
teană Bărbuță, Chezan, și Mi- 
culescu. De la oaspeți au plă
cut Cesnokov și Kovalenko.

Returul se va disputa du
minică la Moscova.

PE SCURT
Duminică dimineața pe stadio

nul Giulești echipa de fotbal 
Steaua a susfinut un meci de ve
rificare în compania echipei Di
namo Obor de care a dispus cu 
scorul de 
dere s-au 
neret ale 
Progresul, 
viarilor cu

7—3 (3—1). în deschi- 
întîlnit echipele de ti- 

cluburilor Rapid și 
victoria revenind fero- 
scoru! de 2—0.

★,
sporturilor da la Fio- 
luat slîrșit duminica di-

în sala
reașca au.... ........r....... ...............
nlneafa meciuril* din cedrul tur

ales in atac. In 
meciului s-au re

diu echipa bucureș-

(Agerpres)

neului final al 
la handbal în 
înregistrate: i
Reșifa—Tractorul 
Dinamo București—Tehnometal Ti
mișoara 24—11 ; Feminin: I.T.B.— 
C.S. Mureșul 8—4 ; Rapid Bucu
rești—Banatul Timișoara 9—9.

în clasament la feminin pe pri
mul loc s-a clasat Rapid cu 5 
puncte, iar la masculin Dinamo 
București cu 6 puncte.

„Cupei de iarnă"
7. lată rezultatele 

masculin : C.SA4. 
' Brașov 29—22 ;

(Agerpres)

țat. In secția forjă ei 
interesat de feiul cum 
cesc forjorii, de felul 
funcționează ciocanul pneuma
tic de 3.000 kg. La montaj- 
lăcătușerie, tinerii au discutat 
cu gazdele despre organizarea 
și înfrumusețarea locului de 
munca. Printre tinerii care au 
participat lâ acest schimb de 
experiență se numără Ilie Po
gana, Sîrbovan Ion și alții, 
precum și inginerii Ion Cioa
ră și Purza Gheorghe.

s-au 
mun- 

cum

FANITA petru
lăcătuș

Sesiune a cercurilor 
științifice studenfești
In zilele de 3 și 4 martie 

a.c., în sala de festivități a 
Institutului politehnic din Ga
lați au avut loc lucrările se
siunii cercurilor științifice 
studențești. Ședința de lucru 
s-a desfășurat pe secții: me
canică, industrii fermentative, 
conserve, lapte și tehnica pes
cuitului și morăritului, pani
ficație și industrii alimentare 
extractive. In total au fost 
prezentate un număr de 37 de 
lucrări, dintre care la Facul
tatea de tehnologia produselor 
alimentare și tehnica pescui
tului au fost premiate un nu
măr de 20 de lucrări, iar la 
Facultatea de mecanică 6 lu
crări. Restul lucrărilor au pri
mit mențiuni.

Lucrările cele mai bune vor 
fi prezentate la Conferința pe 
țară a cercurilor științifice 
studențești.

T. OANCEA

ÎNTREPRINDEREA 
REGIONALĂ 

DE
ELECTRICITATE 
HUNEDOARA- 

DEVA

ANGAJEAZA.
Ingineri cu specialitățile: 

energetică, electrotehnică și 
electromecanică pentrn pos
turile de ingineri principali.

Salarizarea in limitele 
HCM 1053/1960.

Cererile se vor adresa di
rect I.R.E.H. Deva serv. 
Cadre str, George Enescu 
39 — telefon 36 san inter. 5.



Cu privire la etapa actuală a construirii comunismului 
și la sarcinile partidului in îmbunătățirea conducerii agriculturii

f

MOSCOVA 5 (Agerpres). •— TASS transmite: în dimineața 
zilei de 5 martie in Palatul Mare al Kremlinului s-a deschis 
plenara Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Plenara a fost deschisă de N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

Pe ordinea de zi figurează sarcinile partidului în vederea îm
bunătățirii conducerii agriculturii.

La plenară, în afară de membrii Comitetului Central și ai 
Comisiei centrale de revizie, participă activiști de partid și 
de stat din republicile, ținuturile și regiunile Uniunii Sovietice, 
conducători ai unor institute de cercetări științifice, ministere 
și departamente.

Raportul a fost prezentat de N. S. Hrușciov.
Plenara își continuă lucrările.

I

In raportul prezentat la Ple
nara C.C. al P.C.U.S. din 5 
martie cu privire la etapa actu
ală a construirii comunis
mului și la sarcinile partidu
lui în îmbunătățirea con
ducerii agriculturii, N. S. 
Hrușciov a declarat că „con
struirea comunismului în țara 
noastră reprezintă îndeplini
rea datoriei internaționaliste 
față de toate forțele revolu
ționare din lume. Noi ur
măm linia leninistă și această 
linie este sprijinită de miș
carea comunistă mondială, de 
întreaga omenire progresistă".

„Putem afirma cu deplin 
temei, a subliniat primul se
cretar al C.C. al P.C.U.S., că 
Programul P.C.U.S., planurile 
de creare a bazei tehnice-ma- 
teriale a comunismului, de 
formare a relațiilor sociale co
muniste, de educare a omului 
nou, pe care le cuprinde, au 
produs o impresie uriașă asu
pra milioanelor de oameni din 
întreaga lume”.

„Interesul permanent față 
de Program se explică prin 
marea sa importanță pentru 
dezvoltarea mondială, pentru 
soarta omenirii, a spus N. S. 
Hrușciov. Popoarele salută a- 
cest document, găsesc în el 
răspunsuri juste la problemele 
fundamentale ale contempo
raneității. Prietenii noștri văd 
în Program un far care lu
minează calea celor asupriți și 
năpăstuiți în lupta pentru li
chidarea orînduirii bazate pe 
exploatare, pentru pacea și fe
ricirea popoarelor. Forțele 
mișcării muncitorești și de e- 
liberare națională din întrea
ga lume consideră pe bună 
dreptate construirea comunis
mului în U.R.S.S. drept un 
exemplu însuflețitor, un spri
jin uriaș de importanță isto
rică în lupta lor împotriva a- 
supririi capitaliste și coloniale. 
Cercurile guvernante ale pu
terilor imperialiste sînt spe
riate de ideile mărețe ale Pro
gramului P.C.U.S. Ele văd în 
linia generală a partidului 
nostru — linia construirii co
munismului în U.R.S.S. — 
principala primejdie pentru 
.dominația imperialismului”.

N. S. Hrușciov a subliniat 
că Programul P.C.U.S.' „cu
prinde planul multilateral al 
construcției societății comu
niste, elaborat pe bază teoriei 
comunismului științific”. Par
tidul pornește de la ideea că 
pentru construcția comunis
mului sînt necesare: dezvolta
rea necontenită a forțelor de 
producție ale societății, ridi
carea bunăstării poporului, 
perfecționarea relațiilor de 
producție, creșterea conștiin
ței și ridicarea nivelului po
litic și ideologic al tuturor 
cetățenilor țării noastre. Toate 
aceste condiții sînt indisolubil 
legate între ele ; a nu ține 
seama sau a neglija vreuna 
din ele înseamnă a aduce pre
judicii cauzei noastre, a înce
tini ritmul construcției comu
niste.

Poporul sovietic a întîmpi- 
nat cu entuziasm și cu înflă
cărată aprobare noul Program 
al Partidului Comunist, consi- 
derîndu-1 expresia intereselor 
sale vitale.

In prezent eforturile parti
dului și poporului sînt con
centrate aăupra traducerii în 
viață a principalei sarcini e- 
Conomice, și anume crearea 
bazei tehniee-materiale a co
munismului. Iată de ce și pre
zenta plenară a Comitetului 
Central discută problema a- 
vîntului continuu al agricul
turii, ca o problemă de cea 
mai mare importanță cuprin
să în noul Program și în ho- 
tărîrile Congresului al XXlI- 
lea al partidului.

Printre numeroasele ecouri 
din străinătate la noul Pro
gram al P.C.U.S. pot fi întîl- 
nite și ecouri în care se ex
primă îndoiala în ce privește 
justețea faptului că în Pro
gram se pune un deosebit 
accent pe producția de bunuri 
materiale pentru popor. Unii 
critici ai Programului parti
dului nostru încearcă să-i pre
zinte pe comuniștii sovietici 
aproape ca pe niște oameni 
care înclină să înfățișeze co
munismul ca o masă plină cu 
bucate.

Asemenea reproșuri la a- 
dresa comuniștilor, la adresa 
marxism-leninismului nu sînt 
noi. Adversarii comunismului 
științific care se situează pe 
poziții idealiste au încercat 
întotdeauna să ironizeze, să 
denigreze atitudinea lucidă și 
realistă a mârxist-leniniștilor 
față de nevoile urgente ale 
poporului, față de satisfacerea 
necesităților sale materiale. 
Adversarii noștri au încercat 
și încearcă să prezinte grija 
comuniștilor pentru fericirea 
oamenilor într-o formă vulga
rizată, în forma cea mai de
naturată.

Marxist-leniniștii au demas
cat și au dus întotdeauna o 
luptă hotărîtă împotriva a- 
cestor atacuri la adresa comu
nismului.

Pentru ce partidul nostru 
leagă construirea societății 
comuniste de realizarea bel
șugului de bunuri materiale și 
culturale ? Nu subestimăm 
oare astfel rolul conștiinței, 
principialității comuniste cînd 
prezentăm comunismul ca un 
corn al abundenței la care 

vor avea acces toți, vor pu
tea să-și satisfacă pe deplin 
nevoile lor materiale și spiri
tuale ?

Pentru noi, pentru toți mar- 
xiști-leniniștii, societatea co
munistă reprezintă egalitatea 
socială deplină între toți 
membrii societății, nivelul 
înalt de conștiință, prin
cipialitatea tuturor cetățeni
lor și belșugul de bunuri 
materiale și spirituale, viața 
fericită și asigurată a tuturor 
oamenilor muncii. Comunis
mului științific îi este străină 
propagarea egalității în drep
turi în spiritul primelor co
munități creștine cu nivelul 
lor scăzut de viață, cu asce
tismul lor. Comunismul nu-1 
putem închipui sub forma 
unei mese cu farfuriile goale 
în jurul căreia stau oameni 
„cu înaltă conștiință” și „cu 
drepturi pe deplin egale”. A 
chema oamenii la un astfel 
de „comunism” este echiva
lent cu a-i invita pe oameni 
să bea lapte cu furculița. A- 
ceasta ar fi o caricatură a co
munismului.

N. S. Hrușciov a subliniat 
că Marx, Engels, Lenin, au 
expus principiile fundamen
tale ale viitoarei socxetăți co
muniste.

Este cunoscută formula cla
sică a lui K. Marx că în faza 
superioară a societății comu
niste „cînd o dată cu dezvol
tarea multilaterală a indivizi
lor, vor fi sporit și forțele de 
producție, iar toate izvoarele 
avuției colective vor țișm mai 
bogat- abia atunci va deveni 
posibilă înfăptuirea principiu
lui „de la fiecare după capa
cități, fiecăruia după nevoi**.

In ..Principiile Comunismu
lui-, F. Engels a spus că noua 
societate „va produce sufi
ciente produse pentru a putea 
organiza o repartiție care să 
satisfacă necesitățile tuturor 
membrilor ei“.

Vladimir Ilici Lenin a sub
liniat că înlocuirea societății 
capitaliste prin cea socialistă 
va fi înfăptuită „pentru asi
gurarea deplinei bunăstări și 
dezvoltări libere multilaterale 
a tuturor membrilor săi*.

Tocmai această interpretare 
marxist-lenînistă a comunis
mului» a spus în continuare 
N. S. Hrușciov, se află la baza 
Programului P.C.U.S. în care 
se spune că scopul activității 
partidului este satisfacerea tot 
mai completă a cerințelor ma
teriale și spirituale crescînde 
ale poporului. A uita acest lu
cru înseamnă a te îndepărta 
de modul materialist de a 
pune problema, a nu înțelege 
legile dezvoltării societății, în
seamnă a aluneca pe poziții 
subiectiviste, idealiste.

Tocmai în conformitate to
tală cu concepțiile dascălilor 
noștri, Programul P.C.U3. 
prezintă comunismul nu ca o 
societate unde se stabilește e- 
galitatea în drepturi a celor 
săraci, ci ca o societate în care 
se obține belșugul de bunuri 
materiale și spirituale, pentru 
toți membrii societății. Pro
gramul P.C.U.S. este pătruns 
de idealul înalt și nobil al co
munismului TT- totul pentru 
om» pentru binele omului.

Bineînțeles, a declarat N. S. 
Hrușciov, nu poate fi nimic 
mai greșit decît să se atribuie 
marxiști-leniniștilor ideea de
spre comunism ca despre re
gatul trîndăviei și ghiftuirii 
fără rost. în Programul 
P.C.U.S., în materialele Con
gresului al XXII-lea se subli
niază cu toată puterea și ho- 
tărîrea că comunismul și 
munca sînt inseparabile, că 
tocmai munca conștientă pli
nă de abnegație a tuturor 
membrilor societății este baza 
construcției comunismului. în 
procesul construirii societății 
comuniste are loc și va avea 
loc formarea omului cu o 
înaltă conștiință și morală 
comunistă.

Marx și Engels au spus: 
„Oamenii, dezvoltînd produc
ția lor materială și relațiile 
lor materiale, modifică odată 
cu aceasta realitatea lor și 
gîndirea lor, și produsele gîn- 
dirii lor. Nu conștiința deter
mină viața, ci viața determină 
conștiința” (Marx-Engels op. 
vol. III pag. 27, Ed. Politică 
1958).

Principala condiție care a- 
sigură belșugul de bunuri ma
teriale și spirituale pentru 
popor, fără de care nu se 
poate trece de la repartiția 
socialistă la cea comunistă, 
constituie crearea bazei teh- 
nice-materiale a comunismu
lui. Procedăm oare just a- 
cordînd în Program o mare 
atenție problemelor dezvoltă
rii forțelor de producție, creă
rii bazei tehniee-materiale a 
comunismului ?

La această întrebare răs
pundem fără ezitare: Parti
dul nostru a procedat cît se 
poate de just, leninist, știin
țific, incluzînd în Programul 
său planul de perspectivă a- 
mănunțit elaborat de creare 
a bazei tehniee-materiale a 
comunismului. Marx a subli
niat în mod just că după ce 
socialismul a devenit știință, 
el trebuie tratat ca o știință. 
Programul nostru nu ar fi a- 
vut nici un fel de valoare de 
program științific al partidu
lui, dacă nu ar fi conținut ca
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bază a construirii societății 
comuniste crearea bazei teh- 
nice-materiale a comunis
mului.

Partidul nostru a procedat 
în spirit leninist, definind în 
noul Program al P.C.U.S. 
construcția bazei tehnlce-ma- 
teriale a comunismului ca 
principala lui sarcină econo
mică.

Marxiștii au considerat în
totdeauna că după cucerirea 
puterii clasa muncitoare tre
buie să se preocupe în per
manență de dezvoltarea forțe
lor de producție. în această 
privință Marx și Engels spu
neau că dezvoltarea forțelor 
de producție „este o premisă 
practică absolut necesară și 
din cauză că fără ea nu se 
obține decît o generalizare a 
sărăciei../ Este limpede pen
tru noi că fără o pu
ternică dezvoltare a forțelor 
de producție îndeplinirea mă
reței sarcini de asigurare a 
celui mai înalt nivel al bună
stării poporului ar fi de ne
conceput.

Crearea bazei tehnice-ma- 
teriale a comunismului, a spus 
N. S. Hrușciov, are • Însem
nătate internațională excep
țională. în condițiile actuale 
ale întrecerii și luptei dintre 
două sisteme sociale trebuie 
sporite necontenit forțele ma
teriale ale socialismului pen
tru a obține cît mai grabnic 
și a consolida victoria asupra 
imperialismului, în toate do
meniile vieții — economic, 
politic, tehnico-științific. Orice 
abatere de la această linie ar 
duce la pierderea superiori
tății asupra forțelor imperia
lismului și ar pricinui în felul 
acesta un prejudiciu imens 
lagărului socialist, forțelor re
voluționare și de eliberare din 
întreaga lume. Trebuie să ob
ținem un avînt atit de puter
nic al forțelor de producție, 
să întărim atit de mult pu
terea economică și de apărare 
a țărilor socialiste ca să apă
răm eu tot mai multă sigu
ranță și complet forțele so
cialismului de agresiunea im
perialistă.

Tocmai dezvoltării gigan
tice a forțelor de producție 
ale Uniunii Sovietice și ale 
întregului sistem socialist îi 
datorăm faptul că imperialis
mul contemporan este nevoit 
să țină seama de lagărul mon
dial socialist, de puterea reală 
a socialismului.

După cum recunoaște în
treaga opinie, publică progre
sistă mondială, această putere 
a Uniunii Sovietice și a ce
lorlalte țări socialiste repre
zintă principala piedică în ca
lea dezlănțuirii unei agresiuni 
imperialiste, a declanșării unui 
nou război mondial. Pentru a 
lupta cu succes împotriva im
perialismului nu stat suficien
te lozincile, trebuie să existe 
posibilități reale de a duce in 
mod victorios această luptă. 
Printre aceste posibilități for
țele materiale ale socialismu
lui victorios au un rol hotărî- 
tor și tot mai mare.

Construirea comunismului 
în țara noastră înseamnă în
deplinirea datoriei internațio
naliste față de toate forțele 
revoluționare din lume. Ur
măm linia leninistă și această 
linie este sprijinită de miș
carea comunistă mondială, de 
întreaga omenire progresistă.

Calea de la socialism la co
munism este calea muncii 
perseverente și a biruirii greu
tăților, calea luptei neobosi
te, calea marilor înfăptuiri 
creatoare. Dar totodată este 
greșit de a prezenta înainta
rea spre comunism numai ca 
o cale care cere necontenite 
sacrificii și privațiuni. Se știe 
că în timpul Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie și în 
anii războiului civil poporul 
nostru, plin de entuziasm re
voluționar, a acceptat mari 
sacrificii. Se știe ce sacrificii 
grele au făcut oamenii sovie
tici în anii Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei. Ei 
au acceptat să le facă 
pentru apărarea cuceririlor 
revoluționare, a libertății și 
Independenței patriei noastre 
socialiste, pentru salvarea în
tregii omeniri de sub robia 
fascismului.

Așadar, cînd împrej.urările 
o cer, poporul nostru nu ține 
seama de greutăți și priva
țiuni. In numele mărețului 
scop el muncește cu abnega
ție pentru ca patria noastră 
să devină și mai puternică^ 
Cu cît socialismul se dezvoltă 
mai mult, cu atit trebuie el 
să ofere poporului mai multe 
bunuri materiale și cultu
rale. Iar aceasta înseamnă 
că cu atît mai intens, mai 
larg, mai convingător apare 
superioritatea orinduirii so
cialiste, cu atit socialismul 
cucerește simpatia a noi mi
lioane de oameni ai mwncii 
din lninea capitalistă.

In condițiile actuale, a spus 
în continuare raportorul, se 
inalță și s-a construit socie
tatea socialistă reală. Acum 
nu numai chemările revolu
ționare la conștiința de clasă, 
dar în primul rînd exemplul 
nivelului material al vieții 
maselor largi ale populației 
țărilor socialiste, nivel care 
crește rapid exercită o in
fluentă tot mai mare asupra 
oamenilor muncii din țările 
capitaliste ale căror cercuri 
destul de largi mai stat încă 
prizoniere ale ideologiei bur
gheze și reformiste.

Nu degeaba imperialiștii 

S.U.A. stat cel mai mult ne
liniștiți tocmai de faptul că 
Programul P.C.U.S. trasează 
sarcina creării belșugului co
munist. Ei. desigur. îsl dau 
perfect de bine seama că a- 
tunci cînd Uniunea Sovietică 
și celelalte țări socialiste vor 
întrece din punct de vedere 
economic țările cele mai dez
voltate ale capitalismului nici 
un fel de forțe ale imperialiș
tilor nu vor putea opri mar
șul victorios al ideilor comu
niste.

Forța exemplului socialis
mului și comunismului capă
tă o importantă deosebită și 
pentru faptul că în epoca 
noastră sute de milioane de 
oameni din țările Asiei, Afri
cii, Americii Latine, au 
pășit pe arena dezvoltă
rii de sine stătătoare. In 
fața popoarelor acestor țări 
se ridică în întreaga sa am
ploare problema pe ce cale să 
meargă mai departe — pe 
calea dezvoltării capitaliste 
sau a celei necapitaliste.

Socialismul arată prin 
exemple concrete popoarelor 
care au cucerit independența 
națională avantajele econo
miei socialiste, planificate — 
ale economiei avîntului șl 
prosperității. Cu cît vor fi mai 
mari succesele țării noastre 
si ale tuturor țărilor socialis
te ta dezvoltarea economiei 
și culturii, în ridicarea nive
lului de trai al popoarelor lor, 
eu atît le va fi mai ușor po
poarelor din tinerele state na
ționale să facă o alegere în 
favoarea socialismului.

Este așadar evident că ori
ce țară socialistă care obține 
succese reale în dezvoltarea 
economiei, în ridicarea nive
lului de trai al poporului a- 
duce o contribuție internatio
nalists la triumful Ideilor 
marxism-leninismului și prin 
aceasta apropie victoria co
munismului pe plan mondial.

Aș dori, de asemenea, să 
subliniez tacă o dată. impor
tanța excepțională pentru 
cauza construcției comuniste a 
principiului leninist de cointe
resare materială. Ar fi cu 
totul greșit de a vedea ta a- 
cest principiu o oarecare 
„concesie” făcută ideologiei 
burgheze. Acest principiu al 
socialismului nu are nimic 
comun cu goana capitalistă 
după profit. între repartiția 
socialistă după muncă și cul
tul burghez al „vițelului de 
aur", între goana capitalistă 
după profit și principiul so
cialist al unei mai înalte re
tribuiri pentru o muncă mai 
eficientă, este o prăpastie.

Este tot atît de greșit de a 
opune stimulentele materiale 
celor morale, cointeresarea 
materială — activității ideolo
gice și educative. Lenta ne 
învață că se poate construi 
socialismul, pot fi atrași zeci 
de milioane de oameni la co
munism „nu nemijlocit pe 
bază de entuziasm, ci cu aju
torul entuziasmului născut de 
marea revoluție, pe bază de 
interes personal, pe bază de 
cointeresare personală, pe 
bază de hozrasciot".

Aceste indicații ale mare
lui nostru dascăl au fost pe 
deplin confirmate de întreaga 
experiență istorică a construc
ției socialiste. A te abate de 
la ele înseamnă a aduce un 
grav prejudiciu cauzei socia
lismului. Entuziasmul revolu
ționar al maselor reprezintă o 
uriașă forță creatoare con* 
structivă.

în patru decenii și jumătate 
partidul leninist și poporul so
vietic au dat exemple de-a 
pururi vii de muncă și eroism 
plin de abnegație în construi
rea socialismului. Programul 
nostru subliniază necesitatea 
folosirii prin toate mijloacele 
a acestei forțe și în construi
rea comunismului. Dar Pro
gramul pornește de la ideea 
că oricît ar fi de mare această 
forță ea singură este insufi
cientă. Entuziasmul trebuie să 
se îmbine cu principiul leni
nist al cointeresării materiale 
a maselor de oameni ai mun
cii ta dezvoltarea forțelor de 
producție ale societății, să se 
bazeze pe acest principiu.

Din aceasta reiese că munca 
ideologică-educativă, dezvolta
rea stimulentelor morale și în
tărirea stimulentelor materia
le, a cointeresării materiale 
Sînt indisolubil legate între 
ele. Stimulentele morale și 
cele materiale se completează 
reciproc și urmăresc același 
țel. Orice contrapunere a lor 
nu poate decît să dăuneze 
cauzei.

Forța Programului partidu
lui nostru constă în faptul că 
el privește comunismul sub 
toate aspectele, ca o orînduire 
a egalității și dreptății gene
rale, ca o fază a dezvoltării so
cietății umane în care se va 
realiza creșterea fără prece
dent a forțelor de producție.

Programul nostru este pu
ternic prin unitatea interioară 
a prevederilor sale, prin legă
tura lor organică și finalitatea 

lor. El înarmează partidul, po
porul, cu prezentarea științi
fică justă a societății comu
niste și a căilor construirii ei.

Călăuzindu-se de Programul 
adoptat, partidul orientează 
eforturile tuturor oamenilor 
sovietici spre avîntul puternic 
continuu al industriei și agri
culturii țării, in interesul ridi
cării bunăstării poporului, in 
interesul construirii societății 
comuniste.

N. S. Hrușciov a spus că 
pe ordinea de zi a plenarei 
figurează problema sarcinilor 
partidului pentru îmbunătă
țirea conducerii agriculturii.

Am subliniat și in trecut că 
avîntul agriculturii este o 
cauză a întregului popor. A- 
gricultura interesează lite
ralmente pe fiecare om. Nive
lul dezvoltării agriculturii de
termină tatr-o măsură consi
derabilă bunăstarea poporu
lui. „De aceea trebuie să con
siderăm avîntul continuu al 
agriculturii și sporirea pro
ducției alimentare drept o 
cauză a întregului partid și a 
întregului popor”.

Aceasta nu înseamnă deloc 
că ne slăbim exigențele față 
de activitatea industriei, a 
continuat N. S. Hrușciov. Ra
portorul a citat unele date 
care caracterizează dezvol
tarea industriei sovietice.

In primii trei ani ai septe- 
nalului producția industrială 
globală a crescut cu 33 la sută 
în loc de 27 la sută cit pre
vedea planul septenal. Cre
șterea efectivă a producției in
dustriale a fost de 10,1 la sută 
în medie pe an, față de 8,3 
Ia sută cît prevedeau cifrele 
de control.

Se poate spune cu încredere 
că sarcinile trasate de septe
nal ți sarcinile de perspectivă 
mai îndelungată care stau în 
fața industriei noastre vor fi 
indepiinite eu succes de clasa 
muncitoare, de tehnicienii, in
ginerii și oamenii noștri de 
știință.

Uniunea Sovietică, a decla
rat vorbitorul, a repurtat 
succese importante și in dez
voltarea agriculturii. In ulti
mii ani P.C.U.S. și poporul 
sovietic au înfăptuit în dome
niul agriculturii măsuri care 
pot fi denumite cu deplin 
teniei revoluționare.

Intr-un timp scurt, în țară 
au fost valorificate 42 mi
lioane hectare de pămînturi 
noi. Au fost create sute de 
noi sovhozuri — mari fabrici 
pentru producția cerealelor și 
altor produse agricole.

O măsură tot atît de revo
luționară în domeniul agri
culturii a fost reorganizarea 
stațiunilor de mașini și trac
toare, intensificarea ajutorului 
tehnico-material acordat col
hozurilor și sovhozurilor, în
tărirea lor cu cadre de orga
nizatori și specialiști.

Acum Țara Sovietică are o 
bază trainică și fermă de 
aprovizionare a populației cu 
came, lapte și alte produse. 
O asemenea bază este crește
rea animalelor proprietate ob
ștească, a colhozurilor și sov
hozurilor.

N. S. Hrușciov a arătat că 
in urma măsurilor luate de 
partid, în perioada care a 
trecut de la Plenara din sep
tembrie (1953) a Comitetului 
Central al P.C.U.S., toate ra
murile agriculturii socialiste 
au obținut succese importante.

în anul 1961, în compara
ție cu anul 1953, producția de 
cereale a crescut cu 66 la 
sută, came — cu 50 Ia sută, 
lapte — cu 71 la sută, iar 
achizițiile respectiv : de ce
reale — cu 67 la sută, carne — 
cu 105 la sută și lapte — cu 
166 la sută.

Totuși, a spus N. S. Hruș
ciov, noi criticăm cu asprime 
situația din agricultură.

Cauza constă în aceea că 
s-au schimbat în mod radi
cal exigențele față de agri
cultură. In prezent nu este 
vorba ca producția de cereale, 
came sau lapte să fie sporită 
cu cîteva procente. Nu. Este 
vorba despre altceva, despre 
faptul ca în termene scurte 
producția principalelor pro
duse agricole să fie dublată și 
triplată.

Pentru ca să atingem actu
alul nivel al producției, a 
spus N. S. Hrușciov, am lup
tat 40 de ani. Acum trebuie 
să facem de 2-3 ori mai mult 
și nu în decurs de 40 ani, ci 
numai. în decurs de cîfiva ani.

Dacă nu vom îndeplini a- 
ceastă sarcină vom pune țara 
în fața unor greutăți mari, va 
fi adus un prejudiciu serios 
cauzei construirii comunismu
lui.

N. S. Hrușciov a spus că 
cererea de produse alimentare 
crește rapid, iar pe viitor ea 
va crește și mai rapid. Și a- 
cest lucru este ușor de înțe
les. Sporește populația, creș
te nivelul salariului real, 
sporesc veniturile oamenilor 
muncii.

N, S. Hrușciov a citat daț» 

care arată că ta perioada 
1953—1961 consumul pe cap 
de locuitor Ia cele mai impor
tante produse a crescut cu 
33—50 1* sută, cu toate că 
populația a crescut ți ea cu 
29 milioane de oameni

Ne bucură acest lucru. 
Lupta pentru creșterea bună
stării poporului reprezintă 
baza politicii Partidului Co
munist.

Dar în condițiile acestei 
creșteri a consumului a fost 
nevoie să se accelereze consi
derabil ritmul producției a- 
grieole. să se obțină ca acest 
ritm să corespundă necesită
ților mereu crescînde ale 
populației, ca producția să de
pășească cererea.

Incercarea de a rezolva pro
blema sporirii rapide a pro
ducției agricole ta cadrul sis
temului de agricultură cu ier
buri. în cadrul sortimentului 
existent de culturi furajere, 
nu a putut da nimic bun. Ea 
a dus la încetinirea ritmului 
de dezvoltare a agriculturii, 
și îndeosebi a creșterii ani
malelor, și am intimpinat 
greutăți ta organizarea apro
vizionării neîntrerupte a 
populației eu came și alte cî
teva produse.

Firește, a declarat N. S. 
Hrușciov. că ritmul nesatis
făcător al producției de car
ne și lapte nu poate fi expli
cat numai prin nepotrivirea 
care există între sistemul de 
agricultură și noile sarcini 
ale agriculturii. Mulți condu
cători și-au slăbit atenția față 
de agricultură, a arătat N. S. 
Hrușciov.

N. S. Hrușciov a comunicat 
că din însărcinarea Comitetu
lui Central al partidului, Con
siliul economic și științific de 
stat a făcut un calcul al cerin
țelor pe anii viitori în ce pri
vește produsele agricole. A- 
cest calcul a ținut seama de 
creșterea populației, de spori
rea salariului real și al celor
lalte venituri ale oamenilor 
muncii în cursul septenalului 
și in anii următori.

După cit se pare, a spus 
N. S. Hrușciov, în principiu 
aceste calcule pot servi drept 
punct de orientare pentru de
terminarea nivelului necesar 
al producției agricole.

In raport sînt citate cifrele 
corespunzătoare calculate pînă 
ta anul 1980.

Raportorul a subliniat că 
posibilitățile de sporire a pro
ducției de cereale, carne, lap
te și alte produse agricole 
sînt nelimitate. Ele permit ca 
intr-un timp scurt țara să fie 
asigurată cu toate categoriile 
de produse alimentare și ma
terii prime agricole și totodată 
să se facă un pas hotărltor 
pe calea ridicării continue a 
bunăstării poporului.

Principalul — trebuie folo
sit mai bine pămintul, trebuie 
să scăpăm de balastul siste
mului de agricultură cu ier
buri, să reorganizăm radical 
conducerea agriculturii.

Partidul, oamenii muncii 
din agricultură, întregul po
por sovietic vor trebui să 
desfășoare o muncă deosebit 
de vastă în domeniul creșterii 
animalelor. Sînt convins că 
prin dezvoltarea intensivă a 
creșterii porcilor și a crește
rii păsărilor, noi putem îm
bunătăți substanțial, literal
mente în decurs de un an 
aprovizionarea populației ur
bane cu carne.

Trebuie să acordăm o deo
sebită atenție unei mai juste 
folosiri a păminturilor culti
vate eu ierburi, ovăz și pă- 
mînturilor repartizate pentru 
ogoare negre. Aici vom găsi 
una din sursele cele mai im
portante ale creșterii produc
ției. de cereale, carne, lapte 
șl alte produse agricole.

Prelucrarea activă a acestor 
pămînturi este una din cele 
mai urgente, aș spune, una 
din cele mai importante sar- 

„cini în dezvoltarea agricultu
rii. în prezent-52 de milioane 
hectare sînt ocupate cu ier
buri și ogoare negre.

Comitetul de Stat al Plani
ficării și Comitetul de Stat 
pentru Achiziții de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., a declarat N. S. 
Hrușciov, consideră că resur
sele de semințe permit ca a- 
nul acesta să fie eliberate de 
sub ierburi și ogoare negre 
22 milioane hectare și culti
vate cu culturi mai valoroase 
ca porumb, sfeclă de zahăr, 
mazăre, leguminoase furajere.

Vorbitorul s-a referit la 
lupta dusă între cele două 
curente în știința agronomică 
sovietică — între școala con
dusă de Viliams și școala 
acad. Preaniscinikov, care 
preconizează calea dezvoltării 
intensive a agriculturii pe bază 
de mecanizare și chimizare. 
Sistemul agriculturii cu ier
buri sprijinit de I. V. Stalin 
începuse să fie introdus in
tens în toate regiunile țării.

De ce oare Stalin s-a oprit 
tocmai asupra sistemului de 
agricultură țu ierburi, deși 

acest sistem era în contradic
ție cu experiența Occidentu
lui ? a spus N. S. Hrușciov. 
Nu este vorba numai de fap
tul că Stalin nu cunoștea a- 
gricultura, el era evident în- 
cîntat de raționamentele 
lui Viliams potrivit că
ruia ta condițiile folosirii 
sistemului agriculturii cu ier
buri sînt necesare mal puți
ne investiții în agricultură și 
nu necesită construirea unui 
mare număr de fabrici pen
tru producția de îngrășăminte 
minerale.

Sistemul de agricultură cu 
ierburi este — potrivit carac
terului său — un sistem ex
tensiv, el a decurs din înapo
ierea economică a vechii Rusii 
țariste.

Raportorul a vorbit despre 
prejudiciile aduse agriculturii 
sovietice de sistemul asola- 
mentelor cu ierburi perene. 
Viliams a negat, printre alte
le, importanța culturilor de 
toamnă. Practica a dovedit 
insă că in multe regiuni ale 
țării griul de toamnă este 
planta cu cea mai mare pro
ducție la hectar și formează 
baza economiei cerealiere. 
Faptul că Viliams a subapre
ciat rolul îngrășămintelor mi
nerale a făcut ca industria 
care le produce să înregistre
ze o serioasă rămtaere ta ur
mă. Sistemul de asolamente 
țu ierburi a subminat și dez
voltarea creșterii animalelor, 
deoarece din cauza acestei 
metode agricole gospodăriile 
nu numai că nu produceau o 
cantitate suficientă de cereale, 
dar rămîneau chiar fără fu
raje.

Nu putem accepta o știință 
care nu ajută producției agri
cole să rezolve sarcinile zilei 
de astăzi, a spus N. S. Hruș
ciov.

în aprecierea eficacității 
unui anumit sistem de agri
cultură, a subliniat N. S. 
Hrușciov, indicele principal 
trebuie să fie nivelul produc
ției de cereale, carne, lapte 
și de alte produse calculat la 
hectarul de arătură.

Subliniind că sistemul de 
asolamente cu ierburi perene, 
creat de Viliams, s-a dovedit 
a fi inconsistent, N. S. 
Hrușciov a spus că Plenara 
Comitetului Central trebuie 
să-l condamne ca sistem și 
să ceară lucrătorilor din a- 
gricultură să urmeze cu mai 
mult curaj calea folosirii mai 
intensive a pămîntului, calea 
introducerii pe scară largă a 
culturilor prășitoare și legu
minoase.

Va trebui să se sporească 
producția de îngrășăminte, de 
mașini agricole, îndeosebi 
pentru cultivarea culturilor 
prășitoare. în interesul dez
voltării continue a agricultu
rii trebuie să facem aceste 
investiții.

Sistemul de asolamente cu 
ierburi perene, a arătat N. S- 
Hrușciov, a lăsat urme adinei 
în pregătirea cadrelor pentru 
agricultură. Raportorul con
sideră oportună elaborarea 
unor noi programe și manua
le care să sintetizeze cea mai 
înaintată experiență de orga
nizare a agriculturii socia
liste.

N, S.‘ Hrușciov a subliniat 
că sistemul de agricultură cu 
ierburi nu trebuie identificat 
cu știința agricolă în ansarti- 
blu. El a arătat că este ne
cesar să se acorde o atenție 
deosebită educării de cadre 
de oameni de știință și a re
levat totodată că oamenii 
noștri de știință, care lucrea
ză în domeniul agriculturii, 
au obținut realizări impor
tante. Raportorul a citat nu
mele unor oameni de știință 
remarcabili ca Trofim Lîsen- 
ko, Konstantin Skreabin, Va
sili Pustovoit, Pavel Lukia
nenko, Feodor Kiricenko, Bo
ris Sokolov. Noi trebuie să 
organizăm lucrurile în așa 
fel ca acești oameni de știin
ță cu experiență să fie spri
jiniți de tînăra generație, de 
tinerele talente din toate do
meniile științei agricole.

Raportorul a spus că este 
intolerabilă situația în care 
unii oameni de știință nu 
dau ani de-a rîndul nimic 
producției, nu elaborează nici 
un fel de probleme concrete 
ta domeniul științei, deși au 
înaltul titlu de membru al 
Academiei unionale de știin
țe agricole.

în timpurile noastre, a sub
liniat N. S. Hrușciov, agricul
tura poate avea o înaltă pro
ductivitate numai pe baza 
științei și tebnicii. Partidul 
trebuie să sprijine și să dez
volte și pe viitor știința agri
colă, să cheme pe oamenii de 
știință ca, împreună cu toți 
oamenii muncii din agricultu
ră, să îndeplinească cu succes 
sarcinile sporirii producției de 
produse agricole.

Un mare capitol din raport 
este consacrat problemelor 
conducerii agriculturii.

Raportorul a amintit că în 
ultimul timp C.C. al P.C.U.S. 
și guvernul sovietic au desfă
șurat o anumită activitate 
pentru reorganizarea organe
lor agricole. A fost reorgani
zat Ministerul Agriculturii. 
Atenția lui este concentrată 
acum asupra problemelor dez
voltării științei agricole și a 
introducerii largi în producție 
a realizărilor științei și prac
ticii înaintate.

In noile condiții, cînd col
hozurile au crescut considera
bil. este nevoie de o formă 
nouă, mai perfecționată, de 
conducere ți control asupra 
organizării producției în col
hozuri.

O serioasă reorganizare a 
conducerii agriculturii este 
necesară ți din cauză că în 
ultimii ani în U.R.S.S. a cres
cut în mare măsură rolul eov- A 
hozurilor în producția cerea
lieră și animalieră. In ultimii 
ani, în Uniunea Sovietică au 
fost create peste 3.000 de mari 
sovhozuri.

Trebuie să creăm organe 
de, conducere a agriculturii 
care să se ocupe de planifi
care, de evidență și gestiune 
și să-și exercite influența a- 
supra organizării producției 
în fiecare colhoz și soyhoz. 
Fără aceasta nu se poate con
duce agricultura...

In numele Prezidiului C.C„ 
N. S. Hrușciov a pus în dis
cuția plenarei propunerea de 
a se crea in regiuni direcții 
de producție colhoznice-sov- 
hoznice sau sovhoznioe-eol- 
hoznice, în funcție de forma ț; 
de gospodărie care predomi
nă — colhozurile sau sovho
zurile.

In activitatea acestor di
recții principalul constă în 
selecționarea și instruireaca- 
drelor, în popularizarea celei 
mai bune experiențe a gos-i 
podanilor fruntașe în toate 
colhozurile și sovhozurile-

Direcția va fi condusă ; de 
președintele Consiliului direc
ției de producție din care'vor 
face parte cel mai experimen
tați președinți de colhozuri, 
directori de sovhozuri și spe
cialiști și, probabil, secretari 
ai comitetelor raionale de 
partid și președinți ai comite
telor executive raionale.

_ Retribuirea muncii inspecto
rilor din aceste direcții tre
buie să depindă de rezultatele 
activității economice a colho
zurilor și sovhozurilor pen
dinte de ei.

Pentru colhozurile și sovho
zurile din cadrul direcției se 
trasează un plan de producție. 
Direcțiile sînt obligate să-ve
gheze asupra asigurării înde
plinirii planului, să conducă 
gospodăria, să traseze sarcini, 
să găsească rezerve, să orga
nizeze producția, să exercite 
controlul. Totodată N., S. 
Hrușciov a subliniat ulti
mul cuvînt trebuie să-l' aibă 
conducătorii colhozurilor, și 
sovhozurilor.

Activitatea direcției de pro
ducție va fi legată nemijlocit 
de achiziții, de asigurarea ță
rii cu toate produsele agri
cole.

N. S. Hrușciov a declarat 
că trebuie create comitete 
pentru conducerea agriculturii 
pe plan unional, în republici, 
ținuturi și regiuni. în re
publică acest comitet trebuie 
să fie condus de primul se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
republică.

Probabil că Comitetul pen
tru conducerea agriculturii 
din Uniunea Sovietică va tre
bui să fie condus de un vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri. Sarcina principală a 
Comitetului unional este de a 
organiza controlul de zi cu zi 
al îndeplinirii hotărîrilor 
partidului și guvernului în 
problemele agriculturii. Acest 
comitet trebuie să aibă drep
tul să examineze și să rezolve 
probleme importante ca, de 
pildă, stabilirea comenzilor 
către industrie, examinarea 
planurilor producției de'ma
șini agricole, tractoare, ă ne
cesităților agriculturii în a- 
ceastă privință.

Poate că trebuie să fie re
organizată și secția agricolă 
a C.C. al P.C.U.S., să fie aleși 
oameni cu experiență care să 
exercite controlul de partid 
asupra activității organelor 
de conducere nou create.

„Principala atenție trebuie 
să se acorde producției. Oa
menii cei mai buni trebuie să 
fie trimiși să lucreze în sfera 
producției, și nu in organele 
de control".

Este bine ca în numele Co
mitetului Central, a spus 
Hrușciov, să se lanseze iun 
apel către agronomii,. zooteh- 
nicienii, inginerii mecaniza
tori, care lucrează în insti
tuții ce nu sînt legate de a- 
gricultură, și să fie chemați 
să meargă să lucreze în col
hozuri și sovhozuri.

Să facem apel la tineretul 
de la orașe și sate, să. che
măm tinerii și tinerele, să 
meargă la sate pentru a com
pleta colhozurile și sovhozu
rile cu oameni fruntași, con- 
știenți. , , ?

Eforturile Comitetului Cen
tral al Partidului în domeniul 
îmbunătățirii conducerii agri
culturii, a spus primul secre
tar al C.C. al P.C.U.S., ar 
putea să nu aducă rezultatele 
dorite dacă partidul nu .va 
avea în centrul atenției sale 
problemele sprijinirii din 
punct de vedere tehnic-mate- 
rial a agriculturii, dacă va fi 
subminată cointeresarea ma
terială a colhozurilor și sov
hozurilor în sporirea produc-

(Contintiare în pag. a 4-a)
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ției de cereale, came, lapte 
și alte produse.

Prezidiul C.C., a spus Niki
ta Hrușciov, consideră că în 
prezent este necesar să se e- 
laboreze un program concret 
de intensificare a ajutorului 
tehnico-material pentru agri
cultură.

Principalele căi în rezolva
rea acestei sarcini sînt: lărgi
rea capacității uzinelor de 
tractoare și mașini agricole, 
construirea a cel puțin trei 
noi uzine puternice — de 
tractoare, de mașini agricole, 
de utilaj pentru mecanizarea 
creșterii animalelor.

Intensificarea sprijinului 
tehnic-material acordat colho
zurilor și sovhozurilor, a 
spus N. S. Hrușciov, este una 
din problemele fundamentale 
ale politicii partidului în do
meniul agriculturii. „Am a- 
doptat un program de creare 
a belșugului de produse în 
țară.. Acest program trebuie 
sprijinit prin întreaga pute
re a orînduirii noastre.

Tras în d această sarcină ca 
o sarcină primordială și ur
gentă, pornim de la învățătu
ra marxist-leninista despre 
dezvoltarea forțelor de pro
ducție ale societății, despre 
rolul și importanța agricultu
rii în crearea belșugului de 
produse alimentare.

La noi, a spus raportorul, 
agricultura rămîne încă mult 
în urmă față de industrie, 
atît în domeniul organizării 
producției, 
conducerii

cît și în privința 
și folosirii posibi-

lităților existente, iată în ce 
constă dificultatea.

Interesele construcției co
muniste reclamă o restructu
rare hotărîtă a întregii noas
tre munci organizatorice la 
sate și în primul rînd, găsi
rea căilor de întărire a înrîu- 
ririi organizatorice asupra 
dezvoltării producției în col
hozuri și sovhozuri.

■„ Dușmanii comunismului 
înțeleg — a spus în conti
nuare N. S. Hrușciov - că, 
în domeniul dezvoltării indu
striei, Uniunea Sovietică a fă
cut progrese și cucerește cu 
succes mereu noi și noi po
ziții. Ei nu mal îndrăznesc 
să pună la îndoială ritmul 
înalt de dezvoltare industria
lă a țării noastre și în vii
tor*4.

i,In ce privește planurile 
pentru avîntul continuu al 
agriculturii, adversarii noștri 
sînt de altă părere, rămînînd 
pe vechile poziții sceptice 
față de posibilitățile sistemu
lui socialist. Unii economiști 
și politicieni burghezi consi
deră că țara noastră nu va 
putea asigura un nivel înalt 
al producției agricole. Ei în
cearcă să discrediteze siste
mul socialist al agriculturii, 
susținînd că sistemul capita
list este mai productiv decît 
cel socialist".

Subliniind că la marile fer
me americane productivitatea 
muncii este într-adevăr ridi
cată, N. S. Hrușciov a arătat 
că această productivitate a 
fost obținută datorită con
centrării și centralizării de 
capital, înghițirii fermelor 
mici de către cele mari.

„In Statele Unite ale Am®- 
ricii, a spus N. S. Hrușciov, 
trebuie să se reducă terenu
rile destinate însămînțărilor 
cu unele culturi, deoarece 
s-a creat un surplus de pro
duse agricole. Iar suprapro
ducția nu se naște datorită 
faptului că în America n-are 
cine să consume produsele^ 
acolo exista milioane de șo
meri care nu mănîncă pe să
turate și există pur și sim
plu oameni înfometați".

N. S. Hrușciov a spus că, 
dezvăluind contradicțiile mo
dului capitalist de producție 
în agricultură, noi trebuie 
totodată să vedem și ceea 
ce este valoros, ce au acumu
lat știința și practica unei 
astfel_ de țări dezvoltate cum 
sînt 
câi.
mai 
din . .
care au un nivel ridicat 
organizare a economiei, 
se folosească în colhozuri și 
sovhozuri realizările științei 
și practicii din alte țări".

„Uniunea Sovietică, țările 
socialiste, a spus N. S.Hrușciov, 
vor continua să meargă mai 
departe pe calea sporirii pro
ducției fără să se teamă de 
supraproducție".

„Putem dovedi și vom 
vedi că sistemul socialist 
depăși și în agricultură, 
cum a depășit în îndustrie, 
în știință și cultură, nivelul 
producției capitaliste și va 
asigura populației cel mai 
înalt nivel de trai", a spus 
N. S. Hrușciov.

Statele Unite ale Ameri- 
„Trebuie să se studieze 

bine producția agricolă 
S.U.A. și din alte țări 

de 
să

do-
va

așa
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Popoarele cer rezolvarea grabnică
a problemei dezarmării

MESAJELE ADRESATE DE N. S. HRUȘCIOV
CONDUCĂTORILOR BRAZILIEI ȘI R.A.U

„O propunere 
foarte utilă''

La Tîrgul internațional

LEIPZIG
La 4 martie, J. Balkov/, 
nistrul Comerțului Exterior și 
Intergerman al R.D.G., a ofe
rit o mare recepție cu prile
jul deschiderii Tîrgului inter
național industrial de la 
Leipzig.

La recepție au participat 
W. Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., membri ai 
guvernului R.D.G., delegația 
guvernamentală a Uniunii 
Sovietice condusă de A. I. 
Mikoian, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., dele
gația guvernamentală a R-P- 
Polone, condusă de J. Cyran- 
kiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Po
lone, delegația guvernamen
tală a R.P. Romîne, condusă 
de Alexandru Birladeanu, 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Romî
ne, precum și delegațiile ce
lorlalte țări socialiste.

Recepția a decurs într-o 
atmosferă cordială.

★
LEIPZIG 5 (Agerpres). — 

La 3 martie a avut loc la 
Leipzig, cu prilejul deschide
rii Tîrgului internațional, un 
mare miting la care au par
ticipat delegația guvernamen
tală sovietică condusă de A. I. 
Mikoian, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., dele
gația guvernamentală polone
ză în frunte cu J. Cyran- 
kiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Po
lone, delegația guvernamen
tală romînă condusă de

5 (Agerpres). A. Birladeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al R.P: Romîne, precum și 
delegațiile guvernamentale ale 
celorlalte țari socialiste. La 
miting a participat, de ase
menea, Walter Ulbricht, prim 
secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane.

A. I. Mikoian, conducăto
rul delegației guvernamentale 
sovietice, a rostit o cuvîntare 
în care a arătat că Tîrgul de 
la Leipzig capătă o impor
tanță și mai mare, deoarece 
dușmanii poporului german, 
dușmanii păcii și ai înțele
gerii reciproce s-au străduit 
să facă din el un obiect de 
încercare a forțelor, al răz
boiului rece. Cred că in pre
zent, chiar și cei mai învete- 
rați dușmani ai noștri își 
dau perfect de bine seama că 
această încercare a eșuat to
tal. Actualul Tîrg de la Leip
zig constituie o dovadă grăi
toare a colaborării frățești, 
a celor mai strînse relații co

merciale și economice dintre 
țările lagărului socialist, în 

, al căror front unic Republica 
Democrată Germană joacă un 
rol important, a spus A. I. 
Mikoian.

De aceea putem spune ger
manilor din vestul Germa
niei: Contribuția care se adu
ce astăzi la Leipzig la cauza 
întăririi înțelegerii dintre po
poare constituie o cauză vi
tală a voastră, Leipzig este 
o comoară extrem de valo
roasă a întregului popor ger
man.

In timpul Tîrgului de la 
Leipzig, a subliniat A. L 
Mikoian în cuvintarea sa, va 
fi semnat pe baza unei Înțe
legeri intre guvernele TTRSȘ 
și R- D. Germane un acord 
cu privire la schimbul de 
mărfuri intre cele două țări 
pe anul 1962.

în fața participanților la 
miting au luat apoi cuvintul 
conducători ai altor delegații 
ale țărilor socialiste.

Declarația președintelui
Ecuadorului

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
a adresat lui Joao Goulart, 
președintele Braziliei, și lui 
Tancredo Neves, primul mi
nistru, un mesaj în legătură 
cu răspunsul acestora la pro
punerea guvernului sovietic de 
a se începe lucrările Comite
tului celor 18 state cu parti
ciparea șefilor de state sau gu
verne.

în mesaj se subliniază din 
nou necesitatea de a se începe 
tratative cu privire la dezar
mare în Comitetul celor 18 
state la cel mai înalt nivel. 
„Experiența a arătat cit de 
puțin se pot aștepta rezultate 
practice în rezolvarea proble
mei dezarmării fără partici
parea nemijlocită a oamenilor 
de stat de cea mai mare răs
pundere și cu cele mai înalte 
funcții", a subliniat el.

Noi, scrie Hrușciov, am a- 
cordat o deosebită atenție a- 
celui pasaj din mesajul dv. de 
răspuns în care este exprimată 
intenția guvernului Braziliei 
de a-și aduce — după cum 
spuneți dv. — o contribuție 
independentă și fără idei pre
concepute la rezolvarea pro
blemei dezarmării.

N. S. Hrușciov se exprimă 
de acord cu speranța expri
mată de Joao Goulart și Tan
credo Neves că înfăptuirea 
dezarmării va permite să fie 
îndreptate în direcția dezvol
tării economice creditele și 
resursele bugetare care în pre
zent sînt înghițite de cursa 
înarmărilor. Aceste resurse, 
scrie Hrușciov, pot fi îndrep
tate spre dezvoltarea econo
miei pașnice a statelor, spre 
ridicarea rapidă a bunăstării 
și culturii poporului. O parte 
însemnată a resurselor elibe
rate ar putea fi folosită pen
tru acordarea de ajutor țărilor 
slab dezvoltate din punct de 
vedere economic.

Nikita Hrușciov tși exprimă

in mesaj speranța că guvernul 
Braziliei își va aduce contri
buția sa pozitivă la cauza de
zarmării și a asigurării unei 
păci trainice pe pămînt.

★

MOSCOVA 5 (Agerpres). 
TASS transmite: N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
a adresat lui Gamal Abdel 
Nasser, președintele R. A. U., 
un mesaj în care îi exprimă 
sincere mulțumiri pentru „răs
punsul constructiv, pătruns de 
grijă pentru pace la propune
rea guvernului sovietic ca 
lucrările Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare să fie 
începute la nivel înalt, cu 
participarea șefilor de state 
sau de guverne".

Mă bucură în mod deose
bit, se spune în mesaj, faptul 
că dv., domnule președinte, nu 
numai că v-ați solidarizat cu 
propunerea noastră, ci și ur
măriți cu energia și hotărîrea 
ce vă caracterizează ca ea să 
fie tradusă în viață, să fie în
cununată de succes.

Cuvintele dv. că considerați 
participarea personală la tra
tativele la nivel înalt în ca
drul Comitetului celor 18 
drept o datorie ce trebuie în
deplinită fără șovăire, scrie 
N. S. Hrușciov, dovedesc o 
dată mai mult că guvernul și 
poporul Republicii Arabe Uni
te sînt gata — ca și în tre
cut — să-și aducă contribuția 
demnă la eforturile comune 
ale statelor și popoarelor iu
bitoare de pace îndreptate 
spre întărirea păcii.

Apreciem consecvența cu 
care Republica Arabă Unită 
promovează această linie a 
politicii ei externe, subliniază 
N. S. Hrușciov. Sîntem con
vinși că și în Comitetul ce
lor 18 state pentru dezarmare, 
RA.U. va face totul pentru a 
contribui la realizarea unui a- 
cord cu privire la dezarma
rea generală și totală.

KABUL 4 (Agerpres). — 
Corespondentul agenției TASS 
transmite: Răspunzînd unui 
corespondent al agenției 
TASS care i-a cerut să-și ex
prime părerea în legătură cu 
propunerea lui N. S. Hrușciov, 
șeful guvernului sovietic, ca 
lucrările Comitetului celor 18 
pentru dezarmare să înceapă 
la nivelul șefilor de guverne 
(de state), Sardar Mohamed 
Daud, primul ministru al 
Afganistanului, a declarat:

Părerea mea a fost întot
deauna clară. Dezarmarea ge
nerală și totală prezintă im
portanță pentru întreaga ome
nire și Afganistanul salută și 
sprijină orice măsură în a- 
ceasta direcție. Urăm succes 
măsurilor de acest fel ori de 
unde ar veni ele.

Nu încape îndoială că dacă 
șefii de state și de guverne 
vor dori să găsească calea re
zolvării acestei probleme im
portante și complicate ei o vor 
găsi. Din acest punct de ve
dere, a spus premierul Afga
nistanului, propunerea lui 
N. S. Hrușciov este foarte 
utilă.

Poporul polonez sprijină 
propunerea sovietică

de

.•----

Evenimentele 
din Birmcmia

QUITO 4 (Agerpres). — Car
los Julio Arosemena, pre
ședintele Republicii Ecuador, 
a primit zilele acestea în pa
latul guvernamental din Qui
to pe V. Borovski, corespon
dentul ziarului „Pravda". în 
convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej și a cărei ex
punere a apărut în paginile 
numărului de duminică al 
„Pravdei", președintele s-a re
ferit la unele probleme ale 
politicii externe și interne 
a Ecuadorului. El a relatat, 
printre altele, că programul 
său prevede înfăptuirea unei 
serii de reforme. Astfel, a fost 
supus spre examinare Congre-

sului un proiect de lege cu 
privire la lichidarea rămășițe
lor feudale la sate.

Dr. Arosemena a arătat în 
continuare că există mari 
posibilități pentru dezvoltarea 
relațiilor comerciale ale Ecua
dorului cu Uniunea Sovietică 
și celelalte state socialiste.

în convorbirea avută cu co
respondentul „Pravdei", dr. 
Arosemena a reafirmat că gu
vernul său se pronunță cu 
hotărîre pentru principiul 
neamestecului unor state în 
treburile altora, pentru auto
determinarea liberă a popoa
relor.

VARȘOVIA 5 (Agerpres).— 
La Varșovia s-au încheiat lu
crările plenarei Comitetului 
pe întreaga Polonie al Fron
tului Unității Poporului. In 
cuvîntarea de închidere A. 
Zawadzki, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Polone, a declarat 
că poporul polonez sprijină 
propunerea sovietică cu pri
vire la dezarmarea generală 
și totală sub un control inter
național riguros.

Arătînd primejdia pe care 
o prezintă pentru cauza păcii 
accelerarea intensă în R. F. 
Germană a planurilor de înar
mare a Bundeswehrului cu 
arma termonucleară, A. Za
wadzki a subliniat că propu
nerea Poloniei cu privire la 
crearea unei zone dezatomi- 
zate in Europa Centrală își 
păstrează deplina vigoare și 
că în actuala situație din 
Germania și de pe arena in
ternațională ea a devenit și 
mai actuală ca înainte. Polo
nia sprijină propunerile simi
lare pentru Balcani, Europa 
de nord, Extremul Orient, 
Africa și America Latină.

Aniversarea
independenței Ghanei

Imagine din capitala Republ leii Ghana — Acria : clă
direa bibliotecii Universității.

■
 e împlinesc cinci

ani de cînd po
porul ghanez și-a 
cucerit indepen
dența naționala, 
©liber îndu-se de 
sub jugul colo

nialiștilor englezi. Ghana 
este una din primele țâri din 
Africa care și-a cîștigat in
dependența națională prin 
lupta hotârîta a poporului 
sau împotriva colonialismu
lui, în condițiile avîntului ge
neral a mișcării de eliberare 
ce a cuprins în anii postbe
lici continentul african.

Dupâ proclamarea inde
pendenței și dupâ instau
rarea Republicii, poporul 
ghanez a obținut însemnate 
succese pe linia dezvoltării 
economiei naționale și a ri
dicării nivelului de trai.

Republica Ghana și-a cîș
tigat respectul și prețuirea 
poporului nostru, a tuturor 
popoarelor iubitoare de 
pace datorita luptei sale 
consecvente pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului, 
pentru transformarea conti
nentului african într-o zonă 
fard arme nucleare, pentru 
coexistență pașnică.

Poporul romîn, tineretul 
nutresc o sinceră și trainică 
prietenie pentru poporul Gha
nei, care prin lupta sa eroică 
s-a eliberat de sub jugul co
lonial și în prezent îșl con
sacră eforturile pentru dez
voltarea economiei și cultu
rii, pentru lichidarea moște
nirii lăsate de colonialiști,

pentru consolidarea indepen
denței sale naționale.

Deși situate la mari depăr
tări, țările noastre sînt apro
piate prin interesul vital și 
comun de a lupta pentru slă
birea încordării internațio
nale, pentru înfăptuirea de
zarmării generale și totale, 
pentru înțelegere și colabo
rare internațională, pentru 
progres și bunăstare. O im
portantă contribuție la întă
rirea prieteniei și colaborării 
dintre țările noastre, dintre 
popoarele noastre, a consti
tuit-o vizita în R.P.R. a emi
nentului om de stat dr. 
Kwame Nkrumah, președin
tele Republicii Ghana. Cu 
ocazia vizitei delegației gu
vernamentale ghaneze la 
București au fost încheiate 
acorduri de colaborare eco
nomică, tehnico-științifica și 
culturală menite să duca 
la dezvoltarea multilaterala 
a relațiilor iomîno-ghaneze, 
relații întemeiate pe egali
tate și respect reciproc. 
Zilele trecute, ambasadorul 
Republicii Ghana în R.P.R. 
și-a prezentat scrisorile de 
acreditare.

Cu prilejul sărbătorii Re
publicii Ghana, poporul nos
tru și, împreună cu el, tînăra 
noastră generație, urează po
porului ghanez prieten noi 
succese în lupta sa pentru 
consolidarea independenței 
naționale, pentru făurirea 
vieții noi, libere și prospere, 
pentru înflorirea patriei sale 
și pentru victoria cauzei 
pășii.

Semnarea unui plan 
de colaborare culturală

romîno - polonă
VARȘOV1A 5 Corespon

dentul Agerpres transmite : In 
cadrul convenției de colabora
re culturală între R. P. Ro-

Opinia publică este împotriva 
reluării experiențelor nucleare 

americane

în numeroase orașe ale Ita
liei au avut loc mitinguri și 
demonstrații pentru apărarea 
păcii. în fotografie: Particip 
panții ia demonstrația de la 
Milano. Pe afișe stă scris : 

„NU RĂZBOIULUI 1“

Un interviu 
al lui Ben Khedda

RANGOON 5 (Agerpres). - 
La 4 martie ziarele birma- 
neze au anunțat că Consiliul 
revoluționar condus de gene
ralul Ne Win a hotărît să 
dizolve consiliile statelor na
ționale care fac parte din 
Uniunea Birmană. In locul a- 
cestora au fost formate con
siliile revoluționare ale state
lor naționale. Președinții noi
lor consilii vor îndeplini rolul 
de șefi ai statelor naționale, 
iar membrii acestor consilii 
devin miniștri ai guvernelor 
statelor naționale.

La Rangoon a fost dată pu
blicității componența consilii
lor revoluționare ale statelor 
naționale.

După cum a anunțat postul 
de radio Rangoon, Consiliul 
revoluționar al Birmaniei a 
cerut populației ca, „în intere
sul ordinei și al liniștii pu
blice, să se abțină în prezent 
de la demonstrații*.

RANGOON 5 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
Reuter, generalul Ne Win, 
președintele Consiliului revo
luționar al Birmaniei s-a în- 
tîlnit la 4 martie la Rangoon 
cu reprezentanții principale
lor partide politice din Bir- 
mania. La întîlnire au parti
cipat conducători ai partidu
lui Liga Unională din care 
face parte și U Nu, ai Ligii 
antifasciste „stabile" a liber
tății poporului (din opoziție) 
și ai Frontului unității națio
nale al Birmaniei.

Agenția anunță că după în- 
tîlnirea cu generalul Ne Win, 
conducătorii acestor 
au declarat că vor 
partidele lor despre această.

Ne Win, 
partide 

informa

Clica lui Boun Oum subminează formarea

unui guvern de coaliție al Laosului
KHAN KHAY 5 (Agerpres). 

— La 4 martie a avut loc la 
Khan Khay o conferință a 
reprezentanților tuturor parti
delor și organizațiilor patrio
tice din Laos la care s-a dis
cutat situația actuală din 
Laos.

în urma discuțiilor avute 
reprezentanții partidului Neo 
Lao Haksat, ai Partidului 
Neutralist Laoțian, ai Comi
tetului laoțian pentru pace, 
neutralitate, conciliere națio
nală și unificare, ai Federa
ției tineretului laoțian, pre
cum și ai altor organizații au 
adoptat o rezoluție în care 
condamnă cu asprime clica 
lui Boun Oum, care, prin po
ziția sa obstrucționista, sub
minează formarea unui gu
vern de coaliție al Laosului. 
„Guvernul de coaliție, se sub
liniază în rezoluție, trebuie 
să fie format numai pe baza 
acordurilor de la Zurich, Hin 
Hop și Geneva, pe calea unor 
consultări și a încheierii unei 
înțelegeri tripartite.

Rezoluția subliniază efortu
rile depuse de guvernul regal 
al Laosului și de partidul 
Neo Lao Haksat pentru alcă
tuirea unui guvern de coali-

și demască manevreletie .
zadarnice ale grupării de la 
Savannaket pentru a învrăjbi 
partidul Neo Lao Haksat și 
guvernul regal al Laosului.

★
După cum anunță postul 

de radio „Vocea Laosului", 
forțele patriotice laoțiene 
continuă să respingă atacu
rile rebelilor. In provincia 
Cammon, unde au concentrat

mili- 
au su- 

Peste 
re-

în ultima vreme forțe 
tare însemnate, rebelii 
ferit un serios eșec.
160 de soldați și ofițeri 
beli au fost uciși, alți 100 au
fost răniți și au fost captu
rate mari cantități de arme 
și muniții. La Nam Ta, for
țele patriotice au organizat 
un puternic contraatac. Uni
tățile rebele au fost nevoite 
să se retragă în panică.

Activitatea criminală
a bandelor din

ALGER 5 (Agerpres). — 
După cum reiese din relată
rile corespondentului din Al
ger al agenției France Presse, 
în cursul zilei de duminică 
populația pașnică musulmană 
a continuat, în majoritatea 
orașelor algeriene, să fie ținta 
fărădelegilor bandelor din 
O.A.S. Pînă în seara zilei de 
4 martie bilanțul fărădelegi
lor ultracolonialiștilor s-a ri
dicat la 47 de atentate soldate 
cu moartea a 22 persoane și 
rănirea gravă a altor 56.

O.A.S. continuă
de dezordinele 

de bandele din
Profitînd 

provocate
O.A.S., forțele de ordine fran
ceze continuă, la rîndul lor, 
campania lor de „pedepsire" 
împotriva populației pașnice 
musulmane care cere restabi
lirea ordinei și pedepsirea 
asasinilor din O.A.S. După 
cum relatează agenția U.P.I., 
la 4 martie forțele de poliție 
franceze au deschis din nou 
focul asupra unui grup de 
musulmani în cartierul mu
sulman Casbah din Alger.

CAIRO 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : Yussef Ben 
Khedda, șeful guvernului 
provizoriu al Republicii Al
geria, a acordat un interviu 
scriitorului și ziaristului egip
tean Iusuf Idris. Acest inter
viu a fost publicat de ziarul 
„Al Gumhuria" în numărul 
său din 3 martie. Ben Khedda 
a declarat că, datorită luptei 
revoluționare pe care poporul 
algerian o desfășoară cu 
succes, Franța este nevoită să 
recunoască Algeriei dreptul 
la independență, suveranitate 
și integritate teritorială a ță
rii, a cărei parte inalienabilă 
este Sahara. Franța este ne
voită, de asemenea, să recu
noască că Frontul de Elibe
rare Națională din Algeria 
este singurul reprezentant le
gal și conducătorul poporului 
algerian care are dreptul să 
ducă în numele lui tratative 
cu guvernul francez pe bază 
de egalitate.

La întrebarea ce părere are 
despre așa-zîsa perioadă de 
tranziție și dacă este cu pu
tință ca O.A.S. să provoace 
dn război civil, șeful guver
nului provizoriu al Republicii 
Algeria a spus : Acțiunile 
O.A.S. sînt convulsiile agoniei, 
ele constituie expresia unui te
rorism criminal și se vor în
cheia cu un faliment total. 
Ben Khedda a subliniat că 
după ce Algeria își va cuceri 
independența, Armata de Eli
berare Națională se va trans
forma într-o organizație patri
otică revoluționară pentru cre
area unei Algerii noi.

NEW YORK 4 (Agerpres). 
în seara zilei de 3 martie a 
avut loc în piața „Times", 
una dintre cele mai mari din 
New York, o manifestație de 
protest împotriva declarației 
prin care președintele 
Kennedy anunță reluarea 
experiențelor nucleare ame
ricane în atmosferă. După 
cum relatează coresponden
tul agenției Reuter, parti- 
cipanții la demonstrație au 
înconjurat piața, purtînd lo
zinci prin care își exprimau 
protestul față de declarația 
președintelui Kennedy. Pe 
măsură ce demonstrația con
tinua, adaugă corespondentul, 
o mulțime de oameni s-a a- 
dăugat manifestanților, spăr- 
gînd cordoanele de polițiști 
organizate în jurul pieței. La 
intervenția poliției, care a o- 
perat arestări, demonstrația a 
căpătat proporțiile unei ade
vărate mișcări de protest. 
„Mii de demonstranți — rela
tează corespondentul agenției 
Reuter — au dat uitării in
tenția Tor de a desfășura în 
tăcere manifestația și au în
ceput să scandeze în unison : 
„Rușine ! Rușine!"...

Depășind cordoanele de po
liție, un grup de aproximativ 
50 de persoane s-a așezat în 
mijlocul Broadway-ului, una 
din arterele cu cea mai in
tensă circulație din New 
York, blocînd astfel complet 
traficul. Poliția a arestat 45 
de persoane.

★
TOKIO 5 (Agerpres). — 

Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă guvernul japonez 
și-a exprimat nemulțumirea 
față de hotărîrea guvernului 
Statelor Unite de a relua ex
periențele nucleare în atmo
sferă.

După cum se anunță din 
Tokio, la 5 martie, ministrul 
de Externe al Japoniei, Kosa- 
ka, l-a chemat pe ambasado
rul Statelor Unite, Reischauer, 
căruia i-a înmînat o notă de 
protest, adresată guvernului 
Statelor Unite, împotriva re
luării experiențelor nucleare. 
Poporul japonez, care a mai 
suferit de pe urma unor ase-

menea explozii, se spune în 
notă, cere Statelor Unite și 
altor țări să renunțe la planul 
de efectuare a experiențelor 
nucleare, care ar aduce în
semnate pagube materiale Ja
poniei. In cazul în care vor fi 
efectuate asemenea experien
țe, avertizează nota, guvernul 
japonez își rezervă dreptul de 
a cere Statelor Unite com
pensații.

O notă de protest asemănă
toare a fost transmisă și gu
vernului britanic.

★
RIO DE JANEIRO 5 (Ager

pres). — TASS transmite: In 
legătură cu hotărîrea guver
nului S.U.A. de a relua expe
riențele nucleare în atmosferă, 
la 4 martie, Ministerul Aface
rilor Externe al Braziliei a 
dat publicității o declarație 
specială. „Brazilia, se spune 
în declarație, își exprimă re
gretul în legătură cu această 
hotărîre".

mină și R. P. Polonă, la 5 
martie 1962, a fost semnat la 
Varșovia planul de muncă pe 
anul 1962-1963. Din partea 
Republicii Populare Romîne 
planul a fost semnat de 
Gheorghe Diaconescu, amba
sadorul R. P. Romîne la Var
șovia, iar din partea R. P. Po
lone, de Zygmunt Garstecki, 
adjunct al ministrului Culturii 
și Artei din R. P. Polonă.

La semnarea planului de 
muncă au fost de față repre
zentanți ai Ministerului Cul
turii și Artei, ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de 
cultură și artă, membri ai am
basadei R. P. Romîne.

Planul de muncă prevede, 
printre altele, o serie de 
schimburi de cadre didactice 
și studenți, traduceri de lu
crări științifice din țările res
pective în domeniul fizicii, 
matematicii, medicinei, etc; 
schimburi de artiști, ansam
bluri artistice, expoziții de ar
te plastice; organizarea de 
zile ale culturii românești și 
poloneze la Varșovia și Bucu
rești ; informarea reciprocă 
între cele două academii; 
schimburi între uniunile de 
creație.
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PRAGA. —La 5 martie, 

ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Romi
ne în R. S. Cehoslovacă, prof. 
Gheorghe Nițescu, a înmînat, 
într-un cadru festiv directo
rului Institutului de cercetări 
în domeniul reumatologiei, 
dr. Frantisek Lenoch, diploma 
de membru de onoare al So
cietății Științelor Medicale 
din R.P.R.

TOKIO. — Recent, în cadrul 
Asociației de prietenie romî- 
no-japoneze, Yasujiro Ashima, 
profesor la Institutul de ști
ințe industriale din Tokio, 
care a vizitat R. P. Romînă, 
a făcut o expunere în fața 
unui numeros public, căruia 
i-a împărtășit impresiile sale 
despre țara noastră.

LIMA. — După cum anunță 
agenția United Press Interna
tional, grave tulburări s-au 
produs în regiunea Cerro de 
Pasco, la circa 175 km nord-

est de Lima, unde aproape 
600 de polițiști au încercat să 
evacueze cu forța 4.000 de ță
rani indieni care ocupaseră 
pămînturile ce le fuseseră 
luate în mod ilegal de latifun
diari. Polițiștii au atacat cu 
arme de foc și gaze lacrimo
gene pe indienii care se apă’ 
rau cu arcuri cu săgeți și alte 
arme rudimentare. Șapte ță
rani au fost uciși și alți 20 
răniți.

COPENHAGA. — Karl Stif, 
profesor de filologie slavă de 
la Universitatea din Copenha
ga a publicat în ziarul „Ber- 
lingske Aftanavis" o serie de 
articole în care subliniază ne
cesitatea studierii de către 
danezi a limbii ruse, deoarece, 
după cum subliniază el, Rusia 
s-a transformat dintr-o țară 
înapoiată, puțin dezvoltată și 
dependentă, într-o țară cu o 
știință înfloritoare. în multe 
domenii, arată el, știința so
vietică deține un loc de frunte.
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