
COMUNICAT
privind tratativele și încheierea Acordului 

între guvernul Republicii Populare Romine 
i guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 
referitor la statului juridic al trupelor sovietice 

staționate temporar pe teritoriul Republicii

Proletari din toate țările, uniți • vă I

Populare
Tn Declarația delegațiilor guvernamentale ale Republicii Populare 
►mine și Uniunii Sovietice, semnată la 3 decembrie 1956 la Mos- 
va, ambele guverne au arătat că existența blocurilor militare 
resive îndreptate împotriva statelor iubitoare de pace, remilita- 
area Germaniei occidentale, precum și menținerea de către S.U.A. 
alte state participante la Tratatul Atlanticului de Nord a nume* 
ise trupe și baze militare în apropierea statelor socialiste, creează 
amenințare pentru securitatea acestor state. Cele două guverne 
considerat că. în aceste condiții, staționarea temporară de uni- 

i militare sovietice pe teritoriul Republicii Populare Rornîne este 
licată în vederea asigurării apărării comune împotriva unei 
resiuni posibile și este în conformitate cu tratatele și acordurile 
ernaționale.
In scopul reglementării problemelor legate de staționarea tem- 
rară a trupelor sovietice în Republica Populară Romînă, au avut 
: la București tratative între delegațiile guvernamentale ale Re- 
blicii Populare Rornîne și Uniunii Sovietice.
Delegația romînă a fost compusă din: Gr. Preoteasa, ministrul 
acerilor Externe al R.P.R., șeful delegației, general colonel L. 
lăjan, ministrul Forțelor Armate ale R.P.R., A. Mălnășan, ad- 
îct al ministrului Afacerilor Externe al R.P.R.. general locotenent 
Tutoveanu, adjunct al ministrului Forțelor Armate ale R.P.R., 
Gh. Maurer, directorul Institutului de Cercetări Juridice al Ară
miei R.P.R., general maior de justiție Gh. Bucșan, procuror mi- 
ir principal.
La tratative a mai participat un grup de experți romîni. 
delegația sovietică a fost compusă din: A. A. Gromîko, mlni- 
ul Afacerilor Externe al U.R.S.S., șeful delegației, mareșalul 
liunii Sovietice G. K. Jukov, ministrul Apărării al U.R.S.S., ge- 
-al de armată A. I. Antonov, I. K. Zamcevski, șeful Direcției 
V-a Europene din M.A.E. al U.R.S.S., A. N. Nikolaev, director

Rornîne
adjunct al Direcției Juridice șl a Tratatelor din M.A.E. al U.R.S.S., 
colonel de Justiție K. N. Novikov, locțiitorul procurorului militar 
principal.

La tratative a mai participat un grup de experți sovietici.
Tratativele au decurs intr-o atmosferă de sinceră prietenie și de

plină înțelegere reciprocă.
Ca urmare a acestor tratative, la 15 aprilie 1957 a avut loc sem

narea Acordului între guvernul Republicii Populare Rornîne și gu
vernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste referitor la statutul 
juridic al trupelor sovietice staționate temporar pe teritoriul Repu
blicii Populare Romine.

Din partea guvernului Republicii Populare Rornîne Acordul a 
fost semnat de : Gr. Preoteasa, ministrul Afacerilor Externe și 
L. Sălăjan, ministrul Forțelor Armate.

Din partea guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, 
Acordul a fost semnat de : A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe și G. K. Jukov, ministrul Apărării.

La semnarea Acordului au fost de față :
Din partea romînă : Chivu Stoica, președintele Consiliului de Mi

niștri al R.P.R., Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim secretar al C.C. al 
P.M.R., Emil Bodnăraș, Alexandru Moghioroș, Petre Borilă, Miron 
Constantinescu, Ștefan Voitec, Alexandru Birlădeanu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri al R.P.R.. alți membri ai guver
nului, precum și funcționari superiori ai Ministerului Afacerilor 
Externe și Ministerului Forțelor Armate.

Din partea sovietică: A. A. Epișev. ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al U.R.S.S. în Republica Populară Romînă, perso
nalul diplomatic al ambasadei, generali și ofițeri ai armatei 
sovietice.

București, 15 aprilie 1957.
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In îniîmpinarea zilei

de 1 Mai

Importante succese 
în industria chimică

Delegația Partidului Comunist 
Francez a sosit în București

Sosirea în Capitală a delegației 
guvernamentale a U.R.S.S.

.'uni la amiază au sosit la și U.R.S.S. tn scopul regiemen- Miniștri, Grigore Preoteasa, mi- Stat Major, acad. I. G. Maurer, 
curești A. A. Gromîko, mini- tării problemelor legate de stațio- nistrul Afacerilor Externe, gene- directorul Institutului de cercetări 
jl Afacerilor Externe al narea temporară a trupelor sovie- ral colonel Leontin Sălăjan, mi- juridice al Academiei R.P.R., 
tS.S., conducătorul delegației tice pe teritoriul R. P. Rornîne. nistrul Forțelor Armate ale R.P.R., înalți funcționari de stat, gene- 
/ernamentale a Uniunii Repu- La sosire, pe aeroportul Bă- Gheorghe Hossu, ministrul Con- răii și ofițeri, reprezentanți ai 
iilor Sovietice Socialiste și neasa, A. A. Gromîko și mare- strucțiilor și Materialelor de oamenilor muncii din Capitală,
reșalul Uniunii Sovietice G. șalul Uniunii Sovietice G. K- Construcții, A. Mălnășan, adjunct ziariști romîni și străini.
Jukov, ministrul Apărării al Jukov, au fost tntîmpinați de al ministrului Afacerilor Externe. A fost de față A. A. Epișev, 

?.S S, membru al delegației tovarășii: general de armată general locotenent I. Tutoveanu, ambasadorul Uniunii Sovietice la
itru perfectarea și semnarea Emil Bodnăraș și Petre Borilă, adjunct al ministrului Forțelor București și personalul Amba-
rdului între guvernele R.P.R. vicepreședinți ai Consiliului de Armate ale R.P.R., șeful Marelui sadei.

Timirea de către tovarășul 
Chivu Stoica a tovarășilor 
A. A. Gromîko și mareșal

Recepție in cinstea delegației 
guvernamentale a U.R.S.S.

I ln luna martie, colectivul J 
[ Combinatului chimic „I. V. j
* StaZin" a chemat la întrecere j 
I colectivele tuturor întreprinde-j 
j rilor chimice din țară pentru a j 
j da produse mai multe, mai bu- j 
(ne și mai ieftine. După prima j
• lună de întrecere, muncitorii, j 
I inginerii și tehnicienii din in- j 
I dustria chimică raportează în- j 
j semnate succese în muncă.. ] 
( La Combinatul chimic „l. V.) 
I Stalin* producția globală a fost j 
j realizată în luna martie în pro- j 
[ porție de 113,8 la sută, iar pe j 
(primele trei luni ale anului în j 
î proporție de 110,7 la sută. Pro- J 
} ductivitatea muncii în această
( lună a crescut cu 14,8 la sută j 
[ față de plan. In luna martie au) 
(fost date peste plan cu 27,1 la J 
i sută mai multe îngrășăminte a-j 
[zotoase și cu 4,3 la sută mai) 
j mult acid sulfuric. Prin îmbu- j 
țnătâțirea unor procese tehnolo- j 
(gice, producția de amoniac a) 
crescut în această perioadă, cu l 

} 15 la sută față de plan. în nu- j 
( mai două luni muncitorii de aici) 
J au realizat acumulări peste | 
l plan în valoare de 1.100.000 lei j 
( față de 3.000.000 lei cit s-au an- j 
j gajat să realizeze pe întreg j 
I anul.

I Importante succese au fost j 
obținute și de colectivele Com-j 
(binatului chimic nr. 1, uzinelor J 

f „21 Decembrie* din Copșa- j 
I Mică și altele.

Luni după-amiază a sosit In 
Capitală delegația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez în frunte cu tovarășul 
Waldeck Rochet, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidu
lui Comunist Francez. Din dele
gație mai fac parte tovarășii 
Georges Frlschman, Marcel Ser
vin, membri ai Biroului Politic, 
Madeleine Vincent, Roland Leroy, 
membri ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez.

In întîmpinarea delegației, la 
aeroportul Băneasa au venit to
varășii : Constantin Pîrvulescu. 

' Gheorghe Apostol, Nicolae Ceau

șescu, membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.'M.R., Constanța 
Crăciun, P. Daju, FI. Dănălache, 
M. Gavriliuc, P. Lupu. C. Scar- 
lat, Gh. Stoica, S. Toma, Ghizela 
Vass, membri ai C.C. al P.M.R., 
Bujor Almăjan. I Dobre, C. Ma- 
teescu, A. Moisescu, Ana Toma, 
P. Țugui, Gh. Vasilichi, membri 
supleanți ai C.C. al P.M.R, acti
viști ai C.C. al P.M.R. și ai or
ganizației de București a P.M.R., 
ziariști.

Delegația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Francez 
va avea convorbiri cu delegația

Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

In seara zilei a avut loc o In- 
tîlnire între membrii delegației 
C.C. al P. C.Francez și tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej prim 
secretar al C.C. al P.M.R., 
Gheorghe Apostol, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Miron Con
stantinescu. Alexandru Moghio
roș, Constantin Pîrvulescu, .mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Ștefan Voitec membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R și Ghizela Vass, 
membru al C.C, al P.M.R

(Agerpres),

G. K.
-a 15 aprilie tovarășul Chivu 
>ica. președintele Consiliului de 
nișlri al R P.R. a primit pe 
A Gromîko. ministrul Afaee- 

>t Externe al U R S S și 
reșalul Uniunii Sovietice G. K. 
iov, ministrul Apărării al 
LS.S.
)in partea romînă au participat 
arășii: Gheorghe Gheorghiu- 
j, membru în Prezidiul Marii 
unări Naționale, prim-secretar 
C.C. al P.M.R., general de ar
tă Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
i. Miron Constantinescu, A- 
andru Moghioroș, Ștefan Voi- 
, Alexandru Bîrlădeanu, vice- 
ședințl ai Consiliului de Miniș

Jukov
tri, Grigore Preoteasa, ministrul 
Afacerilor Externe, general colo
nel Leontin Sălăjan, ministrul 
Forțelor Armate ale R.P R„ Mar
cel Popescu, ministrul Comerțu
lui.

Din partea sovietică au partici
pat : A A. Epișev, ambsadorui 
Uniunii Sovietice In R P R . gene
ral de armată A I. Antonov și 
I. K. Zamcevski, directorul sec
ției a V-a europene din Ministe
rul Afacerilor Externe al U.R S.S.

Primirea și convorbirea au de
curs tntr-o atmosferă de caldă 
prietenie.

(Agerpres)

. A. Gromîko, în vizită la ministrul 
Afacerilor Externe al R.P.R.

.uni după amiază A. A. Gro- 
(0, ministrul Afacerilor Exter- 
al U.R.S S. a făcut o vizită 

ristrulul Afacerilor Externe al 
>.R, tovarășul Grigore Preo- 
sa.
Iu fost de față tovarășii: A. 
lnășan. Al. Lăzăreanu și T. Ru- 
ico, adiuncți ai ministrului 
icerilor Externe.

Din partea sovietică au partici
pat A. A. Epișev, ambasadorul 
Uniunii Sovietice tn R.P.R. și 1. 
K. Zamcevski, directorul secției a 
V-a Europene din Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.

Vizita și convorbirea au decurs 
fntr-o atmosferă prietenească.

(Agerpres)

izîta făcută de mareșalul G. K. Jukov 
inistrului Forțelor Armate ale R.P.R.
■uni Ia amiază mareșalul 
liunii Sovietice, G. K. Jukov, 
nistrul Apărării al U.R.S.S. a 
ut o vizită ministrului Forțelor 
nate ale R.P.R., general colo-

Leontin Sălăjan.
tu fost de față: general colo- 
I Iacob Teclu șl general loco- 
ent Ion Tutoveanu, adjuncți al

ministrului Forțelor Armate șl ge
neral maior Ion Gheorghe, șeful 
Direcției Superioare Politice a 
Armatei.

Din partea sovietică a partici
pat general de armată A. I. Anto
nov.

Vizita șt convorbirea au decurs 
fntr-o atmosferă prietenească.

Eă/i .i " , (Agerpres)

Luni seara președintele Consi
liului de Miniștri al R.P R„ to
varășul Chivu Stoica, a oferit o 
recepție tn clădirea Consiliului de 
Miniștri în cinstea delegației gu
vernamentale a URSS. în frun
te cu A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe, conducătoiul 
delegației și G K Jukov. mareșal 
al Uniunii Sovietice, ministrul 
Apărării.

I.a recepție au luat parte tova
rășii : Gh Gheorghiu-Dej. prim 
secretai al C C a! P M R . general 
de armată Emil Bodnăraș. Petre 
Borilă. Miron Constantinescu, 
Alexandru Moghioroș. Ștefan Voi
tec, Alexandru Bîrlădeanu. vice
președinți ai Consiliului de Miniș
tri Gheorghe Apostol, Nicolae 
Ceaușescu, losif Chișinevschl. ge
neral colonei Alexandru Drăghici. 
Constantin Pîrvulescu, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, membri supleanți ai Bi
roului Politic al C.C. al P-M.R, 
general colonel Leontin Sălăjan, 
ministrul Forțelor Armate. Gr. 
Preoteasa, ministrul Afacerilor 
Externe, VI. Gheorghiu, secretar 
al C.C. al P.M.R, acad. prof. dr. 
C. I. Parhon, președintele 
A.R.L.U.S.-ului, acad. prof. Tra
ian Săvulescu, președintele Aca
demiei R.P.R., Justinian Marina, 
patriarhul bisericii ortodoxe ro- 
mtne, miniștri, membri ai C.C. al 
P.M.R., conducători ai instituții
lor centrale și ai organizațiilor 
obștești, generali și ofițeri supe
riori ai Forțelor noastre Armate, 
șefii cultelor, oameni ai științei, 
artei și literaturii ziariști romîni 
și străini.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești : ambasadorii R.P.D. Coreene 
— Den Etn, R.P. Bulgaria — Sto- 
ian Pavlov, R.P.F. iugoslavia — 
Nikola Vujanovici, R.P. Albania— 
Miha Lako. R.P. Chineze — Ke 
Bo-nian. Uniunii Sovietice — A 
A Epișev, R. Cehoslovace — Ivan 
Rohall-Ilkiv, R.P. Ungare — Fe
renc Keleti, R.D. Germane — 
Georg Stibi, miniștrii Suediei — 
Rolf Sohlmann, Franței — Pierre 
Francfort. Egiptului — Hussein 
Chawky, Marii Britanii — A A. 
Dudley. Israelului — Arieh Harell, 
însărcinat" cu Afaceri ai Aus
triei — Albert Filz, Elveției — 
Gottlieb Gut. Belgiei— Jean Le
roy ; însărcinați cu afaceri ad-in- 
terimi ai Argentinei — J. Medoro 
Delfino, Turciei — Mustafa Ra
vagii, Finlandei—Mattl Pyykko. 
R.P. Polone — Stanislaw Ro- 
gulski, R.D. Vietnam — Phung 
Menh Cung, Statelor Unite ale 
Americii — H. Bartlett Weils. 
Italiei — Roberto Cerchione, Da
nemarcei — Niels Haugsted, Gre
ciei — Nicolaos Diamantopoulos 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

In cursul recepției tovarășii A. 
A Gromîko și G. K. Jukov s-au 
întreținut cordial cu tovarășii dr. 
Petru Groza, Gh. Gheorghiu-Dej’, 
Chivu Stoica, acad. C. I. Parhon, 
acad. Traian Săvulescu și alții.

Tovarășii Chivu Stoica, gene
ral colonel Leontin Sălăjan, A. A. 
Gromîko și mareșalul Uniunii So
vietice G. K. Jukov au rostit toas
turi.

Recepția s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

500 de ani de la înscăunarea TELEGRAMĂ

Citiți în pag. Ill-a

Textul toasturilor rostite

lui Ștefan
★

Șed nțâ festivă la
Academia R.P.R. a sărbătorit 

luni după amiază într-o ședință 
festivă aniversarea a 500 de ani 
de la urcarea lui Ștefan cel Mare 
pe scaunul domnesc al Moldovei.

La ședință au luat parte a ca de-

Sesiune științifica 
la Iași

Duminică și luni a avut loc la 
Iași o sesiune științifică organi
zată de filiala Iași a Academiei 

| R.PJL și de Universitatea „A. I. 
| Cuza“ din lași cu ocazia împli- 
' nării a 500 ani de la înscăunarea 
. lui Ștefan cel Mare pe tronul 
Moldovei

Au participat academicieni, 
membri corespondenți ai Acade
miei R.P.R, numeroși alți oa
meni de cultură, știință și artă, 
studenți.

Cu vin tul de deschidere a fost 
rostit de prof. univ. Valerian Po- 
povicl directorul institutului de- 
istorie al filialei Iași a Academiei 
RJ’JL

Au fost prezentate 12 comuni
cări despre începuturile și con
solidarea domniei lui Ștefan cel 
Mare, relațiile politice ale Mol
dovei tn timpul domniei lui Ște
fan cel Mare, viața lui Ștefan cel 
Mare oglindită tn folclor, in lite- 

i ratară etc.
★

Cu prilejul aniversării a 500 de 
ani de la înscăunarea lui Ștefan 
cel Mare, luni a avut loc tn sala 
de festivități a Palatului Culturii 

I din Cluj o conferință publică or- 
I ganixată de Filiala S.R.S.C. Cluj.

cel Mare
★

Acidemia R. P. R.
micieni, membri corespondenți ai 
Academiei R.P.R, cercetători si 
institutelor Academiei, profesori, 
ofițeri superiori ai Forțelor noa
stre Armate, un numeros public.

In prezidiu au luat loc acade
micienii Traian Săvulescu, Ștefan 
Milcu. Iorgu Iordan. P. Constan- 
tinescu-Iași, V. Malinschi și Tudor 
Vianu.

Rostind cuvîntul de deschidere, 
acad. Traian Săvulescu, președin
tele Academiei R.P.R, a evocat 
figura marelui voevod moldovean.

Au fost prezentate apoi comuni
cări cu privire la epoca și per
sonalitatea lui Ștefan cel Mare. .

Prof. 1. Nestor, membru cores
pondent al Academiei R.P.R. a 
prezentat comunicarea „Epoca lui 
Ștefan cel Mare în lumina săpă
turilor arheologice de la Suceava", 
iar acad. Tudor Vianu comunica
rea „Ștefan cel Mare în litera
tură".

Către
Prezidiul Marii Adunări Naționale a R.P.R. 

Consiliul de Miniștri al R.P.R. 
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 

Romîn
București

Dragi tovarăși,
Vă exprimăm mulțumirea noastră pentru felicitările și urările dv. 

frățești trimise cu prilejul sărbătorii noastre naționale, cea de a 
12-a aniversare a eliberării Ungariei.

In ultimii 12 ani poporul ungar a obținut rezultate însemnate 
în munca sa de construire a socialismului. Forțele contrarevoluțio
nare sprijinite de către imperialismul străin au vrut să nimicească 
cuceririle noastre socialiste și să arunce din nou poporul nostru 
in robie.

Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste, credincioase princi
piului internaționalismului proletar, au acordat poporului ungar aju
tor in înăbușirea putch-ului contrarevoluționar.

Poporul ungar mulțumește poporului frate romîn pentru ajutorul 
dezinteresat material și moral pe care I l-a acordat In înlăturarea 
marilor greutăți cauzate de contrarevoluție. S-a confirmat din nou 
trăinicia colaborării prietenești dintre popoarele ungar și romîn care 
contribuie la continua înflorire a țărilor noastre, Ia întărirea uni
tății lagărului socialist și Ia succesul luptei noastre pentru apărarea 
păcii.

PREZIDIUL REPUBLICII POPULARE UNGARE 
CONSILIUL DE MINIȘTRI AL R. P. UNGARE 

COMITETUL CENTRAL PROVIZORIU AL PARTI
DULUI MUNCITORESC SOCIALIST UNGAR

Situația însămînțărilor pe întreaga țară
Tnsămințările de primăvară 

sint tn plină desfășurare in toate 
regiunile țării. Culturile din epoca 
I au fost tnsămințate aproape în 
întregime, rămînînd suprafețe 
mici de tnsămînțat tn unele 
raioane din regiunile Suceava, 
Bacău și Regiunea Autonomă 
Maghiară.

Pină la 10 aprilie s-au făcut 
tnsămtntări de primăvară pe o 
suprafață de peste 2.600.000 ha, 
adică 42 la sută din plan. Cele 
mai avansate la tnsămtnțări sint

regiunile Craiova, Stalin, Pitești 
și Hunedoara care au realizat 
planul In proporție de 76 la sută, 
57 la sută, 56 la sută și respectiv 
53 la sută.

In ultimele zile s-a început 
masiv tnsămtnțarea porumbului. 
Pină acum au fost tnsămințate 
cu porumb peste 1.000.000 ha. 
Numai între 5 și 10 aprilie s-au 
însămînțat peste 500.000 ha. In 
același timp au continuat Intens 
arăturile; grăpatul și cultivația 
arăturilor de toamnă s-au execu

tat în proporție de 86 la sută, iar 
grăpatul semănăturilor de toamnă 
care necesită această lucrare este 
pe terminate.

Ploile căzute tn ultimele zile 
au îmbunătățit mult condițiile de 
lucru și au favorizat vegetația 
culturilor de toamnă, iar in unele 
raioane s-au creat condiițți pentru 
tnsămințarea culturilor din epoca 
a Il-a. Tehnicienii agricoli reco
mandă ca la toate lucrările solu
lui să se urmărească permanent 
păstrarea umezelii.

Semnarea Acordului Intre guvernul R.P.R. și guvernul U.R.S.S., referitor la statutul Juridic al trupelor sovietice staționate temporar pe teritoriul R.P.R. Semnează (de la stingă la dreapta): A. A. Gromîko, Gr. Preoteasa, G. K. Jukov și L. Sălăjan.
_______:______ _________ _ , . _ _ ....... ........ - Tot*t Agerpres



Recepție în cinstea delegației Seară literară-muzicală cu prilejul 
aniversării lui V. I. LKNIN

guvernamentale a U. R. S. S
Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica Cuvîntarea tovarășului A. A. Gromîko

In cadrul manifestărilor orga
nizate cu prilejul împlinirii a 87 
de ani de la nașterea lui V. 1. 
Lenin, la Casa prieteniei romino- 
sovietice A.R.L.U.S. a avut loc 
luni după-amiază o seară literară- 
muzicală la care și-au dat con
cursul Aura Buzescu și Costache 
Antoniu, artiști ai poporului, Ma
rietta Sadova, maestră emerită a 
artei, Titus Lapteș și Nicu Dumi

triu, artiști emeriți, Angela Chiu- 
aru de la Teatrul „C. Nottara"; 
Mircea Buciu, artist emerit. Vic
toria Drăgănescu și Cornel Sta- 
vru soliști ai ansamblului Sfatu
lui Popular al Capitalei, Con 
stantin Grigorescu, solist al an 
samblului M.F.A. La sfîrșit : 
fost prezentat filmul documentai 
„V. I. Lenin".

Dragi tovarăși și tovarășe,
Azi a fost semnat Acordul 

dintre guvernele romîn și sovietic 
privitor Ia statutul juridic al 
trupelor sovietice staționate tem
porar pe teritoriul Romîniei în 
interesul apărării comune a țări
lor noastre ca și a celorlalte 
state participante la Tratatul de 
la Varșovia.

Dați-mi voie să exprim deplina 
satisfacție a guvernului și po
porului romîn pentru încheierea 
acestui acord care reprezintă o 
importantă contribuție la întări- 
rep prieteniei și alianței dintre 
“ ..... ~ ” Romînă și

El confirmă 
a intereselor 

unitatea de 
guverne asu-

atît de greu în. urma a două răz
boaie mondiale, de dezastrul unui 
nou război.

Țările noastre sînt angajate 
într-o vastă operă de construcție 
pașnică. Noj nu avem și nu pu
tem avea nici un, fel deț intenții 
agresive; și dovedim aceasta;

(Agerpres)

Republica Populară 
Uniunea Sovietică, 
deplina înțelegere 
naționale reciproce, 
vederi a celor două 
pra problemelor vieții internațio
nale, relațiile frățești dintre cele 
două țări ale noastre.

N-a fost greu să realizăm a- 
cest acord pentru că în elabora
rea sa, guvernele noastre s-au 
călăuzit neabătut după principiile 
respectului reciproc a independen
tei și suveranității de stat, ega
lității în drepturi, integrității te
ritoriale și neamestecului în tre
burile interne — principii lenini
ste care constituie baza de ne
clintit a relațiilor de tip nou, so
cialiste, dintre Republica Popu
lară Romînă și Uniunea Sovie
tică, baza dezvoltării continue a 
prieteniei și colaborării țărilor 
noastre.

Semnînd Acordul am reafirmat 
hotărîrea noastră comună de a 
depune toate eforturile pentru 
menținerea și întărirea păcii în 
Europa și în lumea întreagă. Gu
vernul romîn și-a dat și nu va 
înceta să-și dea întreaga sa con
tribuție la realizarea acestui înalt 
tel.

împreună cu celelalte țări so
cialiste, Romtnia dorește să tră
iască în pace cu toate popoarele, 
să dezvolte relațiile economice, 
politice și culturale cu toate sta
tele, indiferent de sistemul lor 
social, pe fcaza principiilor co
existenței pașnice. Noi sîntem 
convinși că cea mai bună cale 
pentru asigurarea unei păci du
rabile în Europa este înfăptuirea 
unui sistem de securitate colec
tivă. In numeroase rînduri Uniu
nea Sovietică a făcut propuneri 
concrete pentru înfăptuirea unui 
astfel de sistem, pentru dezar
mare, pentru interzicerea arme
lor atomice ca și pentru desfiin
țarea blocurilor militare și a ba
zelor militare străine pe 
riul altor state.

Mai mult încă, U.R.S.S. 
lelalte țări ale Tratatului 
Varșovia s-au pronunțat 
retragerea trupelor tuturor 
lor înlăuntrul granițelor lor na
ționale.

Republica Populară Romînă a- 
cordă sprijinul său deplin ace
stor propuneri. Este neîndoielnic 
câ punerea lor în practică ar feri 
popoarele Europei, care au suferit

terito-

și ce
de la 

pentru 
state-

Prietenia romîno-sovietică s-a 
cimentat în lupta comună pentru 
eliberarea tării noastre și zdro
birea hitlerismului. Ea s-a dez
voltat continuu în anii puterii 
populare, cînd, pe baza colabo
rării frățești, a sprijinului reci- 

o___ , T. ______ _____  proc și ajutorului acordat țarii
prin întreaga noastră politică, noastre de Uniunea Sovietică, 
Am dori ca și marile puteri a- " ’* ” ' ' " *“*
pusene să facă același lucru. Noi 
consacrăm energia șț resursele 
noastre pentru o cit mai rapidă 
creștere a bunei stări a poporului.

N-avem însă dreptul și nici 
nu putem să ignorăm faptul că 
S.U.A. și celelalte puteri occi
dentale refuză să meargă pe 
c-'._ :_______________
naționale, a dezarmării, și con
tinuă politica blocurilor militare 
agresive. Ele promovează și spri
jină refacerea militarismului în 
Germania Occidentală și dau 
arma atomică pe mina Wehr- 
machtului revanșard.

Această politică a statelor 
membre ale Pactului Atlanticului 
de Nord duce la încordare inter
națională, constituie o amenin
țare pentru pacea Europei și a 
întregii lumi.

In aceste condiții sîntem datori 
față de popoarele noastre să fa
cem tot ceea ce este necesar pen
tru a apăra munca lor pașnică, 
sîntem datori să întărim capaci
tatea noastră de apărare, atît 
fiecare în parte, cît și prin efor
turi comune. Tocmai acestui scop 
îi corespund Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală încheiat la Varșovia.

Dragi tovarăși și tovarășe.
Toți prietenii păcii sînt con

vinși că în. lumea contemporană 
principala forță care apără pacea, 
securitatea și libertatea popoare
lor este marele lagăr al țărilor 
socialiste în frunte cu Uniunea 
Sovietică. Acest lucru — indife
rent dacă îl mărturisesc sau nu 
— îl știu și dușmanii păcii, care 
întîmpină în calea planurilor lor 
agresive, puterea de neînvins a 
lagărului socialist.

Forța lagărului socialist care 
înrîurește într-o măsură covîrși- 
toare întreaga viață internațio
nală. izvorăște din unitatea de 
nezdruncinat a țărilor socialiste, 
din coeziunea rindurilor sale. Noi 
sîntem ferm hotărîți să aducem 
întreaga contribuție a țării noa
stre pentru continua întărire a 
unității și forței lagărului socia
list, garanția principală a asigu
rării păcii și securității patriei 
noastre.

In mod deosebit, poporul romîn 
prețuiește prietenia și colabora
rea tării noastre cu Uniunea So
vietică, țara care a deschis ome
nirii drumul socialismului și care 
a izbăvit popoarele lumii de robia 
hitleristă.

Republica Populară Romînă a 
obținut succese hotărîtoare în do
meniul construcției socialiste, a 
progresului său economic și cul
tural. Datorită prieteniei cu 
Uniunea Sovietică și cu celelalte 
țări socialiste tara noastră și-a 
apărat cu succes suveranitatea 

„ u.M.ga de stat, și-a întărit independența 
calea destinderii încordării inter- nat>onaia.

Nu de mult au avut loc la 
Moscova tratativele dintre dele
gațiile guvernelor romîn și so
vietic care au luat hotăriri de o 
mare importanță pentru dezvol
tarea colaborării multilaterale 
politice și economice romîno-so- 
vîetice, pentru întărirea măsurilor 
comune de apărare a păcii și se
curității țărilor noastre.

Acordul semnat azi, aduce o 
contribuție importantă la punerea 
in viață a acestor hotăriri. De 
aceea socotim că avem toate mo
tivele să ne bucurăm de Încheie
rea lui.

Sîntem convinși că. mergînd în 
strinsă ynitate și colaborare fră
țească. popoarele noastre vor ob
ține noi și mari izbinzi pentru 
înflorirea Republicii Populare 
Romîne și Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialisje pentru asi
gurarea și apărarea păcii în 
lume.

Permiteți-mi să ridic un toasf 
in cinstea delegației guvernului 
Uniunii Sovietice, a tovarășului 
Andrei Gromiko, conducătorul 
delegației, pentru politica exter
nă leninistă a Uniunii Sovietice, 
politică consecventă de apărare a 
păcii, libertății și independenței 
popoarelor 1

In cinstea mareșalului Uniunii 
Sovietice. tovarășul Gheorghi 
Konstantinovici Jukov, eminent 
conducător de oști, erou al lup
telor glorioase ale armatelor so
vietice pentru zdrobirea hitleris
mului 1

Pentru Guvernul Uniunii So
vietice și pentru președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
tovarășul Nicolai Alexandrovici 
Bulganin I

Pentru 
Partidului 
Sovietice și pentru primul secre
tar al Comitetului Central al 
P.C.U.S., tovarășul Nichita Ser- 
gheevici Hrușciov I

Să trăiască și să se întărească 
prietenia veșnică dintre Republica 
Populară Romînă si Uniunea 
Sovietică.

Comitetul Central al 
Comunist al Uniunii

Cuvîntarea tovarășului general-colonel 
L. Sălăjan

de arme dintre Armata Populară
Romînă și 
vietică.

Poporul 
tea țărilor 
Tratatului 
stituie una din condițiile apără
rii independenței și suveranității 
patriei noastre.

Militarii Forțelor Armate ale 
Republicii Populare Romîne sînt 
hotărîți să nu precupețească nici 
un efort pentru a ridica continuu 
capacitatea de luptă a armatei

Tovarăși,

Permiteți-mi ca, in numele mi
litarilor Forțelor Armate ale Re
publicii Populare Romîne, să sa
lut prezența în mijlocul nostru a 
tovarășului Andrei Andreevici 
Gromiko și a mareșalului Uni
unii Sovietice Gheorghi Konstan
tinovici Jukov și să-mi exprim 
bucuria pentru acordul încheiat.

Sîntem convinși că aceste a- 
corduri vor duce la întărirea și 
pe mai departe a prieteniei romî- 
no-sovietice, la întărirea frăției

glorioasa Armată So-

nostru știe că unita- 
socialiste și existenta 
de la Varșovia con-

noastre, spre a fi gata orietnd 
ca, împreună cu glorioasa Arma
tă Sovietică și celelalte armate 
frățești ale statelor socialiste 
să-și îndeplinească misiunea de 
apărare a păcii și libertății po
poarelor noastre.

Ridic acest pahar pentru întă
rirea continuă a prieteniei dintre 
poporul romîn și popoarele sovie
tice, pentru frăția de arm» romî- 
no-sovietică, pentru Forțele Ar
mate Sovietice, pentru ministrul 
Apărării al Uniunii Sovietice. 
Gheorghi Konstantinovici Jukov.

Delegațiile străine care au luat parte 
la Simpozionul național privind problemele cadrelor 

medico-sanitare din R.P.R. au părăsit Capitala
Sîmbătă la amiază la Consi

liul de Miniștri tovarășul Miron 
Constantinescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a primit 
pe conducătorii delegațiilor mini
sterelor sănătății și rețelelor de 
ocrotire a sănătății din U.R.S.S. 
și țările de democrație populară 
care au participat la lucrările 
recentei consfătuiri a miniștrilor 
sănătății ținută la București și 
la Simpozionul național privind 
problemele cadrelor medico-sani
tare din R.P.R.

La primire au asistat dr. Voi- 
nea Marinescu, ministrul Sănă
tății și Prevederilor Sociale," și 
dr. O. Berlogea. adjunct al mi
nistrului Sănătății și Prevederi
lor Sociale.

Duminică dimineața au părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie, unele delegații de condu
cători ai ministerelor sănătății și 
rețelelor de ocrotirea sănătății 
din țările de democrație popu
lară care au luat parte la con
sfătuirea miniștrilor sănătății de 
la București și la Simpozionul 
național privind problemele ca
drelor medico-sanitare din R.P.R.

In cursul dimineții au părăsit 
Capitala delegația U.R.S.S. In 
frunte cu dr. M. V. Homutov, 
locțiitor al ministrului Ocrotirii 
Sănătății, delegația R.P. Bulga
ria condusă de dr Petru Kola- 
rov. ministrul Sănătății și Preve- 
de'f.or Sociale, și delegația R. 
Cehoslovace condusă de dr. 
Zdeoek S*.ih și prof. dr. Iosef

Lucas, locțiitori ai ministrului 
Sănătății Publice.

In cursul zilei de luni au pă
răsit Capitala delegația R.P. Al
bania condusă de dr. Ciril Pistoli, 
prim locțiitor al ministrului Să
nătății, delegația R.P. Mongolă 
condusă de dr. Gurjavin Tuvaan, 
ministrul Ocrotirii Sănătății, de

legația R.P. Polone, condusă de 
prof. dr. Rajmund Baranski, mi
nistrul Sănătății, delegația RD. 
Vietnam condusă de dr. Hoang 
Tich Tri, ministrul Ocrotirii Să
nătății Publice, și delegația R.P. 
Ungară condusă de Doileschall 
Frigyes, ministrul Ocrotirii Să
nătății.

Pe „Loturile Festivalului' 
însămînțările continuă din plin
CRAIOVA (de la corespon

dentul nostru).
In fiecare seară, telefoanele co

mitetelor raionale sună. Sînt con
vorbiri așteptate. Activiștii depla
sați pe teren și secretarii comi
tetelor U.T.M. comunică situațiile 
însămînțărilor pe „Loturile Fe
stivalului" :

— Alo I Comitetul raional 
U.T.M. Craiova ?

— Da I
— Aici secretarul comitetului 

U.T.M. din comuna Bratovoiești, 
Vasile Tudoran.

— Ce ne comunici tovarășe ?
— Am terminat însămințările 

pe „Lotul Festivalului". Toate 
cinci hectare au fost însămînțate 
cu porumb hibrid...

— Alo ! Aici comuna Leu. Vor
bește secretarul organizației de 
bază U.T.M. Marin Ștefan. Vă 
comunicăm că, pe cele cinci hec
tare ale „Lotului Festivalului" 
Însămințările au fost terminate.

Patru hectare au fost însămînțate 
cu porumb hibrid, iar unul cu 
sfeclă.

Asemenea discuții au loc zilnic. 
Tinerii sînt hotărîți să termine 
însămînțatul în timpul optim pre
conizat de inginerii și tehnicienii 
agronomi. Realizările înfăptuite 
merită toată lauda. Au fost în
sămînțate pînă azi 50 hectare cu 
porumb rominesc de Studina, 176 
nectare cu porumb hibrid, 4 hec
tare porumb hibrid irigat, 26 
hectare sfeclă de zahăr. In frunte 
stau raioanele: Amaradia, care a 
terminat însămînțările pe cele 30 
hectare cu porumb de Studina 
(deoarece regiunea-1 deluroasă și 
nu merge hibridul) și Craiova cu 
42 hectare porumb hibrid. Anga
jamentul tinerilor de a realiza în 
medie pe regiune o producție de 
3.600 kg. la hectar, după cum 
preconizează specialiștii, va fi 
depășit.

Iubite tovarășe Președinte al 
Consiliului de Miniștri,

Dragi tovarăși și prieteni,
Permiteți-mi să exprim adînca 

recunoștință pentru primirea cal
dă și cordială făcută de Guver
nul Republicii Populare Romine 
delegației sovietice venite la 
București pentru semnarea Acor
dului referitor la statutul jurid c 
al trupelor sovietice staționate 
temporar pe teritoriul Rominiei.

Am sosit aici, în capitala unui 
stat socialist prieten, avînd adîn
ca convingere că popoarele Uni
unii Sovietice și poporul romîn 
sînt unite prin strînse legături 
de prietenie și colaborare. Ele 
sînt legate prin unitatea scopului: 
construcția socialistă', precum și 
prin lupta comună pentru pace 
in întreaga lume.

Sintem bucuroși să constatăm 
că tratativele dintre delegațiile 
noastre, care au decurs intr-o at
mosferă de sinceră prietenie și 
deplină înțelegere reciprocă, au 
demonstrat o dată mai mult 
strinsa colaborare frățească din
tre țările noastre socialiste 
zată pe principiile leniniste 
internaționalismului proletar.

Semnarea Acordului este 
act însemnat care corespunde pe 
deplin intereselor luptei pentru 
pace între popoare, pentru secu
ritate europeană, pentru securita
tea statelor noastre și a întregu
lui lagăr socialist Noi știm că 
încheierea acestui Acord intre U- 
niunea Sovietică și Republica 
Populară Romînă nu este pe pla
cul tuturor, precum nu este nici 
încheierea acordurilor similare 
dintre Uniunea Sovietică și alte 
state socialiste.

Acest lucru nu este pe placul 
anumitor cercuri ale N.A.T.O, 
care ar dori ca această grupare 
să fie inarmată pînă in dinți, iar 
statele socialiste să fie dezarma
te și dezbinate

Dar statele socialiste ar da do
vadă de miopie dacă in fața blo
cului militar al puterilor occiden
tale. care este în permanentă 
înarmat, nu s-ar îngriji de pro
pria lor securitate.

Tocmai acestui scop de întărire 
a securității frontierelor lor. de 
neadmitere a dezlănțuirii urnii 
nou război. în special in Europa, 
îi servește Tratatul de la Varșo
via. pe baza căruia partidpartii

ba- 
ale

un

obkgațij ca in fata grtpar:: mi; 
litare agrea.ie occidentale *ă-și 
unească eforturile in lupta pentru 
menținerea păcii în Europa și în 
întreaga lume, ceea ce este in 
deplină concordantă cu telurile și 
principiile Națiunilor Unite.

Nimeni nu poate reproșa sta
telor participante la Tratatul de 
Ia Varșovia că au săvirsit un act 
sau altul care să contravină prin
cipiilor pașnice ale acestei Orga
nizații Pe de altă parte, partici- 
panfii la N.A T.O au dovedit nu 
udata, in cei opt ani de existentă

a acestei grupări, că acțiunile 
pactului N.A.T.O. și pacea sînt 
noțiuni cu totul opuse. Un exem
plu caracteristic îl- constituie a- 
gresiunea împotriva Egiptului și 
complotul care a eșuat împotriva 
Republicii Populare 
Complotul din Ungaria a demon
strat cît este de necesar ca statele 
socialiste și popoarele iubitoare 
de pace din toate țările să men
țină vigilența împotriva uneltiri
lor forțelor agresive, care, după 
cum o dovedesc evenimentele din 
Orientul Apropiat și din Ungaria, 
folosesc orice metode, de la com
ploturi pînă la agresiune direc
tă.

In declarația comună a delega
țiilor guvernamentale ale Uniu
nii Sovietice și Republicii Popu
lare Romîne, semnată la 3 de
cembrie 1956 la Moscova, ambele 
părți au declarat că în condițiile 
existenței unui bloc agresiv în 
Europa, ale remilitarizării și reac- 
tivizării forțelor revanșarde In 
Germania occidentală, ale menți
nerii de către S.U.A. și țările 
blocului Atlanticului de nord de 
baze în apropierea statelor socia
liste și ale refuzului acestor țări 
de a păși pe calea dezarmării, 
ele consideră indicată staționarea 
temporară pe teritoriul Rominiei 
a Unităților militare sovietice. în 
conformitate cu Tratatul de la 
Varșovia. Prin aceasta, țările 
noastre au arătat că întreprind 
în interesul securității lor pași 
practici dictați de situația exis
tentă.

Actualitatea acestor pași nu 
numai că nu scade, ci dimpotri
vă. crește. Știm cu toții că goa
na înarmărilor continuă, că 
pînă în prezent puterile occiden
tale n-au făcut nimic pentru a 
contribui la încetarea sau cel pu
țin la slăbirea goanei înarmări
lor. Arma atomică este acumula
tă în proporții tot mai mari. 
Poate stîrni numai mirare cît de 
nerațional acționează conducătorii 
unor state occidentale, care văd 
calea spre securitate în produce
rea armei atoniice și cu hidrogen 
și în întrecerea care continuă în 
domeniul producerii acestor fe
luri de arme. In realitate lucru
rile stau cu totul altfel. Goana 
înarmărilor, inclusiv în domeniul 
armei atomice, nu numai că nu 
contribuie la asigurarea securită
ții ci. dimpotrivă, intensifică pe
ricolul războiului inclusiv peri
colul unui război atomic.

Uniunea Sovietică, ca și toate 
statele socialiste, a considera! ți 
consideră necesar să se pună ca
păt goanei înarmărilor, care con
stituie o irosire de colosale resur
se materiale create prin munca 
multor generații, a fost și este 
pentru interzicerea și distrugerea 
armelor atomice și cu hidrogen Și 
pentru folosirea energiei atomice 
numai în scopuri pașnice Uni
unea Sovietică este pentru redu
cerea substanțială a forțelor ar-

Ungare.

mate ale marilor puteri, pentru 
crearea securității colective ,în 
Europa, pentru neadmiterea 
renașterii militarismului în Ger
mania occidentală, care nu odată 
s-a făcut vinovat de dezlănțuirea 
războiului în Europa. Uniunea 
Sovietică a propus și alte măsuri 
îndreptate spre asigurarea păcii 
în Europa și în lumea întreagă.

Din păcate conducătorii N.AT O. 
cărora le este mai pe plac poli
tica „de pe poziții de forță" decît 
adevărata securitate a popoarelor 
resping propunerile noastre. Ei 
deseori susțin că nu pot sprijini 
pașii recomandați de guvernul 
sovietic, deoarece în statele oc
cidentale predomină frica și sus
piciunea față de Uniunea Sovie
tică. La aceasta se poate răspun
de astfel: frica și suspiciunea 
sînt create în mod artificial de 
cei care sînt interesați în exis
tența N.A.T.O., în goana înarmă
rilor. în întreținerea unor uriașe 
armate, flotă, și aviație, în stoar
cerea de uriașe și crescînde profi
turi de pe urma livrărilor milita
re.

Este cu totul absurd să Iaci 
reproșuri la adresa Uniunii So
vietice și s-o învinuiești că ac
țiunile ei ar fi cauza spaimei 
care este provocată de înșiși con-* 
ducătorii N.AT.O. și de toate ac
țiunile acestei grupări. Doar este 
un lucru cunoscut că după fieca
re sesiune a Consiliului N.A T.O., 
lumea află despre noi pași, ai 
participanților lui. îndreptați spre 
goana înarmărilor, spre intensi
ficarea războiului rece, a încor
dării în relațiile internaționale.

Uniunea Sovietică, Republica 
Populară Romînă. China popu
lară, la fel ca și celelalte state 
ale lagărului socialist, duc și vor 
duce o luptă neobosită pentru 
micșorarea încordării internațio
nale. pentru întărirea securității 
în Europa, colaborînd cu toate 
țările iubitoare de pace din Euro
pa. Asia, Africa și celelalte con
tinente. Oamenii sovietici sînt 
convinși de faptul că numai o a- 
semenea politică bazată pe admi
terea principiilor coexistenței 
pașnice a statelor indiferent do 
orînduirea lor socială și de stat, 
corespunde intereselor vitale și 
aspirațiilor tuturor popoarelor.

Noi am fost și sîntem tocmai , 
pentru o asemenea politică.

Permiteți-mi să exprim convin 
gerea fermă câ Acordul semnat | 
de noi va contribui la întărirea 
continuă a prieteniei între po 
poarele noastre, la întărirea uni 
tații țărilor socialiste, la întări
rea păcii și securității în lumea 
întreagă.

Permiteți-mi să ridic paharul 
pentru poporul frate romîn, pen
tru guvernul Republicii Populare 
Romîne în frunte cu tovarășul 
Chivu Stoica, pentru prietenia de 
nezdruncinat între popoarele 
noastre, pentru întărirea unității 
și solidarității țărilor socialiste.

O întîlnîre rodnică
Luni dimineață, în sala Orfeu 

a Teatrului de Păpuși „Țăndări
că" din Capitală, Serghei Obraz
țov, artist al poporului al 
U.R.S.S., directorul Teatrului 
Central de Stat de Păpuși din 
Moscova, s-a întîlnit cu directori 
ai teatrelor de păpuși, regizori, 
pictori scenografi, constructori de 
păpuși și actori mînuitori fruntași 
de la 
țară.

Cu 
descu
lor din Ministerul învățămîntu- 
lui și Culturii, a prezentat oas
petelui aspecte din activitatea 
teatrelor de păpuși din țara noas-

tră, precum și din munca depu 
să de artiștii mînuitori de păpuși 

A luat apoi cuvîntul Serghe 
Obrazțov care a povestit parti 
cipanților la întilnire despre pri 
mele sale încercări 
nea de mînuitor de 
pre începuturile și 
teatrului de păpuși
care a luat acum o mare dezvol 
tare, și despre activitatea artiș 
tilor mînuitori și a întregului co 
lectiv al Teatrului Central di 
Stat de Păpuși din Moscova.

Intîlnirea s-a desfășurat într-< 
atmosferă prietenească. |

în profes'u 
păpuși, des 

activitate;
în U.R.S.S.

12 teatre de păpuși din

acest prilej tov. Ana Pre- 
din partea Direcției teatre-

încheierea unui acord 
aeriene între R.

In alele de 12 și 13 anrilie ax. 
au avut loc la București tratative 
care au dus la încheierea Intre 
R.P.R. și Suedia o unui Acord re
lativ la transporturile aeriene ci
vile. Acordul stabilește pentru 
întreprinderile de transporturi ae
riene TAROM și SAS posibilita-

Cuvîntarea Mareșalului Uniunii Sovietice
G. K. Jukov

(Agerpres!

privind transporturile 
P. R. și Suedia

tea de a pune in exploatare servi 
cit aeriene.

Acordul o fost semnat la 15 a 
prilie de Gheorghe Safer, adjunc 
al ministrului Transporturilor ș 
Telecomunicațiilor, in numele gu
vernului romîn și de Rolf Sohl 
man, ministrul Suediei la Bucu 
re ști, în numele guvernului sue 
dez.

Prezentarea scrisorilor de 
de către noul ministru al 

la București
La 15 aprilie a.c. președintele 

Prezidiului Marii Adunării Na- 
nale a Republicii Populare Ro
mîne, dr. Petru Groza, a primit 
pe dl. Arieh Harell, trimis extra
ordinar și ministru "plenipoten
țiar al Israelului în Republica 
Populară Romînă, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare.

Ministrul Israelului a fost în- 
Elkana Margalit, prim 
Josef Vered, secretar 
Keren, 

Hanan

soțit de 
secretar. 
Am non 
tașați și 
hivist.

La remiterea
creditare au fost de față : Avram 
Bunaciu, secretarul Prezidiului

Zeev Dagan,
Ron, secretar

scrisorilor de

II. 
a- 

ar-

acreditare 
Israelulu

Naționale, AureiMarii Adunări
Mălnășan, adjunct al ministrului 
Aîacerilor Externe, Ion Moruzi 
director ad-interim în Ministeru 
Afacerilor Externe. Caius Franț 
țescu, șeful Protocolului Ministeț 
rului Afacerilor Extern^ și lort 
Vrabie, directorul Cancelariei 
Prezidiului 'Marii Adunări Na( 
ționale.

După prezentarea scrisorilor rid 
acreditare a avut loc o scurta 
convorbire intre președintele Pre
zidiului Marii Adunări NatioJ 
nale. dr. Petru Groza și ministrul 
Israelului, Arieh Harell.

INFORMAȚII

(Agerpres)

Iubite tovarășe președinte 
ai Consiliului de Miniștri, 
Dragi tovarăși și prieteni I 
Permiteți-mi și mie să vă mul

țumesc din inimă pentru primirea 
frățească și cuvintele călduroase 
care au fost rostite aci la adresa 
poporului sovietic și a forțelor 
noastre armate.

Permiteți-mi ca la rindul meu 
să vă transmit dv. și prin dv. în
tregului popor romîn un salut fier
binte. frățesc și cele mai bune 
urări din partea prietenului său 
credincios, poporul sovietic.

Dragi tovarăși I
In acest an sărbătorim 40 de 

ani de la înfăptuirea Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie și 
de existență a primului stat so
cialist sovietic din lume.

In cei 40 ani care s-au 
scurs, în condiții grele, excepțio
nal de complicate, în condițiile 
unei atitudini permanente foarte 
ostile, adeseori fățiș dușmănoase, 
a multor state imperialiste, po
porul sovietic a construit cu Suc
ces primul stat socialist din lume 
și în timpurile noastre a obținut 
astfel de rezultate pozitive, pe 
care multe state capitaliste nu 
le-au putut atinge in tot timpul 
existenței lor de veacuri.

In prezent poporul sovietic, sub 
conducerea scumpului său partid 
comunist, luptă cu energie deose
bită și cu inițiativă creatoare pen
tru* dezvoltarea economică conti
nuă a țării sale, pentru avîntul 
culturii socialiste, pentru progre
sul științei și tehnicii, pentru ri
dicarea productivității muncii, 
pentru creșterea bunăstării po
poarelor Uniunii Sovietice.

Desfășurînd o activitate neobo
sită pentru dezvoltarea continuă 
a patriei sale socialiste, guvernul 
sovietic, ține seama întotdeauna 
de urmările posibile ale situației 
internaționale, care s-a agravat și 
ale politicii pe care o promovează 
cercurile agresive ale unor state 
imperialiste.

In ultima perioadă de timp 
mulți oameni politici și militari, 
și în primul rînd din S U.A., au 
pierdut simțul realității, bazîndu- 
se pe superioritatea lor imaginară 
în domeniul armei atomice șî 
aviației strategice, și se lasă prea 
mult antrenați de politica de in
timidare și amenințări.

Lăudîndu-se peste măsură cu

imaginara lor superioritate, ei su- 
praapreciază orbește forțele lor și 
subapreciază posibilitățile serioase 
ale Uniunii Sovietice și ale în
tregului nostru lagăr socialist.

Poporul sovietic în colaborare 
activă cu popoarele întregului la
găr socialise este gata întotdeau
na să răspundă la orice încercare 
a forțelor agresive, cu lovituri ni
micitoare, cu întreaga lor forță 
socialistă.

Să știe toți aceia care încearcă 
să dezlănțuie un nou război că 
noi vom apăra cu toată ardoarea, 
vitejia și curajul scumpul nostru 
lagăr socialist ca un tot unic, ca 
o cauză comună proletară-inter- 
națională, după principiul „unul 
pentru toți și toți pentru unul".

Plecînd de la acest principiu 
noi vom întări cu toții și de acum 
înainte capacitatea de luptă a 
forțelor noastre armate, care fac 
parte din forțele unite ale Trata
tului de la Varșovia — pînă cînd 
va dispare această necesitate, pînă 
cînd își vor înceta existența 
blocurile militare organizate îm
potriva lagărului socialist, pînă 
cînd agresorii vor renunța la po
litica antipopulară „de pe poziții 
de forță".

De strajă muncii creatoare și a 
cuceririlor democratice ale poporu
lui stau tinerele forțe armate ale 
Republicii Populare Romîne. Umăr 
la umăr cu forțele armate ale ce
lorlalte state socialiste, ele păzesc 
hotarele lagărului socialist.

Permiteți-mi, tovarăși să trans
mit Forțelor Armate ale Republi
cii Populare Romîne din partea 
Forțelor Armate ale U.R.S.S., cel 
mai fierbinte și frățesc salut și 
cele mai bune urări.

Staționarea trupelor sovietice 
pe teritoriul Republicii Populare 
Romîne, la fel ca și staționarea 
trupelor sovietice în Republica 
Democrată Germană, Ungaria șî 
Polonia, decurge din Tratatul de 
1a Varșovia și este determinată 
de necesitatea asigurării securită
ții întregului nostru lagăr socia
list. Am propus în repetate rta- 
duri și propunem și în prezent pu
terilor occidentale să-și retragă 
trupele de pe teritoriul altor sta
te și de asemenea să lichideze ba
zele lor din alte țări. Dar, sub 
diferite pretexte șj subterfugii, ele 
continuă să respingă aceste pro
puneri pașnice ale guvernului

sovietic, a căror realizare ar des 
tinde Intr-o măsură considerabilă 
încordarea internațională și ar li. 
chida orice suspiciuni.

Acum, la Londra, are loc sesiu
nea Subcomitetului Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare, de la 
care popoarele iubitoare de pace 
așteaptă rezolvarea problemei de
zarmării și interzicerea armei ato
mice. După cum se știe, guvernul 
sovietic depune toate eforturile 
pentru rezolvarea dt mai grab
nică a acestei probleme .Insă Sta
tele Unite și partenerii lor din 
N.A.TO. nu doresc să manifeste 
întelencîunea necesară pentru a se 
ajunge la un acord în aceste pro
bleme de importanță vitală.

In ciuda împotrivirii cercurilor 
agresive, Uniunea Sovietică. îm 
preună cu toate popoarele iubi 
toare de pace, va continua să 
ducă o luptă neobosită pentru 
pace, pentru rezolvarea cit mai 
grabnică a problemei dezarmării, 
care are o importanță 
pentru lichidarea armelor 
ca și cu hidrogen.

Poporul sovietic nu are nevoie 
. de război. El, într-o măsură mai 

mare ca alte popoare, a cunoscut 
greutăți și lipsuri îngrozitoare de 
pe urma ultimului război mon
dial și are viu în minte toate o- 
rorile acestuia.

înfăptuind programul grandios 
de construcție pașnică, poporul 
nostru dorește ca lui ca și po
poarelor tuturor celorlalte țări, 
că-i fie asigurată posibilitatea de 
a-și concentra toate 
toate resursele numai 
pașnice.

In numele forțelor 
vietice vreau să mulțumesc din 
inimă poporului romîn și Guver
nului Republicii Populare Romîne 
pentru grija frățească și atitudi
nea prietenească față de trupele 
sovietice staționate pe teritoriul 
țării dv.

Permiteți-mi să toastez pentru 
prietenia frățească dintre po
poarele sovietic și romîn, pentru 
colaborarea de arme dintre for
țele armate ale Uniunii Sovietice 
și Republicii Populare Romîne I 

Pentru conducătorul poporului 
romîn și organizatorul victoriilor 
șale — Partidul Muncitoresc Ro 
mîn, pentru Comitetul Central 
combativ în frunte cu tovarășul 
Gheorghiu-Dej 1

vitală, 
atomi-

eforturile, 
în scopuri

armate so-

Mezosoprana Branka Dzordze- 
vici, prim solistă a Operei din Sa
rajevo, care se află de cîteva zile 
la Cluj în cadrul schimbului de 
artiști între tara noastră și R.P F. 
Iugoslavia a interpretat luni sea
ra pe scena Operei Romîne de 
Stat din Cluj, rolul titular din 
opera „Carmen" de G. Bizet. La 
spectacol și-a dat concursul și te
norul Dinu Bădescu, artist eme
rit al R.P.R., de la Teatrul de 
Operă și Balet al R.P.R., care a 
apărut în rolul lui Don Jose.

Duminică în parcul ,,I. L. Cara- 
giale" din orașul Cluj a avut Iod 
festivitatea dezvelirii bustului lțj 
I. L. Caragiale. opera sculptor® 
lui Ion Irimescu, artist emerit S 
R.P.R., laureat 
Stat.

La festivitate 
meni de cultură
ai muncii romîni și maghiari dii 
localitate.

al Premiului de

au participat oa- 
și artă și oameni

(Agerpres)

Patria : „DON JUAN” (complectare 
Tinerețe fericită): Republica, I. C. Fri
mu, Gh. Doja, Moșilor : „FRUMOA
SELE NOPȚII ; Magheru, Maxim 
Gorki : „CU FAȚA SPRE PUBLIC**, 
Yves Montand ; V. Alecsandri, Elena 
Pavel. Gh Coșbuc : „BONJOUR ELE
FANT” ; Miorița : „COASTA LUI 
ADAM"; Central. 23 August, Volga, 
Alianța : „RIPA DRACULUI” ; Lumi
na. Vasile Roaită, Donca Simo - „TAI
NA NOPȚII ETERNE1* : Bucuiești. AL 
Popov, I Mai • .ULTIMA ÎNTÎLNI- 
RE** — Complectare „Intîlnirlle In
ternaționale de fotbal pe 1956” : Tim
puri Noi • SAPTAMINA FILMULUI 
ROMINESC DE PĂPUȘI” ; Grivița :

„MOARA CU NOROC” : Munca, M. 
Eminescu • . PREA TIRZIU” ; Doina. 
Aurel Vlaicu : „CINDVA LA PARIS 
Flacăra, Olga Banele ■ „RTSETE IN 
PARADIS** : Tineretului „PARADA 
LUI CHARLOT”: Cultural : ..FERO
VIARUL” ; Victoria. Libertății : „VA
GABONDUL1* (Ambele serii); Unirea : 
„AL 41-LEA” : Constantin David: 
„GARNIZOANA NEMURITOARE” : Al. 
Sahia .TRANDAFIRII LUI ALLALflJ 
Arta: „URAGANUL1; T. Vladimir^ 
cu : „TATA. MAMA. NEVASTA MCT| 
ȘI EU”; Popula'. „URMELE RA-1 
MÎN**: Iile Plntilie: ,TU Șl CAMA
RAZII TAI”; N Bălcescu : „CIO-CIO- 
SAN” (colorat).

MARȚI 16 APRILIE 1957

PROGRAMUL 1

7.00 — Buletin de știri, buletin 
teorologic și sumarul presei centrale. 

,7.10 — Cîntece de brigadieri. 7.35 — 
Concert de dimineață. 8.30 — Muzică. 
9.00 — Muzică din opere. 9.30 — 
„Prietena noastră cartea”: Pastelurile 
lui Vasile Alecsandri. 10.00 — Din 
muzica popoarelor. 10.30 — La micro
fon Rodica, 10.35 — Muzică vocală In
terpretată de soliști romîni. 11.00 — 
Buletin de știri. 11.03 — Muzică de es
tradă. 11.39 — Folclorul tn creația 
compozitorilor. 12.20 — Muzică popu
lară romînească. 12.50 — Cîntece. 
13.00 — Buletin de știri. 13.05 — Con
cert de prînz. 14.00 — Muzică simfo
nică de Beethoven. 14.30 Cotele apelor 
Dunării 14.45 — Cîntece de Ovidiu 
Varga. 15.00 — Buletin de știri. 15.05 
— prelucrări ale compozitorilor noștri. 
15.50 — Muzică ușoară romînească 
16.15 „Vreau să știu” 16.45 Din cîn- 
tecele popoarelor. 17.00 Buletin de știri 
și buletin meteorologic. 17.15 Recoman
dări din program. 17.30 — Tribuna Ra
dio. 17.45 „Interpreți la microfon'*. 18.15 

să învățăm limba rusă cîntînd.
.18.35 - Muzică populară. 19.00 - Bu
letin de știri și comentariu. 19.10 me
lodii de muzică ușoară preferate de 
dvs. 19.45 — Răspundem ascultătorilor. 

Concert „Vis de dragoste”.

Cronică teatrală. 21.00 — 
,,Pagini din muzica contemporană’ . 
22.00 — Buletin de știri, bulet'n me
teorologic șl sport. 22.30 Balade șl lo
curi populare romîneștl 23-00 - Seară 
de muzică de cameră de Grieg. 23.52— 
23.55 Buletin de știri.

PROGRAMUL II

14.00 — Buletin de știri. 14.03 — Mu
zică ușoară romînească. 14.25 - Vi
trina cu cărți noi. 14.40 - Cîntă Tra
ian UHecan. 15 00 — Muzică ușoară.
15.15 - Lucrări de Prokofiev. 16.00 - 
Buletin de știri șl buletin meteorologic.
16.15 — Recomandări din program. 
16.20 — Acordeonistul Marcel Budală 
vă prezintă un program din reperto
riul său. 16.40 — Lucrări de compozi
torul Dariu Pop. 17.15 Vorbește Mos
cova. 18.00 — Buletin de știri. 18.03
— Curiozități filologice de Grigore Bă- 
jenaru. 18-10 - Program executat de 
orchestra ,,Brîu|ețul“ din Constanța. 
18.25 — Cîntă Francisca Verin! șl Nicu 
Stoenescu. 19.00 - Din dntecele prie
teniei între popoare. 19.15 Evocări 
literare : Barbu DelavranceaJ 19.45 — 
Muzică Instrumentală. 20.00. - Buletin 
de știri 20.35 - Muzică. 21.00 - Bu
letin de știri. 21.05 — Din cele mai 
cunoscute melodii populare romînești. 
21.40 — Muzică ușoară. 22.00 - „Mari 
interpreți”: Leopold Stokowski. 23.00
— Buletin de știri, buletin meteorolo
gic și sport. 23.15—24.00 — Concert de 
noapte.

Pentru regiunea București : Vreme 
umedă, cu cerul mai mult acoperit, 
temporal ploaie. Vînt potrivit din sec
torul vestic. Temperatura aerului ușor 
variabilă, va fi cuprinsă noaptea în
tre 3—5 grade și va urca ziua între 
9—11 grade

Pentru următoarele trei zile în țară : 
Vremea se menține rece, nestabilă, cu

cerul schimbător, mal mult tioros la în
ceput. Voi continua să cadă precipi
tații intermitente șl sub formă de aver
se în toate regiunile țării, 'in munți 
în jumătatea de nord a țării — loca! 
lapovită și ninsoare. Vîntul va sufla 
potrivit din Nord-Est. Temperatura la 
început staționară. Minimele vor osci
la între minus 5 grade și plus 5 
jrade, iar maximele între 5-15 grade.



N-au înțeles
despre ce e vorba...

7n toamna anului trecut, tine
rii de la uzinele „Progresul" 
Brăila finind seama de faptul că 
materiile prime, materialele și 
combustibilul nu slnt folosite 
peste tot cu destulă chibzuință și, 
pe de altă parte, că la fiecare loc 
de muncă există posibilitatea de 
a se realiza economii, au pornit 
inițiativa lor patriotică — de a 
realiza economii egale cu prețul 
de cost al unor importante produ
se finite.

Inifiativa tinerilor de la „Pro- 
gresul"-Brăila, menită să ducă 
ta reducerea prețului de cost al 
produselor, a stlrnit mult interes 
în rlndul tinerilor din numeroase 
întreprinderi. Ca urmare tinerii 
din diferite fabrici și uzine au iz. 
butit să economisească peste 10 
milioane lei.

Mulfi tineri folosesc cu grifă 
materia primă, materialele, com
bustibilul. E o greșeală să se 
creadă Insă că orice economie pe 
care o realizează o brigadă sau 
o secție înseamnă aplicarea iniția
tivei de la „Progresul". Faptul că 
unii tineri și, din păcate, chiar 
unele organe ale U.T.M., nu au 
tnfeles In ce constă această ini
țiativă, cum trebuie aplicată, cum 
trebuie urmărite economiile care 
se obțin, punind pe seama ei toa
te economiile din întreprinderi, 
frlnează In prezent activizarea 
masei de tineri In lupta pentru e- 
conomii.

Am vizitat de curt nd tret din 
cele mai mari întreprinderi ale 
raionului „Gh. Gheorghiu-Dej" 
din Capitală : uzinele „Semănă
toarea", „Clement Gottwald" și 
fabrica de confecfii „Gh. Gheor
ghiu-Dej".

Comitetele U.T.M. din aceste 
întreprinderi m-au înștiințat că 
și tn fabricile lor se aplică ini
țiativa de la „Progresul".

Să vedem tn ce consta această 
acțiune, cum au conceput-o iniția
torii și tn ce măsură se aplică ea 
aici.

Cum se iau 
angajamentele

Ctnd au pornit să realizeze e- 
conomii, tinerii de la „Progresul"- 
Brăila au discutat tntti pe larg 
In brigăzi, pe secții și apoi pe 
uzină posibilitățile de a reduce 
consumul specific de materii pri
me și materiale, de a reduce rebu
turile sub procentul admis, de a 
înlocui unele materiale mai scum
pe și care se găsesc greu cu al
tele mai ieftine, fără ca aceasta 
să dăuneze calității produselor, de 
a reduce adaosurile de prelucra
re printr-o croire rațională a pie
selor. Totodată ei au discutat 
măsurile necesare In vederea îm
bunătățirii procesului tehnologic, 
a tolosirii unor dispozitive care 
să scurteze timpul de prelucrare, 
in vederea calificării etc.

Și așa, de aici puțin, de dincolo 
mai mult, tinerii au însumat eco
nomiile pe care le pot realiza mai 
întli tn brigăzi, apoi pe secții, iar 
tn cele din urmă pe uzină. Eco
nomiile rezultate tinerii le-au e- 
chivalat cu preful de cost al unor 
importante produse finite ale în
treprinderii, care urmau să fie 
fabricate tn perioada respectivă. 
Așa se face că trei din compre- 
soarele ieșite în ultimele șase 
luni pe poarta fabricii „Progre- 
sul“-Brăita au ajuns să poarte 
plăcute care anunfau că econo
miile realizate echivalează cu 
costul lor.

Despre toate acestea au putut 
afla și comitetele U.T.M. ale în
treprinderilor pe care le amintim 
acum. Le-a putut afla desigur și 
tovarășul Constantin ion. secre
tarul comitetului U.T.M. de la u- 
zinele „Semănătoarea", încă din 
toamna anului trecut, cînd a vizi
tat Brăila, cu prilejul unui schimb 
de experiență organizat tn uzina 
inițiatoare.

Cele învățate acolo tn legătură 
cu această inițativă, se aplică 
însă tn cele trei întreprinderi bu- 
cureștene, cu totul aparte.

In planul de acțiune al comi
tetului U.T.M. de la „Semănătoa
rea" In vederea tnttmpinării Fes
tivalului de la Moscova se află 
înscris, printre altele, următorul 
obiectiv: „ Vom face economii e- 
gale cu prețul de cost a două se
mănători". Aparent — totul e 
bine. Dar... acest angajament n-a 
fost discutat cu tinerii din uzină. 
El nu reprezintă nici un angaja
ment global, luat pe baza propu
nerilor făcute tn consfătuirile pe 
brigăzi, secții și apoi pe intreprin. 
here, cl o sumă luată la intim- 
plare.

In loc să studieze împreună cu 
tehnicienii și în colaborare cu 
comitetul de întreprindere rezer
vele din fiecare loc de muncă, 
membrii comitetului U.T.M. s-au 
mulțumit să facă, împreună cu 
cițiva secretari ai organizațiilor 
U.T.M, de secții, un calcul apro
ximativ al economiilor „care s-ar 
putea realiza". Cu ce a ajutat 
aceasta tinerilor întreprinderii? 
Tinerii nici azi nu cunosc „anga-

» 8s ...Și totuși era limpede: 8
„Să realizăm economii

| egale cu prețul de cost | 
ai unor importante 

produse finite!“
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jamentul** și nici căile de rea
lizare a lui, iar In întreprindere, 
materia primă, materialele, e- 
nergia. continuă să nu fie gos
podărite destul de judicios.

Cit de folositor era dacă, de 
pildă, anul trecut, cind se fabri
cau semănători, tinerii ar fi luptat 
pentru micșorarea diferenței în
tre greutatea brută și greutatea 
netă a acestui produși Se puteau 
realiza în plus, Intr-un an, din 
economii, citeva semănători.

Superficialitatea cu care s-a 
trecut aici la aplicarea inițiativei 
de la „Progresul** reiese și din 
faptul că deși în acest an colec
tivul fabricii nu mai produce se
mănători, comitetul U.T.M. a e- 
chivalat totuși economiile... cu 
costul acestui produs.

Și la celelalte întreprinderi 
vizitate angajamentele luate nu 
reflectă pe deplin posibilitățile 
existente.

Pentru reducerea prețului de 
cost are o mare influență redu
cerea rebuturilor. Nu-i este indi
ferent nimănui dacă unele pro
duse prezintă defecte de fabrica
ție sau slnt complect rebutate. 
Pentru remedierea lor se consumă 
în plus energie electrică, materia
le, manoperă — cheltuieli care 
încarcă prețul de cost. Un exem
plu concludent tn această direcție 
îl constituie cheltuielile pentru 
remanierea unor motoare de 
tramvai produse anul trecut de 
colectivul uzinelor „Clement Gott
wald** Acestea au făcut să creas
că costul motoarelor cu 11 la 
sută. Nu rămtn fără repercusiuni 
asupra prețului de cost nici re
manierile care se fac de multe 
ori la fabrica de confecții, unde 
unele produse slnt livrate cu ne
glijență. Aceste surse de risipă 
nu puteau fi luate tn considera
ție la stabilirea angajamentelor 
de economii In întreprindere ?

Cînd lipsește 
munca politică

Pentru ca tinerii sa cunoască 
tn ce constă inițativa de la „Pro
gresul", să devină interesați in a- 
flarea surselor de economii, este 
necesară o temeinică muncă po
litico- organizatorică din partea 
organizației U.T.M.

La fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej" au existat, tn 
toamna anului trecut, preocupări 
pentru extinderea acestei iniția
tive. Pentru ca tinerii să o cu
noască, au fost organizate atunci 
consfătuiri pe brigăzi și sectoare. 
Ca urmare tinerii au izbutit atun
ci să realizeze economii altt la 
materia primă cit și la materiale, 
reușind astfel să-și depășească 
angajamentul luat, ptnă la sfirși- 
tul anului 1956, cu 125.000 lei.

Pe baza realizărilor obținute 
era de așteptat ca organizația 
U.T.M. să popularizeze larg me
todele folosite de tinerii economi, 
să organizeze și pe mai departe 
întreceri și schimburi de experien
ță Intre tineri, astfel Incit expe- 
riența înaintată să devină un bun 
al tuturor.

Dar, din păcate, acest lucru nu 
s-a înttmplat. Tn sectoare nu e- 
xistă azi nici un mijloc de agita
ție care să-ți vorbească despre a- 
ceastă inițiativă. Posturile ute- 
miște de control rămtn nepăsătoa- 
re tn fața celor care mai dau lu
cru de nuntuială, care mai iro
sesc materia primă și materia- 
lele. De altfel, tinerii nici nu 
și-au mai relnott angajamentul 
in cinstea zilei de I Mai șl a Fes
tivalului Mondial.

Din pricina faptului că munca 
politică in ceea ce privește popu
larizarea ei a slăbit, inițiativa 
„îd realizăm economii egale cu 
prețul de cost al unor importante 
produse finite", a început chiar si 
fie uitată. Tovarășii Gheorghe lan- 
cu și Gh. Blană, secretari ai or
ganizațiilor de secție U.T.M. din 
sectorul VII, nici nu și-e mai 
amintesc parcă.

Socotind că s-o fi făcut ceva tn 
această direcție fără Ca el„ să fi 
băgat de seamă",• tovarășul Bla
nă a alergat să-l caute pe res
ponsabilul cu metodele avansate 
tn cadrul sectorului. Dar... ghi
nion I Nici acesta nu auzise de 
inițiativa de la „Progresul"- 
Brăila.

„Poate că este vreo metodă 
nouă — și-a dat dlnsul cu părerea. 
In acest caz înseamnă că nouă 
nu ni s-a prelucrat. Dacă spuneți 
că se aplică, apoi azi, mline, poi
mâine, trebuie să sosească și la

noi tovarășii de la cabinetul teh
nic. să ne-o prelucreze. Știți... la 
noi așa se obișnuiește I"

Rolul evidenței 
contabile

După cum se știe, succesul 
luptei pentru economii depinde de 
fiecare muncitor tn parte, de fe
lul cum tși îngrijește mașina, 
cum tși gospodărește materia 
primă, materialele auxiliare etc. 
Dar succesul acestei acțiuni de
pinde tn mare măsură și de felul 
cum se urmărește îndeplinirea an
gajamentelor, de modul cum se 
ține evidența economiilor obți
nute.

Gospodarii de la „Progresul"- 
Brăila au chibzuit îndelung a- 
supra modului de ținere a evi
denței. Primind sprijinul condu
cerii uzinei, acolo s-a reușit să 
se țină. In mare parte, o bună e- 
vidență. Astfel, în secții sînt în
tocmite fișe speciale pentru fie
care categorie de economii de 
materiale. Aceste fișe slnt com
plectate pe baza bonurilor de res
tituire a materialelor respective 
rimase de la comenzi, după ce a- 
cestea fuseseră eliberate conform 
cerințelor fișei tehnologice și pre
vederilor de consum specific. Pe 
alte fișe se înregistrează econo
miile obținute în urma condițio
nării sculelor.

Mulți tineri de la uzinele „Cle
ment Gottwald" muncesc cu en
tuziasm spre a Intîmpina ziua 
de 1 Mai și Festivalul Mondial cu 
economii cit mal de seamă. Pen
tru a folosi cit mai economic ma
teria primă aici au fost intro
duse, în secția de debitare, pla
nuri complexe de tăiere a meta
lelor pe produse. în felul acesta 
capetele de material care rămtn 
de la diferite debitări slnt folo
site la produse de dimensiuni mal 
mici.

Pentru folosirea cit mai rațio
nală a sculelor, tinerii sînt tn în
trecere cu obiective concrete: 
reducerea consumului de scule 
așchietoare, recondiționarea tu
turor sculelor deteriorate sau u- 
zate, confecționarea anumitor 
scule din deșeuri. Prin recondi
ționarea cuțitelor vechi de strung, 
consumul lor a fost redus cu 
circa 50 la sută.

Lucruri bune și demne de reți
nut 1 Cum insă să fie obținută 
totalizarea economiilor tineretu
lui, cum să fie evidențiați și sti
mulați fruntașii, dacă economiile 
nu sînt contabilizate pe echipe și 
oameni, dacă evidența se ține 
doar pe comenzi, șl aceasta încă 
numai la oțelurile care costă mai 
scump ?

In loc de concluzii
Observtnd modul cum s-au preo

cupat comitetete organizațiilor de 
bază U.T.M. din aceste trei mari 
întreprinderi bucureștene de a- 
plicarea Inițiativei de la „Progre- 
sul“-Brălla, reiese clar că aici nu 
există tn privința luptei pentru 
economii o acțiune organizată. 
Agitația vizuală necesară popu
larizării inițiativei lipsește cu de- 
săvtrșire. Mulți tineri nu cunosc 
In ce constă inițiativa și nici care 
sînt căile de realizare a econo
miilor la locul lor de muncă. An
gajamentele globale nu se ba
zează pe însumarea angajamente
lor individuale. Comitetele U.T.M. 
au lucrat, de cele mai multe ori, 
singure, fără să ceară sprijinul 
conducerilor uzinelor și comitete
lor de întreprindere. Din această 
pricină nici ptnă acum nu s-a 
reușit să se găsească o metodă 
de contabilizare a economiilor 
realizate.

Fără îndoială că pentru toate 
aceste stări de lucruri poartă răs
punderea și biroul comitetului ra
ional U.T.M.

Pentru ca inițiativa „Să reali
zăm economii egale cu prețul de 
cost al unor importante produse 
finite I" să fie cunoscută de un 
număr cit mai mare de tineri, iar 
experiența pozitivă dobîndită în 
alte locuri să fie larg populariza
tă, este necesar ca tn scurt timp 
comitetul raional U.T.M. „Gh. 
Gheorghiu-Def" să organizeze 
schimburi de experiență, expuneri 
ale tehnicienilor și contabililor 
despre posibilitățile de a face e- 
conomii, să promoveze și acest 
obiectiv tn cadrul întrecerii.

Comitetul orășenesc U.T.M.- 
București are desigur șl dînsul 
un cuvînt de spus...

C. BANC1LA

Vizitele delegației Uniunii Tineretului Popular 
din R.P.F. Iugoslavă

Delegația Uniunii Tineretului 
Popular din Republica Populară 
Federativă Iugoslavă condusă de 
tov. Miko Tripalo secretar al C.C. 
al Uniunii Tineretului Popular 
Iugoslav a vizitat duminică 14 
aprilie a.c. Palatul Pionierilor 
din București unde s-a întilnit cu 
pionierii care activează In dife
rite cercuri și cu conducerea pa
latului

După-amiază delegația a vizitat 
Complexul Sportiv „23 August" 
și a asistat la manifestările spor
tive desfășurate pe stadion.

Luni 15 aprilie a.c. delegația a 
vizitat Gospodăria Agricolă Co
lectivă „Livedea" din regiunea 
București, unde i s-a făcut cu
noscută pe larg activitatea gos
podăriei și a purtat discuții prie
tenești cu tineretul din gospodă
rie. Seara delegația Uniunii Ti-

neretului Popular din Republica 
Populară Federativă Iugoslavă a 
participat la o întilnire tovără
șească cu tineretul din Capitală 
la care au fost prezenți membri 
ai Biroului C.C. al U.T.M. în 
frunte cu tov. Virgil Trofin, prim 
secretar al C.C. al U.T.M., acti
viști ai C.C. al U.T.M. și ai Co
mitetului Orășenesc U.T.M. Bucu
rești, tineri din fabrici, școli și 
facultăți.

Juniorii R.P.R. au
în turneul

Duminică a început in mai 
multe orașe din Spania cea de-a 
X-a ediție a turneului internațio
nal de fotbal pentru juniori 
(F.I.F.A.) la care participă cele 
mai valoroase formații reprezen
tative din 15 țări europene.

Echipa selecționată a juniorilor 
romîni a debutat cu un remarca
bil succes învingînd cu 2—1 
(1—0) echipa R. Cehoslovace, 
intr-un meci desfășurat la To-

Dinamo-București 
pleacă în R.D. Germană

După cum s-a mai anunțat, 
echipa de fotbal Dinamo—Bucu
rești va susține in cursul acestei 
săptămini două intijniri interna
ționale in R. D. Germană. Fot
baliștii bucureșteni vor evolua în 
zilele de 19 și 21 aprilie la Berlin 
și Magdeburg în compania echi
pelor Dinamo și respectiv Motor.

Echipa Dinamo urmează să pă
răsească Capitala in cursul zilei 
de Miercuri.

Gimnastele
încă înainte de ora 4 — oră 

anunțată pentru începerea con
cursului de selecție in vederea 
alcătuirii lotului republican fe
minin de gimnastică, tn sala 
Dinamo" gimnastele tși făceau, 

sub supravegherea antrenorilor, 
obișnuita încălzire. Selecția gim
nastelor, după cum ne spunea 
antrenoarea de stat Maria Pe
trescu, tși propunea ca prim o- 
biectiv formarea lotului repre
zentativ al R.P.R. tn vederea 
concursului ce se va desfășura la 
Praga la 20 aprilie. La selecție 
a participat lotul R.P.R. precum 
și clteva elemente tinere sus
ceptibile de a fi selecționate in 
vederea concursului de la Pra
ga. Concursul de selecție a scos 
in evidență buna pregătire a 
componentelor lotului. In urma 
aprecierilor făcute de comisia de 
arbitri a fost alcătuit următorul 
clasament pe baza căruia se va 
face selecționarea: Elena 
dorescu-Leuștean 36,699 
Hurmuzache Georgeta 
puncte, Mărgărit Elena 
puncte, 
36,098 
35,965 
35,666 
vește

lovan-Inovan 
puncte, Cociș 

puncte, Vătășoiu 
puncte. Tn ceea 
concursul de

Teo- 
puncte, 
36,499 
36,365 
Sonia 
Anica 

Emilia 
ce pri- 
la Pra-

Luptătorii romîni 
învingători la Bratislava

Echipa luptătorilor romîni și-a 
încheiat duminică turneul între
prins în R. Cehoslovacă. Evoluîn'd 
la Bratislava în compania echipei 
orașului, reprezentativa romînă a 
obținut o categorică victorie cu 
scorul de 7—1. Cei mai buni lup
tători din echipa noastră au fost 
M. Belușica, Gh. Dumitru și G. 
Popovici.

debutat victorioși
F. I. F. A
Inso. Echipa tinerilor fotbaliști 
romîni a luptat cu multă însufle
țire pentru obținerea acestui 
succes, dovedindu-se una din cele 
mai puternice reprezentative din 
grupa D. In legătură cu acest 
meci corespondentul agenției 
France Presse scrie în cronica 
sa :

„Intîlnirea dintre echipele Ro- 
mîniei și Cehoslovaciei, cu care 
s-a inaugurat acest turneu, s-a 
disputat dimineața pe stadionul 
Barazubi din Toloso și s-a în
cheiat cu scorul de 2—1 în fa
voarea selecționatei romîneștî, 
care a făcut o strălucită demon
strație. Conduși cu 1—0 în prima 
repriză, cehoslovacii s-au apărat 
bine în repriza secundă în timp 
ce romînii au încetinit alura Jo
cului, care a fost totuși elegant, 
suplu 
le au 
Raab

In
R.P.R. va întîlni marți 16 apri
lie la San Sebastian echipa Bel
giei, iar la 18 aprilie va juca 
echipa Franței.

și cu pase precise. Puncte- 
fost realizate de Nunu (7’), 
(75’), și Hradski (78’). 
următoarele jocuri echipa

în formă ♦♦♦

cu

ga, după cum ne relata antre- 
noarea de stat Maria Petrescu, 
se scontează Intr-un rezultat o- 
norabil tn măsură să confirme 
succesul obținut de gimnastele 
noastre la Melbourne.

Tot în sala Dinamo a avut loc 
un antrenament al băieților tn 
vederea întrecerilor ce se vor 
desfășura cu ocazia jocurilor 
sportive internaționale de la 
Moscova.

E. PITULESCU

PASIONAȚI!
n-au

Ploaia capricioasă, dar mai ales
vîntul constant au întilnit dumi
nică dimineață pe Stadionul Tine
retului pe unii dintre pasionații 
concursurilor de atletism (îu afara 
celor cîteva duzini de spectatori 
care urmăreau întrecerea dîrză a 
echipelor de rugby). La startul 
probelor n-au fost mai puțini spor
tivi decît în duminicile precedente 
cînd primăvara părea că intrase 
în drepturile ei legitime. La 100 m. 
plat băieți s-au prezentat 21 con- 
curenți, iar Ia 200 m. plat băieți, 
18 concurenți. întâietatea în proba 
de 400 m. plat băieți și-au dispu
tat-o doar... 4 tineri. Mai restrînsă 
a fost participarea fetelor. La 100 
m. fete au venit 14 alergătoare, în 
vreme ce la 400 m. plat tot nu
mai... 4 (ce coincidență!). De pe 
fișele de arbitraj am spicuit cî
teva nume de fruntași ai dispute
lor: Enache Grigore, Chioseana 
Ștefania, PîrVu Marin etc.

Schimbarea vremii — sau deco
rul tomnatic, cum spunea un con
frate — ne-a limitat pretențiile. 
De aceea, n-am părăsit stadionul 
dezamăgiți... M R

Jocuri mai bune
în ,,L/upa rrimaveru

Etapa de duminică a Cupei Primăverii ri
dică o problemă. Este foarte greu să poți spu
ne că o echipă sau alta se menține constant 
pe aceeași linie, că joacă bine de la o etapă 
la alta. Duminică, C.C.A. a făcut un joc bun, • 
entuziasmind — mai ales tn prima repriză — 
pe spectatori, joc ce ne-a făcut să ne amintim 
de cele prestate toamna trecută cind a ciștigat 
campionatul țării. Să sperăm că această com
portare nu a fost un accident, că echipa mili
tară va merge tot așa de bine, dacă nu chiar 
mai bine și in meciurile viitoare.

Bine am putea spune că s-a comportat și 
Looomotiva-București, cu toate ci ptnă la 
urmă a trebuit să se mulțumească cu un rezul
tat de egalitate. Aprecieri analoage s-ar putea

face și asupra comportării Energiei-Ploeșii, < 
Energiei-Orașul Stalin și, cu unele rezerve, a- < 
supra Recoltei-Tg. Mureș și Științel-Timișoara. 1 

Unde trebuie căutată 
manifestată de echipele
După părerea noastră ea , „ _
suficientul interes arătat mai ales de jucători 
pregătirii lor, tn lipsa de exigență pentru jocuri 
de ridicată valoare tehnică. Fiindcă numai așa 
se poate explica de ce echipele noastre frun
tașe au comportări atit de diferite de la etapă 
la etapă, de ce echipele noastre fruntașe In 
care activează jucători talentați nu-și valorifi
că întrutotul posibilitățile pe care le au, nu 
pun In valoare calitățile jucătorilor care le 
compun.

aceaslă inconstanță < 
noastre fruntașe ? < 

tși are origina tn in- <

îmbinarea armonioasa 
a tehnicii cu elanul
Casa Centrală a Armatei a în

trecut la un scor concludent — 
5—1 (4—0) Progresul-București, 
făcîndu-ne să uităm slaba com
portare de pînă acum. Echipa mi
litară a făcut un joc de zile mari, 
demonstrînd o vervă deosebită și 
ceea ce au admirat toți cei pre
zenți pe stadion, o îmbinare ar
monioasă a tehnicii cu elanul (din 
păcate — și aici există un „din 
păcate" — mai mult în prima re
priză și prea puțin în cea de a 
doua).

In primele 45 minute C.C.A. a 
jucat ca o echipă mare, stlrnind 
entuziasmul chiar și la suporterii 
înflăcărați ai Progresului, care au 
fost nevoiți să recunoască supe
rioritatea militarilor și să se in
tegreze în atmosfera generală, 
aplaudînd la „scenă deschisă". 
Au existat in această parte a jo
cului acțiuni de o rară frumusețe 
cu pase pe jos „la firul ierbii" 
începute de la poarta lui Voinescu 
și terminate cu șuturi fulgerătoa
re la poarta Progresului, apărată 
fără succes de Birtașu.

Dacă ar fi să adresăm cuvinte 
de laudă ne-ar fi greu să 
pe cei mai buni din echipa
— pentru că toți au fost aproape 
la fel de buni și în apărare și în 
atac. Totuși energia și elanul 
debordant al lui Zavoda II și Ivă- 
nescu (care a suplinit cu mult 
succes pe Apolzan) în apărare, 
ca și încadrarea lui Bukossi în 
rutinata înaintare a echipei C.C.A. 
ni se par a fi demne de subliniat. 
In sfîrșit un „bravo" spus din 
toată inima echipei C.C.A.

Este totuși necesar să fie subli
niată o lipsă în comportarea echi
pei militare. In momentul în care 
și-a asigurat conducerea prin cele 
4 goluri marcate în prima re
priză (prin Bukossi în minutul 5, 
prin Tătaru minutele 25 și 32 și 
Toma prin autogol) C.C.A. n-a 
mai insistat cu toate că o putea 
face cu tot atîta succes ca și în 
prima repriză. Acesta este, de 
altfel, păcatul tuturor echipelor 
noastre: în momentul în care 
conduc, nu mai insistă.

Despre Progresul - București

care promitea atî- 
tea la începutul ac
tivității 
nale nu 
ne decît 
gative. 
misibilă 
nea 
ca cea 
dat dovadă aceas
tă echipă în com
ponența căreia in
tră atîția jucători 
valoroși ca Ozon, 

Petre Moldoveanu, 
tașu și alții.

Gustul amar al acestei înfrîn- 
geri, nu înfrîngerea ca atare, ci 
mai mult comportarea, va trebui 
să dea serios de gîndit conducerii

competițio- 
se pot spu- 
lucruri ne- 
Este inad- 
o aseme- 
comportare 
de care a

In timpul intilnirii dintre Locomotiva Bucu
rești și Di namo-București.

Știrbei, Bir- colectivului șl jucătorilor înșiși. 
Nu de alta, dar odată porniți pe 
toboganul insucceselor, să nu se 
trezească prea ttrziu și să aibă 
din nou emoțiile din toamna anii. 
Iul trecut

O victorie morală

„Cursa Scînteii“ are doi cîștigători:

Șt. Poreceanu și C. Dumitrescu

ST. PORECEANU

încheierea cronicii Ia penul- 
etapă spuneam că abia pe 
stadionului „23 August" se 

.Cursei 
ulti-

In 
tima 
pista ____ „
va decide cîșt’gătorul 
Scinteii". Insă nici după 
ma etapă — Orașul Stalin-Bucu- 
rești — nu s-a putut da un sin
gur Învingător și iată că, pentru 
prima dată, „Cursa Scînteii" de
semnează, în cea de a X-a sa e- 
diție, doi ciștigători: ȘTEFAN 
PORECEANU Șl CONSTANTIN 
DUMITRESCU.

La Sibiu, după 
lei de a 2-a etape, 
ne-a declarat că 
bată ca să nu mai dezbrace tri
coul galben în această cursă. C. 
Dumitrescu, pe de altă parte, 
spunea înainte de a se da ple
carea din Orașul Stalin că este 
foarte hotărît să smulgă „tri
coul" de la Poreceanu și să-ți 
înscrie numele pe lista cîștigă- 
torilor „Cursei Scînteii".

Culmea : amindoi au reușit— 
să se țină de cuvint și să obțină 
succesul dorit. Bravo Pori I Bra
vo Gigi I Noi vă felicităm din 
toată inima, ca de altfel pe toți 
cicliștii, țâre au depus eforturi 
în reușita acestei grele curse ci
cliste. Vrem să-i menționăm și pe 
tinerii alergători — nume necu
noscute încă — ca C. Moiceanu. 
C. Baciu, I. Braharu și alții care 
au dat dovadă de multă putere 
de luptă și combativitate, făcînd 
față cu succes, alături de cicliști 
consacrați șl rutlnațt tn această 
cursă.

ciștigarea ce- 
St. Poreceanu 
va ști să se

lată acum citeva aspecte 
desfășurarea ultimei etape:

63 de cicliști iau startul 
Orașul Stalin. Plecarea are 
pe o ploaie măruntă și rece, ceea 
ce face in continuare să se aler
ge în pluton. Primul care încear
că o evadare este bulgarul La- 
lev urmat de D. Munteanu. Ulti
mul va fi „înghițit" de către plu
ton Ia Predeal.

Ploaia continuă să se întețeas
că și cu toate că șoseaua este 
foarte alunecoasă se rulează 
foarte rapid. In urmărirea lui 
Lalev pornesc Filipov (R.P. Bul
garia) și Maxim, care fug din 
pluton, iar pe Valea Prahovei ii 
vedem pe toți trei rulînd puter
nic. Plutonul din spate condus 
„tare" de către Poreceanu îl prin
de mai întîi pe Lalev, iar înainte 
de Comarnic pe Maxim și Filipov.

Trecem de Breaza și, în fine, 
ploaia a încetat. In fața noastră 
se întinde șoseăua uscată. La 
Cimpina se produce o nouă eva
dare. Este vorba de C. Istrate 
care va alerga de unul singur 
pînă la intrarea in Ploești unde 
este prins de pluton.

Pe șoseaua dreaptă care ne 
duce spre București, plutonul 
compact a început să ruleze liniș
tit, putem spune chiar prea li
niștit. In apropiere de Casa 
Scînteii, cicliștii încep să se a- 
gite. Cel care „îndrăznește" să 
evadeze este același C. Istrate. 
Pe străzile Capitalei noastre, a- 
sistăm din nou la o vinătoare 
aprigă. C. Istrate reușește insă, 
printr-un ultim efort, să mențină 
distanța de pluton, pătrunde pri
mul pe stadionul „23 August" și 
cîștigă astfel binemeritat această 
etapă.

La citeva secunde trec linia 
de sosire Gh. Șerban, N. Vasi- 
lescu, C. Dumitrescu, St. Pore
ceanu și C. Șandru, toți în a- 
celași timp.

In clasamentul general pe pri
mele două locuri se află: St. 
Poreceanu și C. Dumitrescu la 
egalitate de timp: 16 h 50'12”, 
urmați de L. Zanoni, Gh. Șerban, 
C. Șandru.

★
Duminică seara a avut loc îm

părțirea numeroaselor premii ofe
rite de ziare și diverse instituții.

C. DUMITRESCU

Cine a ciștigat mult rîvnitul 
televizor ? Ștefan Poreceanu și... 
C. Dumitrescu. Puși in fața si
tuației cu doi ctștigători pe lo
cul intii, organizatorii au 
acordat încă un televizor.

Premiul oferit de ziarul nostru 
(un balonseide) a fost ciștigat de 
ttnărul C. Moiceanu (asociația 
„Voința") care a avut o compor
tare frumoasă de-a lungul între
gii curse.

mai

R. LUCIAN

In mintea jucătorilor de la Lo- 
comotiva-București s-a cuibărit o 
idee periculoasă — sau să-i spu
nem pe nume, o superstiție : pe 
terenul 23 August, oricit de bine 
ar juca, ei nu pot cîștiga. Și se 
pare că chiar faptele vin în aju
torul lor. Intr-adevăr, pe acest 
stadion ei n-au reușit sa cîștige 
nici o întilnire.

Cam așa s-ar putea explica și 
faptul că duminică Locomotiva- 
București, deși conducea cu 2—0 
pînă în minutul 77, a fost nevoită 
totuși să plece de pe teren cu un 
rezultat de egalitate: 2—2 (1—0).

Și lucrul acesta nu este în- 
tîmplător. Rămasă în zece oameni 
— prin accidentarea lui Dodeanu 
în minutul 37 — Locomotiva este 
totuși echipa care domină, cu 
destulă insistență și înscrie de 
două ori (prin Olaru, minutul 35 
și Ene II, minutul 55). Lucrurile se 
desfășoară bine pînă în minutul 
77, cînd Dinamo reușește să în
scrie după o perioadă destul de 
lungă de dominare prin Ene. In- 
cepind din acest moment s-au co
mis greșeli copilărești, greșeli în 
urma cărora a venit și cel de al 
doilea gol al dinamoviștilor în
scris tot de Ene.

Am relatat acest fapt pentru a 
atrage atenția conducerii colec
tivului și antrenorilor Locomoti
vei asupra acestei idei dăunătoa
re moralului jucătorilor ei. Loco
motiva va mai fi obligată să joa
ce pe terenul 23 August.

Revenind la întilnire, se poate 
spune că ea a plăcut cu toate că 
s-au făcut destule greșeli și de 
ordin tehnic și de ordin tactic pe 
parcursul celor 90 de minute de 
joc. Au greșit mai mult dinamo- 
vlștii, care n-au știut să se folo
sească de faptul că adversarii lor 
jucau în zece oameni și că aveau 
deci în orice acțiune superiorita
tea numerică. Ei au mai greșit 
complicîndu-se în acțiunile de 
atac, bine conduse pînă aproape 
de careul Locomotivei, dar ratate 
de o manieră care a avut darul 
să-i scoată din sărite în primul 
rînd pe ei înșiși și mai apoi pe 
suporterii lor. E surprinzător fap
tul că Nicușor, care este recu
noscut ca un bun conducător al 
atacului, n-a sezisat decît mult 
prea tîrziu că înghesuirea atacu
lui pe centru nu se poate solda cu 
succes și că, dimpotrivă, desface
rea atacului pe aripi ar aduce și 
desfacerea apărării ermetice a fe
roviarilor.

Nu ne gîndim deloc să scădem 
din meritele tinerilor fotbaliști de 
la Locomotiva-București. Dimpo
trivă, ei pot fi considerați chiar 
cîștigătorii morali ai întrecerii cu 
Dinamo. Dar ei au comis greșeli 
care i-au privat de o victorie pe 
care o meritau cu prisosință.

Greșelile lor sînt, așa cum ară
tam la început, izvorîte dintr-o 
concepție care nu le face cinste. 
Semnatarul acestor rînduri cu
noaște destul de bine ce gîndesc 
și ce vorbesc unii dintre jucătorii 
Locomotivei. Și dacă le spun a- 
ceste lucruri o fac, fiind convins 
că talentaților jucători Ene II, 
Bodo, Neamțu, Seredai, Dungu și 
altora li se poate cere mai mult. 
Lor li se pretinde o comportare 
demnă de laudă pe terenul de joc 
și în același timp o mentalitate 
sănătoasă, mentalitate caracte
ristică sportului de tip nou.

A. L DANCU

Și unii, și alții
PLOEȘTI (de la corespondent 

tul nostru).
Intîlnirea de duminică din cadrul 

„Cupei primăverii" dintre echipele 
Energia—Ploești și Dinamo— 
Orașul Stalin a fost mult aștep
tată.

Trebuie spus însă că jocul pres
tat de cele două formații a de
zamăgit prin manifestări nespor
tive.

Unii din jucătorii de la Dina
mo—Orașul Stalin au demonstrat 
nu tehnică tn atac și apărare, ci o 
tehnică a durității. Și, la durită
țile folosite de oaspeți, au încercat 
să răspundă și unii jucători de la 
Energia.

Din fericire, arbitrul Ianopol a 
reușit să stăpînească jocul și să 
tempereze pornirile nesportive ale 
unora dintre jucătorii ambelor for
mații.

Rezultatul: 3—1 (1—0) pentru 
Energia Flacăra Ploești, victorie 
de altfel meritată.

1-1 la Tg. Mureș
TG. MUREȘ (de la corespon

dentul nostru).
Publicul din Tg. Mureș a aștep

tat cu legitim interes evoluția 
echipei studenților timișoreni în 
compania echipei locale „Recolta**.

Rezultatul de 1—1 nedreptățește 
pe localnici, care, o mare parte 
a meciului au fost mai buni și au 
inițiat acțiuni mai clare. Apăra
rea studenților timișoreni s-a do
vedit penetrabilă. Menționăm or
ganizatorilor că duminică, 
marginea terenului, a stat 
vrut.

Clasamentul

. pe 
cine a

C. Antonescu a egalat recordul mondial în proba 
de 60 focuri culcat

în cadrul concursului de tir, din 600 posibile. Constantin An 
„Cupa Dinamo“, desfășurat du- tonescu a reușit în felul acesta 
minică în Capitală, maestrul egaleze recordul mondial al
sportului Constantin Antonescu a b . d țj f d canadianu|
obținut o performanta excepțio- p 
nală în proba de 60 focuri cui- Boa și să întreacă cu două punc- 
cat cu rezultatul de 600 puncte te recordul republican.

SERIA I-a
1. Știința Tim. 3 2 1 0 7: 5
2. En. Ploești 3 2 0 1 fl; 8
3. Din. Or. Stalin 3 1 1 4-5
4. C.C.A. 3 1 0 2 7:'5
5. Prog. Buc. 3 1 0 2 10:10
6. Rec. Tg. Mureș 3 0 2 1 ■3; 7

SERIA a Il-a

PE SCURT
* Tn cadrul unui concurs de 

haltere desfășurat duminică la 
Moscova, cunoscutul sportiv so
vietic Ravil Habutdinov, care a 
concurat in limitele categoriei 
ușoară, a stabilit un nou record 
mondial la stilul „împins" cu re
zultatul de 125 kg. Această' perfor
manță este superioară cu 2 kg. 
vechiului record mondial, care 
aparținea aceluiași halterofil Ra
vil Habutdinov este în vîrstă de 
28 ani și cîntărește 67,400 kg.

ir Simbătă s-a desfășurat prima

cursă preliminară a cicliștilor 
cehoslovaci in vederea „Cursei 
Păcii". Sportivii au parcurs un 
traseu in lungime de 157 km., rea- 
lizind o medie orară foarte bună— 
41 km. Victoria a revenit lui 
Kubr, urmat de Ruzicka, Nachti- 
gal, Novak, Vesely și Șvab.
* Intr-un meci internațional 

de baschet desfășurat simbătă 
seara la Paris, echipa selecționată 
a Budapestei a învins echipa Ra 
cing Club Paris cu scorul de 
56—47 (29—18).

1. Loc. Buc. 3 1 2 0 6:3 4
2. En. St. R. Or. St. 3 2 0 1 3:2 4
3. Din Buc. 3 1 1 1 3:3 3
4. FI. roșie Arad 3 1 1 1 3:5 3
5. En. Petroșani 3 0 2 1 4:5 2
6 Prog. Oradea 3 0 2 t 2:3 2

ETAPA VIITOARE:
Joi 18 aprilie: Progresul Bucu- 

rești-Dinamo Orașul Stalin.
Duminică 21 aprilie : C.C.A.-Re

colta Tg. Mureș, Știința Timișoa- 
ra-Energia Ploești, Energia St. R. 
Orașul Stalin-Fl. roșie Arad, E> 
nergia Petroșani - Locomotiva 
București.

Joi 25 aprilie: Progresul Ora» 
dea-Dinamo București.



In Germania occidentală: Pe vasul pionierilor

Vizita lui K. E. Voroșilov

în R. P. Chineză
PEKIN 15 (Agerpres), —
La 15 aprilie, ora 15 (ora Pe

kinului), K. E Voroșilov, preșe
dintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a sosit în 
capitala Republicii Populare Chi
neze.

Pe aeroportul de sud Naniu- 
tnegun, pe autostrada care duce 
spre oraș, au venit să-1 întim- 
pine pe K. E. Voroșilov, sule de 
mii de muncitori, funcționari, ță
rani din satele învecinate, stu- 
denți și elevi, numeroși reprezen
tanți ai organizațiilor obștești.

Pe aeroport se aflau Mao Țze- 
dun, președintele R. P. Chineze. 
Ciu De, vicepreședintele R. P. 
Chineze, Liu Șao-(i, președintele 
Comitetului permanent al Adu
nării reprezentanților populari 
din întreaga Chină, Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de stat al 
R.P. Chineze.

ta ora 15, ora locală, avionul 
„Tu-104“ a aterizat și în ropot 
de aplauze și saluturi din avion 
a coborît Kliment Efremovici Vo
roșilov. După el au coborît S. P. 
Rasidov, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., V. P. Eliutin. ministrul 
Invățămîntului Superior al 
U.R.S.S., N. T. Fedorenko, loc
țiitor al ministrului Afacerilor 
Externe.

Odată cu ei din avion a cobo
rît Liu Siao, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Chineze in U.R.S.S.

Mao Țze-dun și K. E. Voroși
lov au dat mina.

...După marșul ceremonial al 
infanteriștilor, marinarilor și a- 
viatorilor. K. E. Voroșilov și Mao 
Țzedun s-au apropiat de micro
fon.

Cuvîntarea de salut a tovarășului Mao Țze-dun
Mult stimate tovarășe Kliment 

Efremovici Voroșilov, Președinte
le Prezidiului Sovietului Suprem 
el U.R.S.S. 1

Vizita dv. în țara noastră este 
d cinste pentru poporul chinez și 
un eveniment de seamă tn dez
voltarea relațiilor de prietenie 
dintre țările noastre (Aplauze). 
In numele poporului chinez, al 
guvernului Republicii Populare 
Chineze și al Partidului Comu
nist Chinez vă salut fierbinte din 
tot sufletul, atît pe dv., cît și pe 
toatt persoanele care vă însoțesc 
și vă transmit un salut frățesc. 
((Aplauze furtunoase).

IMarele popor sovietic, sub con
ducerea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice a deschis prole
tariatului din întreaga lume ca
lea glorioasă a Revoluției Socia
liste și a dat întregii omeniri un 
exemplu măreț de construire a 
socialismului șl comun'smului. 
Poporul chinez, însuflețit de 
exemplul poporului sovietic și cu 
sprijinul lui pășește Înainte pe 
calea Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. (Aplauze).

Popoarele chinez și sovietic 
sînt legate printr-o profundă 
prietenie frățească. Poporul so
vietic ne-a acordat și ne acordă 
un mare sprijin și a nutrit și nu

trește un sentiment de profundă 
simpatie față de revoluția chine
ză și cauza construirii socialis
mului. Ingăduiți-mi să vă exprim 
dv.' și prin dv. poporului «evietic. 
guvernului sovietic și Partidului 
Comunist al Uniun'i Sovietice, 
recunoștința noastră cordială. 
(Aplauze furtunoase).

Tovarășe Președinte, dv. sînteți 
reprezentantul marelui popor so
vietic, cel mai apropiat prieten al 
poporului chir.ez. Sintem profund 
convinși că vizita dv. va sluji 
negreșit Ia întărirea continuă a 
marii prietenii dintre popoarele 
Chinei și Uniunii Sovietice și va 
contribui la cauza nobilă a păcii 
generale și a progresului omeni
rii.

Trăiască prietenia frățească de 
nezdruncinat dintre popoarele 
Chinei și Uniunii Sovietice I (A- 
plauze).

Trăiască marele popor sovietic! 
(Aplauze).

Trăiască unitatea țărilor lagă
rului socialismului In frunte cu 
Uniunea Sovietică I (Aplauze).

Tră-'ască pacea In întreaga lu
me 1 (Aplauze furtunoase, prelua- 
gite).

Kliment Efremovici Voroșilov a 
rostit o cuvintare de răspuns.

Cuvîntarea tovarășului K. E. Voroșilov
Scumpe tovarășe Mao Țze-dunl 
Dragi tovarăși, cetățeni și ce- 

tățene ai orașului Pekin, glorioa
sa capitală a Republicii Popu
lare Chineze I

Vizita noastră tn China ne um
ple de o mare bucurie. Am venit 
în minunata dt țară pentru pri
ma oară, dar n-as putea spune 
că nu o cunosc Noi, comuniștii 
din vechea generație am urmărit 
încă înaintea Revoluț'ei Socialis
te din Octombrie din Rusia, cu 
un sentiment de caldă simpatie 
lupta poporului chinez împotriva 
jugului imperialiștilor și feudali
lor, pentru independența naționa
lă și libertatea sa socială.

încă în timpurile acelea înde
părtate, conducătorul nostru V. I. 
Lenin scria că China se trezește 
și și-a exprimat convingerea fer
mă că poporul chinez va repurta 
victoria asupra înrobitorilor im
perialiști și a feudalismului. Pre
viziunea marelui Lenin s-a rea
lizat. Poporul chinez a alungat

din țara sa pe imperialiștii stră
ini, a zdrobit feudalismul și a 
pășit pe calea construirii socia
lismului in țara sa (Aplauze). 
Am sosit in Republica Populara 
Chineza In'.r o vizită de priete
nie la invitația amabilă a mult 
stimatului președinte al Republi
cii Populare Chineze, tovarășul 
Mao Țze dun. Intenționăm sâ io- 
losim vizita noastră în China 
pentru a cunoaște poporul chinez 
frate, munca sa încordată și e- 
roică, și rezultatele minunate ale 
construirii vieții noi socialiste.

Oamenii sovietici au admirat 
întotdeauna bărbăția și eroismul 
cu care marele popor chinez a 
suportat toate greutățile războiu
lui aspru pentru libertatea și in
dependența patriei sale. Victoria 
revoluției populare în China și 
crearea Republicii Populare Chi
neze — iată unul din cele mai 
mărețe evenimente istorice ale 
epocii noastre. Succesele obținute 
de poporul chinez sub conduce
rea gloriosului său partid comu

nist ne umplu inimile de mîn- 
drie pentru prietenii și frații 
noștri chinezi. (Aplauze).

Trebuie să menționez cu deo
sebită plăcere că în lupta pentru 
pace, democrație și socialism, po
poarele țărilor noastre pășesc 
alături, unindu-și strîns rîndurile, 
acordîndu-și reciproc ajutor și 
sprijjn (Aplauze).

Guvernele noastre duc o poli
tică de destindere a încordării 
internaționale și de preintimp na 
re a unui nou război in oricare 
colț al lumii. Sîntem împotriva 
blocurilor militare, pentru secu
ritate colectivă, pentru coexisten
ță pașnică și întrecerea intre ță
rile capitaliste și țările socialiste. 
Popoarele noastre s-au pronunțat 
și se pronunță pentru reducerea 
înarmărilor, pentru interzicerea 
deplină a armei atomice și cu 
hidrogen. (Aplauze).

Guvernul sovietic sprijină cu 
hotărire guvernul Republicii 
Populare Chineze în revendicarea 
sa de a i se restitui insula Tai 
van, parte inalienabilă a Chinei 
(Aplauze).

Guvernul sovietic consideră ca 
o nedreptate flagrantă față de 
China și față de toate țările iu
bitoare de pace faptul că Repu
blica Populară Chineză nu este 
reprezentată in Organizația Na
țiunilor Unite. Faptul că Republi
ca Populară Chineză nu partici
pă ia O.N.U. aduce prejudicii in 
primul rînd acestei organizați: 
internaționale. Intrucit fără ma
rea Chină nu poate fi luată nici 
o hotărire importantă. (Aplauze).

Dragi tovarăși I Lumea este 
martora stringerii continue a 
forțelor lagărului socialismului, 
a dezvoltării și adîncirii colabo
rării țărilor socialiste și a con
solidării prieteniei sovieto-chine- 
ze. Prietenia și unitatea dintre 
Republica Populară Chineză și 
Uniunea Soviet că constituie un 
factor măreț al unității tuturor 
statelor socialiste, un sprijin im
portant al păcii în întreaga lume. 
(Aplauze).

Îngăduiți-mi ca din partea mea 
și a tovarășilor care mă Însoțesc 
sâ mulțumesc cordial tovarășului 
Mao Țze-dun și guvernului Repu
blicii Populare Chineze pentru 
invitația de a vizita China Mă 
folosesc de această ocazie plăcu
tă pentru a transmite gloriosului 
Șt puternicului popor chinez. par
tidului comun st frățesc, precum 
și tuturor partidelor și organiza
țiilor democrate din China, in 
numele poporului sovietic, a! 
partidului comunist și al meu cel 
mai călduros salut și cele mai 
l"ine urări (Aplauze).

Mulțumim, dragi prieteni pen
tru primirea călduroasă.

Să crească și sâ se întărească 
prietenia indestructibilă dintre 
poarele sovietic și chinez I (A- 
plauze).

Trăiască Republica Populară 
Chineză I (Aplauze).

Trăiască marele popor chinez I 
(Aplauze).

Cuvintele de încheiere ale lui 
Kliment Efremovici Voroșilov au 
fost acoperite de ovații și urale 
In cinstea prieteniei veșnice chi- 
no-sovietice, In cinstea unității 
tuturor țărilor socialiste tn frun
te cu Uniunea Sovietică. Tova
rășii K. E. Voroșilov și Mao Țze- 
dun s-au îmbrățișat și s-au săru
tat după obiceiul rusesc. A iz
bucnit un nou ropot de aplauze

Mari demonstrații 
antiimperialiste 
in Iordania

CAIRO 14 (Agerpres).— în ul
timele zile la Amman și In alte 
orașe din Iordania au avut loc 
mari demonstrații antiimperialiste 
care s-au desfășurat sub lozinca 
unității forțelor poporului împo
triva încercărilor de a impune Ior
daniei „doctrina Eisenhower”. De
monstranții au cerut guvernului 
iordanian să ducă o pontică de a- 
părare a intereselor naționale ale 
țării și să respingă „doctrina Ei
senhower".

Demonstranții au scandat lozin
cile : „Nu vom tolera proiectele 
imperialiste americane de felul 
, doctrinei Eisenhower". „Vom 
lupta împotriva „doctrinei Eisen
hower" cu hotărîrea cu care am 
luptat împotriva planurilor impe
rialiste ale Angliei".

Noul guvern 
iordanian

AMMAN 14 (Agerpres). — Cri
za de guvern din Iordania a fost 
rezolvată. Intr-o declarație făcută 
agenției MEN, Ahdei Halim Nimr 
a arătat că după ce a eșuat itf 
prima încercare de a constitui gu
vernul Iordaniei, a reușit pină la 
urmă să formeze viitorul cabinet. 
Din noul guvern fac parte majo
ritatea partidelor șl organizațiilor 
politice din țară. După cum re
zultă din știrile sosite de la Am
man, șase miniștri din noul cabi
net au făcut parte și din echipa 
guvernamentală condusă de Su- 
liman Nabulsi. Actualul premier 
a ocupat In cabinetul precedent 
funcțăle de vicepreședinte, mi
nistru de Interne și al Apărării.

In cercurile politice din Iordania, 
componența noului guvern este 
Interpretată ca un eșec pentru re
gele Hussein care a dorit să alcă
tuiască un guvern mal pro-occb 
dental șl din care să nu mai figu
reze partizanii lui Nabulsi.

Lista guvernului este următoa
rea : Abdel Halim Nimr. preșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Hikmet Missri; Abdul Hadi (tn 
guvernul Nabulsi a ocupat func
ția de ministru al Educației Na
ționale) ; Anuar Khatib* (in gu
vernul Nabulsi a ocupat funcția 
de ministru al Lucrărilor Publi
ce) ,- Munif Razaz î Anuar Na- 
șișibi; Abdul Kader Salah (fost 
ministru al Agriculturii tn cabi
netul Nabulsi); Samaan Daud 
(fost ministru al Construcțiilor 
in guvernul Nabulsi) ; Saba Ab- 
chi: Salah Tukan (In guvernul 
Nabulsi a fost ministru ai Finan
țelor).

încetarea stării 
excepționale în Ungaria

BUDAPESTA 14 (Agerpres).— 
Corespondentul Agerpres trans
mite : Un comunicat al Ministe
rului de Interne anunță încetarea 
stării excepționale In Budapesta 
și in întreaga Ungarie. Aceasta a 
adus normalizarea circulației 
tramvaielor, autobuzelor și taxiu- 
rilor, revenindu-se Ia situația di
nainte de evenimentele din octom
brie. Cu începere din ziua de 13 
aprilie, restaurantele, cafenelele 
etc., se vor închide la orele obiș
nuite. Spectacolele vor începe de 
asemenea la orele obișnuite înain
te de evenimentele din octom
brie.

încetarea stării excepționale 
permite de asemenea în anumite 
întreprinderi reluarea sistemului 
de lucru în trei ture.

Uriașă mișcare de protest
împotriva înarmării atomice

BONN 15 (Agerpres). — In 
zilele de 13 și 14 aprilie au avut 
loc In diferite orașe ale Germa
niei occidentale întruniri ale ac
tiviștilor principalelor partide 
politice vestgermane.

Discuțiile purtate în cadrul a- 
cestor întruniri s-au referit la 
problema înarmării atomice în 
lumina uriașei mișcări de protest 
din întreaga țară care s-a inten
sificat și mai mult in urma ape
lului celor 18 savanți atomiști 
care condamnă planurile de în
zestrare a Bundeswehrului cu 
arme atomice.

La Wiesbaden, unde a avut 
loc o întrunire a activiștilor 
partidului social democrat, pre
ședintele partidului. Ollenhauer, 
a declarat că planurile de înar
mare atomică sint respinse de 
întregul popor german.

Referindu se la apelul celor 18 
savanți și la condamnarea aces
tuia de către guvernul Adenauer, 
Ollenhauer a declarat că „atitu
dinea autoritară și totalitară a 
cancelarului și a partidului său 
nu le dă dreptul acestora să mai 
rămină mult timp la ctrma țării".

„Un partid și un șef de gu
vern. a declarat Ollenhauer, care 
nu elaborează altceva decil pla
nuri militare, sint incapabili să 
elaboreze o politică care să a- 
ducă poporului german o securi
tate adevărată. Problema parti
cipării germane la înarmarea a- 
tomică care comportă primejdia 
distrugerii lumii civilizate, este 
una din problemele cele mai 
grave pe care le-a avut de rezol
vat vreodată poporul german. 
Poporul german trebuie să se 
felicite de avertismentul drama

tic care i-a fost dat de savanții 
vestgermani**.

Participanții la întrunirea de 
la Wiesbaden au adoptat în una
nimitate o rezoluție care condam
nă înarmarea atomică și sprijină 
apelul celor 18 savanți atomiști.

La Frankfurt a avut loc du
minică o întrunire a partidului 
liber democrat în cadrul căreia 
vorbitorii au declarat că respin
gerea planurilor de înarmare ato
mică trebuie să constituie unul 
din principalele puncte ale pro
gramului electoral al partidului.

In acest t:mp în sinul partidu
lui creștin democrat crește îngri
jorarea față de amploarea pe 
care a luat-o mișcarea populară 
de protest împotriva planurilor 
guvernamentale privind înzestra
rea Bundeswehrului cu arme ato
mice. La congresul partidului 
creștin democrat din Renania de 
Nord Westfalia. care a avut loc 
la 13 aprilie la Colonia, o serie 
de vorbitori au exprimat deschis 
această îngrijorare.

Avlnd pe bord 102 pionieri, vasul comercial „Pionierul lui 
Thâlman" a pornit la 16 martie 1957 in călătoria sa inaugurală 
din portul Rostock, in Marea Baltică. Vasul „Pionierul lui 
Thâlman“ cu un tonaj de 3.000 tone, care a intrat In cadrele 
flotei comerciale a Republicii Democrate Germane, este un 
tip îmbunătățit al seriei cunoscute de vase de 3.000 tone, care 
este construit de cîtiva ani tn Șantierele navale Neptun. Pen
tru a facilita construirea vasului pionierii lui Thălman din 
toate orașele și satele Republicii Democrate Germane, au 
strîns 1.500.000 mărci germane, strlngind totodată cantități 
importante de fier vechi.

Fotografia reprezintă pe elevul matclot Bernd Schăfer ară- 
tind unor prieteni nodul unui odgon.

Alde Kesselring 
recrutează...

Vizita delegației 
albaneze în Uniunea 

Sovietică
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 15 aprilie 
s-a înapoiat la Moscova venind 
din Tașkent un grup de membri 
ai delegației guvernamentale și 
de partid a Republicii Populare 
Albania, care se află într-o vizită 
de prietenie 1n U.R.S.S. La Mos
cova au sosit Mehmet Shehu, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Albania. 
Rita Marko, secretar al Comite
tului Central al Partidului Muncii 
din Albania, Behar Stylla. mi
nistrul Afacerilor Externe al Al
banie'. precum 
ii însoțesc

Pe aeroport, 
întâmpinați de
N S Patolicev prim locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S S., P. F. Jigariov, prim-ma 
reșal de aviație și alte personali 
tați ofidale.

și persoanele care

oaspeții au fost 
G. M. Malenkov.

In statul Kerala 
va fi înfăptuită 
reforma agrară

DELHI 14 (Agerpres). — Gu
vernul statului Kerala a emis o 
hotărire spre a suspenda toata 
evacuările da pe loturile agricole 
in cuprinsul statului Kerala. De 
asemenea rămfn pe loc cei ce o- 
cupă colibele clădite pe terenuri 
străine. Această măsură râmîne tn 
vigoare pină ce guvernul va stu
dia amănunțit problema reformei 
agrare.

După cum se știe, guvernul din 
statul Kerala, condus de comu
niști, a făcut cunoscută intenția 
sa de a înfăptui reforma agrară 
pentru a trece astfel pâmîntul tn 
proprietatea celor ce-1 muncesc

In parlamentul grec
ATENA 15 (Agerpres). — 

TASS transmite: Luind cuvîntul 
In cadrul dezbaterilor care au a- 
vut loc în Parlamentul grec cu 
privire la măsurile pentru pacifi
carea țării. deDutatul Passalidis 
a declarat că „tn tară nu poate 
fi restabilită democrația și nu se 
poate real'za pacificare fără 
decretarea unei amnistii generale, 
legalizarea Partidului Comunist 
din Grecia și încetarea persecu
țiilor prin forța armelor din cau
za unor idei".

„Partidul Comunist din Gre
cia, a declarat Passalidis, este 
un partid urmat de o mare par
te a poporului, un partid care a 
stat tn fruntea luptei de elibe
rare națională tn perioada ocupa
ției fasciste și care năzuiește in 
prezent spre înfăptuirea progra
mului său politic și social prin 
mijloace pașnice, normale.

i
♦
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Conștiința omenească nu e 
dispusă să uite și nici nu va 
uita vreodată. masacrele, valu
rile de singe, crimele mon
struoase ale naziștilor lui 
Hitler. Ei au tîlhărit atît îna
intea, cît și în timpul celui 
de-al doilea război mondial. 
Am putea oare uita ? Milioane 
de părinți, frați, copii poartă 
și astăzi în suflete pecetea ră
nilor pricinuite de ucigașii co
piilor, fraților, părinților lor. 
Și aceasta, cu toate că de a- 
tund au trecut ani...

Agențiile occidentale de 
presă au transmis o informație: 
,Jn Germania Occidentală are 
joc înregistrarea preliminară a 
tinerilor născuți în 1937, apti 
pentru serviciul militar. în a- 
prilie 1958 mii din acești ti
neri germani urmează să treacă 
pragul cazărmilor". Cu alte 
cuvinte Wehrmachtul renaște. 
Ca în vremurile lui Hitler, tn 
Germania Occidentală se des
fășoară o vastă campanie de 
rervutare. Plină de amploare, 
plină de cinitm. Tineretul ger
man este momit pentru a de
veni din nou came de tun.

Cine s-ar mai fi gîndit la 
sfîrșitul celui de-al doilea răz
boi mondial, că vor mai exista 
oameni care n-au înțeles învă
țămintele istoriei și vor rein-

Marii Britanii 
intr-un pericol

Caricaturi de I. KERȘIN

Cercurile militariste americane în
cearcă si transforme state întregi, 
inclusiv Anglia, tn baze pentru folo
sirea armei nucleare. Citind de acord 
asupra comandării de proectile tele, 
ghidate din S.U.A. fi transformin- 
du-șl teritoriul tntr-o bază a războiu
lui atomic, guvernul 
atrage poporul englez 
de moarte.

Succese 
ale economiei ungare

BUDAPESTA 14 (Agerpres). 
Corespondentul Agerpres trans
mite : La 12 aprilie fabrica de 
cocsificare din Dunapentele a 
reînceput produefia de cocs si
derurgic. După cum se știe, lip
sa de cărbune care s-a făcut 
simfită după evenimentele din 
octombrie a făcut imposibilă pro
duefia de cocs siderurgic. Dato
rită muncii plină de abnegafie 
a muncitorilor de la minele de 
cărbuni din Komlo, fabrica de 
cocsificare din Dunapentele lu
crează acum din nou cu întrea
ga sa capacitate.

Producția fabricilor din cadrul 
Ministerului Industriei Ușoare a 
atins In luna martie aproape ni
velul produefiei din luna sep
tembrie 1956. Unele ramuri pro
ducătoare de bunuri de larg con
sum au întrecut nivelul produc
ției de anul trecut. Astfel, indus
tria de tricotaje a întrecut ni
velul cu iar industria de
Incălfăminte, pielărie și blănă
rie cu peste 10%. Se prevede că 
și celelalte ramuri vor întrece 
in clteva săptămlni produefia a- 
nului trecut.

Profituri: Peste 272.000.000 do- 1
lari ’)

Impozite: Ntd măcar 10 cenți?

WASHINGTON 15 (Agerpres). 
Agențiile de presă reproduc o de
clarație a senatorului Estes Ke- 
fauver, fost candidat al partidu
lui democrat la postul de vice
președinte al S.U.A.. care protes
tează împotriva scutirilor de im
pozite acordate marilor societăți 
petrolifere americane.

Kefauver arată că societatea 
.Arabian American Oii Corn da - 
ny“, care exploatează petrolul 
din Arabia Saudită, a realizat in 
cursul anului 1955 uri profit net 
de 272.212.467 dolari. „Aș fi cre
zut că o societate cu venituri atît 
de mari va plăti cu titlul de impo
zit o sumă de 1.000.000 dolari, 100 
dolari sau cel puțin 10 cenți. Dar 
ea nu a plătit nici un singur 
cent", a spus Kefauver adăugind 
că „acest tratament privilegiat 
este un mare avantaj acordat u- 
riașelor societăți petrolifere".

troduce în vocabularul tinere
tului vestgerman noțiuni ca 
„Marea Germanie", „spațiul 
vital", „loc sub soare", „Drang 
nach Osten" ? Și iată că s-au 
găsit, din rămășițele călăilor 
fără conștiință ai lui Hitler, 
foști generali naziști de teapa 
lui Speidel și Kesselring, că
lăul de la Lidice și Oradour.

Spiritul revanșard este infil
trat în rîndurile tineretului 
vestgerman prin intermediul a 
50 de uniuni fasciste de ti
neret. Prin presă, cinematograf 
și radio, vînătorii versați de 
carne de tun mint, înșeală, 
corup. Așa se făcea propa
ganda militarists și în timpul 
lui Hitler, așa se face și acum. 

In R. F. Germană educarea 
în spirit militarist începe de pe 
băncile școlii. Organizații mi
litariste „patronează" școlile. 
Astfel în regiunea Stcimburg 
o asemenea organizație și-a 
propus să decemeze elevilor 
diplome pentru compuneri. 
Tema compunerilor? „Faptele 
de arme" ale hitleriștilor. Di
plomele sînt însoțite de hărți 
ale „Marii Germanii" cu fron
tierele din 1941, incluzind te
ritoriile ocupate ale țărilor ve
cine. Culmea cinismului: le
genda harții proclamă că „Așa 
trebuie să fie Germania".

Ce cunoștințe de istorie sînt 
date acestor tineri ? Barbarossa. 
Bismarck, Hindenburg, Hitler. 
La aceste nume este rezumată 
Istoria în concepția militariștL 
lor vestgermani. Pentru ei 
esența politicii constă in „do
minația mondială", iar a filo
zofiei în „rasa ariană", ..rasa 
stăpinilor"

Cine se încumetă să dea a- 
semenea „cunoștințe" tineretu
lui vestgerman ? Este suficient 
să amintim numele unui „edu
cator", Kesselring, actualmente 
căpetenia „Căștii de oțel", cea 
mai agresivă organizație mili- 
taristă, a cărei sarcină e de a 
recruta tineret pentru bundes- 
wehr. în loc de orice reco- 
mandație pentru acest călău, 
socotim că e suficient să a- 
mintim cuvintele spuse de el 
în 1940 în fața unei școli spe
ciale de aviatori: „Atunci 
cînd veți zbura deasupra ora
șelor și ogoarelor inamicului 
trebuie să înăbușiți în voi 
orice sentimente omenești, tre
buie să vă spuneți: acești oa
meni nu sînt ființe omenești, 
deoarece ființe omenești pot fi 
numai germanii. Pentru avia
ția germană nu există așa nu
mite obiective nemilitare și nici 
porniri sufletești. Țările ina
mice trebuie rase de pe fața 
pămîntului și orice împotrivire 
trebuie înăbușită". Acest Ke
sselring acest om ce nu poate 
fi socotit ființă omenească, 
face azi „educație" tineretului 
vestgerman. Iată de ce este 
legitimă indignarea cu care oa
menii pașnici din întreaga 
lume urmăresc graba șl febra 
cu care este refăcut militaris
mul german.

Vînătorii de came de tun 
din Germania Occidentală 
caută victimele mai ales prin
tre tinerii șomeri. Ei caută să 
profite de mizeria tinerilor, de 
viața amară ve care o trăiesc. 
Recent ziarul Jbie Welt" a a- 
nunțat că la oficiile de plasare 
a brațelor de muncă din R.F. 
Germană s-au răspîndit 250.000 
de formulare de recrutare de
stinate eventualilor amatori.

Peste tot în Germania Occi
dentala se împarte gratuit bro
șura „Despre viitorul soldatu
lui german*, elaborată de Mi
nisterul de Război de la Bonn. 
Există chiar și un film turnat 
de același minister, în aceleași 
scopuri militariste Trebuie re
marcat însă că mulți proprie
tari de cinematografe refuzi 
să prezinte pe ecranele lor a- 
cest film.

Numeroase știri sosite din 
Germania Occidentală arată 
însă că dorințele monopoliști- 
lor vestgermani se lovesc de 
împotrivirea tinerilor germani. 
Ei înțeleg că drumul pe care 
îi povățuiesc să mărșăluiască 
din nou alde Kesselring, nu 
poate aduce decît nenorociri 
poporului german.

Cînd d-1 Morris
pozeaza

Cinismul unora poate atinge 
proporții nebănuite. De un a- 
semenea cinism a dat dovadă 
recent Robert Morris, consilier 
al subcomisiei senatului S.U A. 
pentru problemele securității 
interne.

Este știut că opinia publice 
canadiană este în fierbere. Si 
nuciderea ambasadorului cana 
dian Norman în Egipt, în urm 
presiunilor sus arătatei comis 
a declanșat un puternic protest 
Acest Robert Morris este cel 
ce a pregătit materialele ca
lomniatoare împotriva lui Nor
mau, pe care l-a acuzat de 
„activitate comunistă". Morris, 
în loc să se simtă cu conștiința 
încărcată, în loc să se retragă 
undeva la țară pină ce s-o mai 
risipi puțin atmosfera încăr
cată canadiană împotriva S.U.A. 
a început să... pozeze. In mod 
cinic s-a lăsat fotografiat de 
reporteri, ținînd în mină un 
ziar pe a cărui primă pagină 
se vedea scris, cu litere mari, 
titlul: „Un ambasador acuzat 
că este roșu tși pune capăt zi
lelor". După cum era și de aș
teptat, această comportare a 
avut urmări chiar mai puter
nice decît s-ar fi gîndit el. In
dignați de acest gest scandalos, 
studenții de la Universitatea 
din Toronto au organizat un 
proces original împotriva lui 
Morris. In fața unui tribunal 
improvizat, Morris — o păpușă 
ce-i înfățișa chipul — a fost 
judecat^ potrivit tuturor norme
lor judiciare. A fost găsit vi
novat de crimă cu premedi
tare. A fost condamnat la 
moarte. Sentința a fost execu
tată. Păpușa a fost 
stropită cu benzină 
s-a dat foc.

Atît acest proces
tința pronunțată au puterea 
unui simbol edificator pentru 
atitudinea opiniei publice și 
tn special a tineretului din 
Canada față de Morris și cei 
de o teapă cu el.

CAROL ROMAN

tplnzurati, 
fi apoi <

cit f( ten-

Cu voturile date de comuniști, radicali și socialiști
A fost ales noul primar al Lyonului

PARIS 15 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 14 aprilie au avut 
loc la Lyon alegerile pentru pos
tul de primar al orașului în locul 
lui Edouard Herriot, care a dece
dat. După primpl și al doilea Sur 
de scrutin in care federația ra
dicalilor a desemnat candidatura 
lui Pinton. care deține în actualul 
cabinet postul de subsecretar de 
stat al Lucrărilor Publice, Trans
portului și Turismului, au candi
dat de asemenea fostul guverna
tor general al Algeriei, Soustelle 
(fost gaulist) și „independentul" 
Rollet. Nici un candidat nu a fost 
ales. In ajunul alegerilor, fede
rația partidului comunist din de
partamentul Rhone a adresat fe- 
derației partidului radical și ra-

dical-socialiștilor o scrisoare tn 
care a arătat că este gata să vo
teze pentru un candidat al radi
calilor care ar promova o politică 
de stînga. Totodată comuniștii au 
avertizat că în nici un caz nu vor 
vota penlru vreun radical care 
este membru al actualului guvern 
și prin urmare care poartă răspun
derea pentru „politica antimunci- 
torească, antirepublicană, antina
țională", dusă de guvern.

In cel de-al treilea tur de scru
tin radicalii au desemnat drept 
candidat pe primarul ajutor al 
orașului, Louis Pradel. El a întru
nit majoritatea voturilor( radica
lii, comuniștii și socialiștii) și a 
fost ales primar al Lyonuluf.
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Dapunersa dă cătra R.P.Ra 
a instrumentelor 

de ratificare a statutului 
Agenției internaționale 

peutru Energia Atomică
WASHINGTON 15 (Agerpres). 

— La 12 aprilie ac.. Silviu Bru- 
can, ministrul R.P.R. in S.U.A. 
a depus la Departamentul de 
Stat instrumentele de ratilicare 
de către R.P.R. a statutului A- 
genției Internaționale pentru E- 
nergia Atomică.

Republica Populară Romini 
este a cincea țară care a ratifi
cat acest statut

Monument
în cinstea soldaților 
romini

BUDAPESTA 15. — Corespon
dentul Agerpres transmite : Du. 
minică 14 aprilie în cimitirul co
munei Mehkerek din sud-estul ju
dețului Bekos, a avut loc dezveli* 
rea monumentului ridicat tn cin
stea soldaților romini căzuți în 
războiul antifascist pentru elibe* 
rarea Ungariei. Monumentul a fost 
ridicat din inițiativa sfatului 
popular al comunei.

întreaga comună a fost pavoa. 
zată cu drapele romînești, maghia
re și sovietice, iar la dezvelirea 
monumentului a participat an 
mare număr de locuitori ai co
munei.

Au fost depuse coroane din 
partea organizațiilor locală și 
raională ale Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, a Sfatului 
popular local și raional, din par
tea Uniunii Tineretului Comunist 
din R.P.U., precum și din partea 
ambasadei R.P.R. la Budapesta.

Delegații de tineret 
în U.R.S.S.

KIEV 14 (Agerpres).—TASS 
transmite: Timp de o săptă- 
mînă, delegația de tineret din 
orașul Tampere a vizitat Kievul. 
Oaspeții finlandezi au vizitat 
monumentele istorice și culturale ( 
ale orașului, școli, institute de 
învățămînt superior, muzee, 
teatre și întreprinderi industri
ale și s-au interesat de pregă
tirile în vederea festivalului ti
neretului. Delegația tineretului 
finlandez a luat parte de ase
menea la reuniunea consacrată 
prieteniei sovieto-finlandeze. La 
13 aprilie delegația a plecat la. 
Moscova.

BUDAPESTA 14 (Agerpres). 
Corespondentul Agerpres trans- ‘ 
mite: O delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist din Un-. 
garia condusă de Bela Koss, 
membru în comitetul de orga
nizare al Uniunii a plecat în . 
Uniunea Sovietică. Membrii de
legației vor duce la Moscova 
tratative cu reprezentanții Com- 
somolulu. în vederea idmcirii 
prieteniei dintre 'merii uv.gur‘ 
si tinerii sovietici.

FesiWdi
In sala Ateneului R.P.R. a a- 

vut loc duminică un Festival 
Beethoven cu ocazia împlinirii a 
130 de ani de la moartea genia
lului compozitor.

Programul concertului a cu
prins Simfonia VIII-a în fa ma
jor și Simfonia IX-a in re mi
nor de Beethoven.

Și-au dat concursul orchestra 
simfonică a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", colectiv artis
tic emerit al R.P.R., corurile re
unite ale Filarmonicii și Radio
difuziunii sub conducerea diri
jorului George Georgescu, artist 
al poporului. Soliști ai concertu
lui au fost Emilia Petrescu, Mar
tha Kessler, Mihail Știrbei, ar
tist emerit și Alexandru Voines- 
cu. Dirijorii corului: Dumitru 
Botez, artist emerit, Gheorghe 
Danga și Vasile Pîntea.

(Agerpres)

In curl nd se va deschide 
un mare cinematograf 

în aer liber
In colaborare cu asociația spor

tivi „Dlnamo", Întreprinderea ci
nematografică „București" ame
najează tn parcul sportiv „Dina
mo" din Șoseaua Ștefan cel Mare 
un cinematograf tn aer liber cu 
o capacitate de peste 3.000 locuri.

Noul cinematograf tn aer liber 
se va deschide în prima jumătate 
a lunii mal.

(Agerpres)

Turneul internațional 
de șah de la Ploețti
Turneul internațional de șah d» 

la Ploești a programat luni seara 
partidele din runda a Vil-a. Din 
cele 6 partide patru au luat sfîrstt 
cu un rezultat de remiză; Kola- 
rov-Puk, Alster Krogius, Ciocil* 
tea-Golz și Diaconescu-Dziecio- 
lowski. Urseam- a întrerupt în po
ziție avantajoasă partida cu 
Portisch, iar Bălănel l-a învins pe 
Radovici.

In clasament pe primul loc se 
află Bălănel cu 61/, puncte, urmat 
de Cioctltea cu 6 puncte și 
Drimmer cu 51/, puncte, Krogius 
ocupă locul patru cu 4’/2 puncte, 
iar Kolarov și Alster impart locu
rile 5—6, avînd fiecare cîte 4 
puncte. Astăzi este zi de odihnă, 

(Agerpres)


