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DELIII 10.— (De la trimisul 
special Agerpres): In ziua de 9 
martie, la ora 17,40 ora Indiei, 
a avut loc la reședința primului 
ministru indian Nehru solemni
tatea semnării Declarației comu
ne a președintelui Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne și a

primului ministru al Indiei. La 
masa oficială au luat loc Jawa
harlal Nehru, primul ministru 
al Indiei, Krishna Menon, mi
nistrul Apărării al Indiei, Pil
lai, secretar general al Ministe
rului de Externe al Indiei, pre
cum ți tovarății Chivu Stoica,

prețedintele Consiliului de Mi
nițtri al Republicii Populare 
Romine, Emil Bodnăraț, vice- 
prețedinte al Consiliului de Mi
nițtri, ți Avram Bunaciu, minis
trul Afacerilor Externe. Tovară- 
țul Chivu Stoica ți primul mi-

nistru Jawaharlal Nehru au sem
nat textele declarației în limbile 
hindu, romînă ți engleză. După 
semnarea documentelor cei doi 
prim miniștri ți-au strins mîi- 
nile in aplauzele călduroase ale 
celor de față.

închiderea lucrărilor
Naționale

1. — La invitația guvernului Indiei, excelența sa domnul Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Romine, însoțit de vicepreședintele Consiliului de Miniștri, domnul 
Emil Bodnăraș, și de ministrul Afacerilor Externe, domnuil Avram 
Bunaciu, a făcut o vizită in India. Ei au avut discuții sincere și 
prietenești cu primul ministru al Indiei despre situația interna
țională actuală, precum și in legătură cu problemele de interes 
reciproc care să ducă la dezvoltarea pe viitor și la întărirea cola
borării dintre cele două țări în domeniul economic și cultural.

2. — Primii miniștri au fost de acord că actuala situație mondia
lă este încă plină de primejdii pentru pace și pentru progresul ome
nirii. De aceea, dacă este esențial ca problemele internaționale, 
cum este cea a dezarmării, să fie abordate intr-un spirit practic, 
este la fel de important să se elimine neîncrederea care, din nefe
ricire, dăinuie între națiuni și care constitue o piedică în calea 
coexistenței pașnice.

O slăbire a încordării internaționale ar elibera energii și 
resurse care ar putea fi puse cu folos in serviciul omenirii. Rezo
luția adoptată în unanimitate de Organizația Națiunilor Unite la 
14 decembrie 1957, și anume „Declarație asupra coexistenței paș
nice între state“, asigură o bază pentru o nouă abordare a pro
blemelor internaționale în vederea rezolvării lor.

3. — Primii miniștri salută propunerile cu privire la o întâl
nire internațională la nivel înalt, propuneri care s-au bucurat de 
un larg sprijin in întreaga lume. Ei sînt încredințați că vor fi 
luate măsuri efective pentru pregătirea unei astfel de întâlniri. 
Orice progres pe calea dezarmării și micșorării încordării inter
naționale va ajuta la înfăptuirea unor alți pași și a unor noi pro
grese în domeniul dezarmării.

4. — Primii miniștri au trecut în revistă problemele interna
ționale mai importante din diferite regiuni ale lumii. Ei au căzut 
de acord că aceste probleme pot fi rezolvate în mod satisfăcător 
numai prin abordarea lor pașnică și prin tratative, fără a se 
știrbi independența și suveranitatea națiunilor.

5. — Primii miniștri își exprimă ferma convingere că înceta
rea experiențelor cu arma nucleară și termonucleară ar constitui 
im prim pas concret, care trebuie făcut imediat. In tot cazul, o
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astfel de măsură este esențială pentru prevenirea unor primejdii 
viitoare pentru generația actuală și cele viitoare. Aceasta ar duce 
de asemenea, la alte măsuri pe calea înlăturării posibilităților de 
folosire în scopuri distructive a energiei nucleare și la dezarmare.

6. —Primii m'nișfri își exprimă speranța că în activitatea și de
clarațiile lor conducătorii politici vor avea în vedere țelul creării 
unei atmosfere de pace și încredere.

7. — Primii miniștri reafirmă simpatia și sprijinul lor față de 
popoarele care luptă împotriva colonialismului pentru a-și dobândi 
sau consolida independența. Ei recunosc marea importanță a spriji
nirii statelor slab dezvoltate in scopul dezvoltării lor economice, 
prin intermediul Organizației Națiunilor Unite, precum și prin re
lații bilaterale.

8. — Primii miniștri iși reafirmă încrederea în însemnătatea 
dezvoltării colaborării economice între state pe bază de egalitate 
și avantaj reciproc și a respectării reciproce a independenței eco
nomice și politice.

9. — Primii miniștri își reafirmă hotărîrea de a continua 
și pe viitor eforturile lor pentru ca Republica Populară Chineză 
să-și ocupe locul ce i se cuvine de drept ân Organizația Națiunilor 
Unite. Ei salută retragerea voluntarilor chinezi din Coreea de nord.

10. — Primii miniștri salută colaborarea crescîndă între țările 
lor în domeniile economic și cultural. Primul ministru al Indiei 
a exprimat aprecierea guvernului său pentru sprijinul dat de gu
vernul Republicii Populare Romîne mai ales în domeniul dezvol
tării industriei petrolului în India.

ÎL — Primul ministru al R.P. Romîne a exprimat în numele 
guvernului romîn, mulțumirile sale pentru primirea prietenească 
de care s-a bucurat în India atît el cit și colegii săi și a declarat 
că guvernul și poporul romîn ar saluta o vizită în Republica Popu
lară Romînă a primului ministru al Indiei.

12. — Primii miniștri și-au exprimat satisfacția pentru faptul 
că actuala vizită în India a primului ministru al R.P. Române și a 
colegilor săi a oferit prilejul unor discuții personale asupra diferi
telor probleme de interes comun. Aceasta a contribuit la dezvol
tarea și întărirea relațiilor prietenești existente intre cele 
țări, servind totodată cauzei păcii și colaborării în lume.

Pentru guvernul Indiei,

Jawaharlal Nehru
primul ministru al Indiei

două

BANCHETUL OFERIT DE J ■ NEHRU
DELHI (De la trimisul special 

Agerpres). — După cum s-a anun
țat, J. Nehru, primul ministru al 
Indici, a oferit sîmbătă seara un 
banchet în cinstea președintelui

Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, Chivu Stoica. La banchet au 
participat vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romîne, 
Emil Bodnăraș și ministrul Aface-

rilor Externe, Avram Bunaciu. 
Din partea indiană la banchet au 
participat vicepreședintele Indiei 
S. Radhakrishnan, miniștri ai gu. 
vernului indian și alte înalte per
sonalități indiene, precum și șefi

Toastul lui J. Nehru Toastul tov.

ai misiunilor diplomatice acredi
tați la Delhi, și contesa Mountbat- 
ten, soția ultimului vicerege al 
Indiei.

In timpul banchetului au toas
tat J. Nehru și Chivu Stoica.

Chivu Stoica

Conferinței
a Femeilor din R. P. Romînă

Amintind că în trecut cele două 
țări nu se cunoțteau, deți princi
palele drumuri comerciale din 
India ți Asia treceau prin Romi- 
nia pentru a ajunge in alte țări 
din Europa, premierul Nehru a 
spus :

Astăzi, noi nu mai sintem izo
lați. Prietenia ți cunoațterea noas
tră reciprocă se dezvoltă conti
nuu ți sintem fericiți să vă nu
mărăm printre prietenii noțtri. 
Putem colabora în numeroase do
menii. Deți putem avea ți în pre
zent păreri diferite în unele pro
bleme, cred că există mult mai 
multe lucruri comune între noi ți 
țările noastre. Și noi ți dv con
struim. Țările noastre au căpătat 
o înfățițare nouă. A noastră este 
o republică nouă, deți o țară ve
che ți sintem angajați în îndepli
nirea sarcinii de construire a unei 
Indii noi ți de slujire a intere
selor poporului nostru, încercînd 
să-i ridicăm nivelul de trai. Și dv 
ați fost angajați în îndeplinirea 
acestei sarcini în țara dv. Acest 
țel ne unește. Există multe dome
nii în care putem colabora, avînd 
avantaje reciproce. Vă sînt recu
noscător dv ți guvernului dv pen
tru sprijinul dat în explorarea ți 
exploatarea petrolului în țara 
noastră. Sînt sigur că aceasta va 
deschide alte căi spre colaborare. 
Dar în afară de colaborarea eco
nomici ți culturală există o pro
blemă comună care ne privețte 
atît pe noi cît ți pe dv ți cred că 
pe oamenii din toate țările lumii. 
Aceasta este problema păcii. In 
această privință sînt convins că 
dorința noastră fierbinte de pace 
găsește de asemenea un ecou în 
inimile dv. Cred că în ciuda ma
rilor greutăți ți primejdii ce stau 
în fața noastră pe plan internațio-

nal, totuți omenirea progresează 
spre pace. Oamenii din întreaga 
lume iți dau seama că nu există 
o altă alternativă ți că a rămine 
mereu în pragul unui război nu 
este o stare de lucruri care ar pu
tea fi pe placul unui om cu ra
țiunea sănătoasă. Dar nu este su
ficient să tindem spre slăbirea în
cordării. Trebuie să încercăm săcordării. Trebuie să încercăm 
facem tot ce ne stă în putință 
pentru a promova acest proces pe 
toate căile. Chiar astăzi, o mare 
dorință de pace în lume vine, fără 
îndoială, ți din partea guvernelor, 
dar în cea mai mare măsură ea 
vine din partea popoarelor ți cîte 
odată guvernele rămin în urma 
dorinței popoarelor lor. Probleme
le sînt foarte dificile ți nu ne pu
tem ațtepta să le putem rezolva 
prin vreo formulă magică. Știm că 
nu este uțor să se îndepărteze 
teama de război, dar sînt de pă
rere că tot ce facem noi este un 
pas înainte în sprijinul păcii. E- 
xistă astăzi un mare pericol al 
războiului atomic. Sintem de pă
rere că una dintre primele ma
suri ar fi restrîngerea ți in cele 
din urmă încetarea exploziilor ato
mice experimentale ți apoi inter
zicerea fabricării armelor nucleare 
ți termonucleare. Astfel, vom pu
tea extinde, încetul cu încetul, 
zona păcii. Se vorbețte azi de o 
zonă denuclearizată ți în ultimul 
timp s-au făcut mai multe propu
neri pentru extinderea acestei 
zone. Este adevărat că simpla ex
tindere a acestei zone nu rezolvă 
problemele ce ne stau in față, dar 
orice pas înainte face ca proble
mele să fie mai uțor de rezolvat. 
Dacă, pe de altă parte, nu există 
o astfel de zonă ți toate popoare
le stau înarmate pînă în dinți 
l (Continuare în pag. 4-a)

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne, Chivu Stoica 
a spus:

Domnule prim ministru, domni
lor,

Aflindu-mă aici în mijlocul dv., 
conducători de frunte ai Indiei ți 
reprezentanți ai vieții publice, 
permiteți-mi să exprim încă odată 
mulțumirile cele mai calde pentru 
primirea ce ni s-a făcut în frumoa
sa capitală a patriei dv. In salutu
rile adresate nouă, în convorbirile 
pe care le-am avut cu reprezen
tanții poporului indian, în atenția 
prevenitoare care ni se arată la 
tot pasul găsim exprimate senti
mentele de caldă prietenie ale po
porului indian față de poporul ro
mîn. Pot să vă asigur că aceste 
sentimente sînt reciproce ți că po
porul indian are ți no avea în po
porul nostru un prieten statornic. 
In R. P. Romînă sînt urmărite cu 
deosebit interes ți simpatie pro
gresele pe care India le inregis-

trează în dezvoltarea sa economică 
ți culturală. De asemenea este bine 
cunoscută ți mult apreciată în țara 
noastră lupta consecventă pe care 
o duce India pentru a se ajunge 
la rezolvarea pe cale pațnică a 
problemelor internaționale litigi
oase, pentru promovarea coexisten
ței pațnice între state, pentru asi
gurarea unei păci trainice în lume, 
atît de dorită de toate popoarele.

Să ridicăm paharul pentru dom
nul prim ministru Jawaharlal 
Nehru, pentru guvernul Republicii 
India, pentru harnicul ți înzestra
tul popor indian, pentru înțelegere 
ți prietenie între popoare.

★

După banchet a avut loc un re
cital de muzică și dans, compus 
din cîntece și dansuri populare din 
diferite regiuni ale Indiei. La sfîr- 
șit, societatea corală din Delhi a 
executat imnurile Republicii In
dia și Imnul R.P. Romîne în limba 
romînă.

Femeia S 
cu copilul în brațe... [

Pretutindeni, unde-ți arunci f 
privirea la Ateneu, te intim- L 
pină pe catifeaua roșie din spa- !• 
tele prezidiului, sau in sala j- 
imensă, pină și pe invitațiile [ 
noastre la Conferință, statuia ( 
„Primăvara vieții și a păcii”— ( 
opera șculptoriței Lelia Zuaf : l 
o femeie care poartă cu min- j- 
drie, dar și cu atita gingășie și ț 
delicatețe, un copil in brațe. (

Aici, in aula Ateneului Re- f 
publicil, „Femeia cu copilul în j 
brațe“ a devenit un simbol j- 
deosebit. Asta mai ales după ce ț 
auzi în graiul cifrelor povestin- ( 
du-se despre unul dintre sutele ( 
de cazuri obișnuite, în care l 
statul iși manifestă grija sa 
față de femeta-mamă, nu prin f 
vorbe ci prin fapte concrete. (

E vorba de Ana Mocanu, bo- f 
binatoare la Atelierele C.F.R. f 
„Grivița Roșie“, care are 6 co- ț 
pii in virstă pină la 14 ani, j- 
dintre care doi sînt la grădinița f 
săptămina/ă, unul, in virstă ( 
de 7 luni, la creșa de zi, iar cei- ( 
lalțl — la școală. Ana Mocanu ( 
a primit un concediu de sar- f 
cină și lehuzie de 112 zile, plă- l 
tite cu 1.790 lei, ajutor pentru !• 
masa dietetică 480 lei; ajutor f 
de rufărie 150 lei: ajutor de f 
alăptare 675 lei. Pentru cei doi f 
copii de la grădiniță s-au chel- ( 
tuit 12.960 lei in decursul anu- !• 
lui; iar trimiterea pentru 15 [ 
zile la tratament balnear In- f 
sumează 640 lei. Concediul me- f 
dical plătit In cursul unui an 
pentru Îngrijirea copilului bol- l 
nav a fost de 865 lei; alocația f 
de stat pentru copii pe timp de f 
1 an — 7.200 lei; diverse con- f 
sultații șl medicamente gra- ( 
tuite pentru copiii ei — 1.760 lei. I 
Astfel, boblnatoarea Ana Moca- j- 
nu a primit din partea statului f 
democrat-popular. In decursul f 
unui singur an. ca ajutor pen- f 
tru creșterea celor șase copii l 
ai săi, suma de 26.520 lei. !■

Femeia cu copilul în brațe — ( 
nu.i doar o statuie...

M. ZONIS [

Conducători ai partidului în mijlocul delegatelor Ia Conferință. Foto M. CIOC

♦
♦
♦

Jawaharlal Nehru
va vizita țara noastră

DELHI 10 (Agerpres). — 
Agenția Press Trust of India 
comunică că primul ministru 
al Indiei Jawaharlal Nehru a 
primit invitația președintelui

Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne Chivu Stoica care se 
află în India, de a vizita Ro- 
mînia. Data precisă a vizitei 
va fi fixată ulterior.

Ședințele din 9 martie
Duminică au continuat în Ca

pitală lucrările Conferinței Națio
nale a Femeilor din R. P. Romînă.

Au fost de față tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheor
ghe Apostol, Petre Borilă, Alexan
dru Moghioroș, Janos Fazekaș.

Ședința de dimineață a fost pre
zidată de Maria Șeitan, președinta 
gospodăriei agricole colective din 
comuna Jugănaru, regiunea Ga
lați.

In continuarea discuțiilor Ia 
raportul asupra participării fe
meilor din R. P. Romînă la opera 
de construire a socialismului și 
apărarea păcii au luat cuvîntul 
Cornelia Bejenaru, profesoară, 
președinta comitetului orășenesc 
al femeilor din Galați, Margareta 
Buduluș, președinta comitetului 
de întreprindere al fabricii „Do
robanțul“ din Ploești, Maria Io-, 
nescu, inginer agronom din regi
unea Constanța, Margareta Kraus, 
maistru la uzinele de tractoare 
„Ernst Thâllmann“ din Orașul 
Stalin, Victoria Cioară, membră 
a gospodăriei colective din comu
na Teia Mare, regiunea Craiova, 
Gafița Nicolae, gospodină, mem
bră a comitetului orășenesc al fe
meilor din Brăila, Victoria Vasi- 
lescu, președinta cooperativei de 
artă populară „8 Martie“ din

(Continuare în pag. 2-a)
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Către Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
și Guvernul R. P. Romîne

Femeile din patria noastră știu că nici o altă 
orinduire nu creează asemenea condiții pentru 
creșterea și educarea copiilor ca cele creiate de 
orînduirea socialistă, pe care o construim noi 
astăzi.

Conferința asigură partidul si guvernul că 
mamele din patria noastră iși vor îndeplini cu 
cinste nobila lor misiune de educatoare ale ti
nerei generații, de a face din copiii ier construc
tori de nădejde ai socialișmului, apărători ne- 
înfricați ai cuceririlor revoluționare ale. po
porului muncitor.

Femeile, mamele, care văd cu neliniște și in
dignare că cercurile imperialiste agresive ame
nință liniștea căminelcT și viața copiilor, sînt 
hotărîte să-și sporească eforturile în lupta pen- 
tdu apărarea cauzei păcii, să sprijine mai activ 
politica consecventă de pace a statului nostru. 
Ele vor întări prietenia și solidaritatea cu fe
meile din întreaga lume pentru a aduce un 
mai mare aport la dezvoltarea mișcării mon
diale a femeilor, factor activ în lupta popoare
lor pentru pace și progres.

In numele muncitoarelor, țărancelor, intelec
tualelor și gospodinelor, Conferința asigură Co
mitetul Central al Partidului și Guvernul R. P. 
Romîne că ele vor munci fără preget pentru în
făptuirea socialismului în patria noastră, pentru 
victoria cauzei păcii în lume.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, torța 
conducătoare în patria noastră!

Trăiască scumpa noastră patrie, Republica 
Populară Romînă I

CONFERINȚA NAȚIONALA 
A FEMEILOR DIN R. P. R.
♦♦♦♦

Conferința Națională a Femeilor din R. P. 
Romînă exprimind dragostea și recunoștința 
profundă a milioanelor de femei din țara noa
stră pentru viața liberă pe care o trăiesc azi, 
trimite Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn și Guvernului R. P. Romîne un 
fierbinte salut.

Femeile din patria noastră știu că numai 
lupta revoluționară a poporului condus de par
tidul clasei muncitoare le-a asigurat tgialita- 
tea deplină in drepturi în societate și în familie.

Ele prețuiesc atenția și grija pe care partidul 
o acordă neîncetat creării condițiilor pentru afir
marea capacității și aptitudinilor lor în toate 
domeniile de activitate.

Spiritul de răspundere cu care delegatele au 
dezbătut problemele cu privire la activitatea și 
sarcinile mișcării de femei, propunerile și anga
jamentele luate au dovedit că femeile din pa
tria noastră sînt hotărîte să urmeze cu linsufle- 
țire politica partidului și a guvernului, să par
ticipe tot mai activ ia înfăptuirea programului 
trasat de cel de-al II-lea Congres al P.M.R.

Conferința asigură partidul și guvernul că 
Consiliul Național, comitetele și comisiile de 
femei vor mobiliza cele mai largi mase ale fe
meilor pentru continua dezvoltare a industriei 
și agriculturii, pentru avîntul științei, literaturii 
și artei, pentru înflorirea orașelor și satelor.

Consiliul Național, comitetele și comisiile de 
femei vor desfășura în rindul femeilor o intensă 
muncă cultural-educativă, în spiritul dragostei 
față de patrie, ai frăției între poporul romîn și 
naționalitățile conlocuitoare, în spiritul devota
mentului față de cauza socialismului.
*♦«♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦»♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦
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CHEMAREA
Conferinței Naționale a Femeilor 

către femeile din Republica Populară Romînă

Conferința organizației 
orășenești București a U. T. M.

Duminică au luat efirșit lucră
rile conferinței organizației orășe
nești București a Uniunii Tinere
tului Muncitor. In discuțiile lor, 
numeroși delegați — tineri din u- 
zine și fabrici, din școli, institute 
de învățămînt superior și de cer
cetări științifice, au dezbătut pro
bleme legate de contribuția pe 
care tineretul trebuie s-o aducă la 
realizarea sarcinilor profesionale, 
formele și conținutul muncii co
mitetului orășenesc, comitetelor ra
ionale și organizațiilor de bază 
U.T.M., pentru educarea patrioti
că a tinerilor.

Conferința a ales noul Comitet 
Orășenesc București al U.T.M., 
Compus din 61 membri și 12 su- 
pleanți, precum ți comisia d? xes 
vizie. Tot duminică, a avut loc prii

ma plenară a comitetului orășe
nesc cu prilejul căreia a fost ales 
biroul și secretarii comitetului. 
Prim-secretar al Comitetului Oră
șenesc București al U.T.M. a fost 
ales tov. Dumitru Bejan, membru 
în Biroul C.C. al U.T.M.

Concluziile conferinței au fost 
trase de tov. Virgil Trofin, prim- 
secretar al C.C. al U.T.M.

Participanții la conferință au 
trimis telegrame de salut C.C. al 
P.M.R., tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, precum și Confe
rinței Naționale a Femeilor. De 
asemenea, a fost adoptată o tele
gramă de protest adresată preșe
dintelui Franței, René Coty, prin 
țarc se cere grațierea patriotei 
'^algeriene Djatnila Buhired, J Aspect din sala de ședlnje»

Conferința Națională a Femei
lor din Republica Populară Ro- 
mină, întrunită la București in 
zilele de 8-9-10 martie 1958, a 
dezbătut problemele mișcării fe
meilor și participarea lor la re
zolvarea treburilor obștești, con
tribuția femeilor la marea operă 
pe care întregul popor o desfă
șoară, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Român, pentru con
struirea socialismului și apăra
rea păcii.

Instaurarea puterii muncitorilor 
și țăranilor a pus capăt pentru 
totdeauna in țara noastră, stării 
de inegalitate și umilință in care 
era ținută femeia in trecut, a sta
tornicit deplina egalitate in drep
turi a femeii, consfințind acest 
lucru în Constituția țării. In dez
baterile conierinței a ieșit cu deo
sebită putere in evidență ro.ul pe 
care femeile îl au in viața obș
tească și de stat, forța pe care 
ele o reprezintă în lupta pentru 
construirea unei vieți noi, socia
liste, pentru înflorirea economică 
și culturală a țării. Prin hotări- 
rile sale, Conferința a schițat ta
bloul programului de muncă la 
care ne cheamă datoria noastră 
de cetățene libere ale statului de
mocrat-popular, de a participa in
tens și cit mai activ la rezolva
rea problemelor mari care stau 
in fața patriei noastre.

1. Dezbătind problema cea mai 
arzătoare care stă astăzi in fața 
popoarelor, problema păcii, Con
ferința Națională exprimă voința 
milioanelor de femei din Rornî- 
nia de a lupta pentru pace și co
laborare intre toate statele, indi-

ferent de regimul lor politic și 
social.

Vedem prea bine, și cine oare 
nu vede, că cercurile imperialiste 
agresive nu se împacă cu dorința 
de pace a popoarelor, cu slăbirea 
încordării internaționale. Impe
rialiștii întrețin atmosfera răz
boinică în lume și, pe fată ori pe 
ascuns, urzesc un război îngrozi
tor, un război care să nimicea
scă popoare și să distrugă țări 
întregi. Ei caută să pună picio
rul pretutindeni unde pot să-și 
instaleze, in jurul țărilor socia
liste. baze militare de unde să 
pustiască pămintul și viața cu 
erme.e lor nucleare, cu bombele 
blestemate, primejduind și oa
menii de azi și pe cei care vor 
veni după noi. Ei înarmează Ger
mania cccidenta.ă, ațițînd pe re
vanșarzii hitleriști la un nou răz
boi mondial. Ei cauită necontenit 
să se amestece in treburile a,tor 
state, mai ales a.e țărilor socia
liste. che.tuind sume de bani u- 
riașe cu propaganda, cu spiona
jul, cu provocări.e în aceste țări. 
Pentru ei. in afară de cîștiguri 
bănești pe orice cale și cu orice 
preț, nimic nu este sfint. n.ci 
dreptul la viață al popoarelor, 
nici liniștea și sănătatea copiilor, 
nici lupta omenirii pentru trai 
fericit, pentru progres științific 
și social, pentru pace pe întreg 
pămintul.

In fața acestor serioase ame
nințări a.e cercurilor imperialiste 
agresive, care provoacă pe drept 
cuvint neliniștea și mânia popoa
relor, se ridică, impunătoare, for
ța fără seamăn de mare a popoa-.

relor hotărâte să apere și să în
tărească pacea lumii. Nicicînd în 
istoria lumii nu s-au inmănun- 
chiat puteri sociale atât de uria
șe, populații atît de active și ho- 
tărite, sute și sute de milioane 
de oameni de pe toată fața pă- 
mintului, ca astăzi în marea miș
care de apărare a păcii. Popoa
rele se pronunță răspicat împo
triva înarmărilor, pentru convie
țuire pașnică, pentru tratative, in
tr-un cuvint — pentru pace.

înțeleptele propuneri • pentru 
pace și dezarmare ale guvernu
lui Uniunii Sovietice și ale celor
lalte țări socialiste, susținute cu 
căldură de popoarele intregii lu
mi, de toate statele cărora le este 
scumpă cauza păcii, deschid largi 
perspective pentru scăderea in
cordarli internaționale. Ele ne 
dau încrederea că forțele păcii 
vor impune să se rezolve proble
mele internaționale la masa tra
tativelor, pe cale pașnică. Noi, 
mamele, soțiile, fiicele, surorile, 
noi, ce.e care luptăm și con
struim, păstrăm in inimi flacăra 
vie a nădejdii că state.e și gu
vernele vor împlini dorința pro
fundă de pace a omenirii, că vor 
porni pe calea tratativelor paș
nice, că vor interzice toate ar
mele de distrugere în masă, toa
te armele nucleare, că vor inceta 
producția acestora, le vor scoate 
din armamentele statelor și vor 
distruge stocurile existente, că 
vor asigura pe deplin conviețui
rea pașnică a țărilor cu sisteme 
sociale diferite ; astfel mijloacele

(Continuare în> pag, 2-aJ
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CHEMAREA
Conferinței Naționale a Femeilor 
către femeile din R. P. Romînă

Consiliul Național al Femeilor
(Urmare din pag. l-a)

uriașe cheltuite acum pe înar
mări să poată fi folosite de po
poare pentru ridicarea nivelului 
lor de trai și cultură, pentru școli 
și spitale, închinînd totul numai 
și numai binelui omenirii.

Milioane de femei din țara noa
stră consideră că este datoria Or
ganizației Națiunilor Unite să in
terzică experimentarea și folosi
rea cumplitelor arme nucleare; 
împreună cu toți oamenii din lu
me, femeile din țara noastră cer 
să se pună capăt războiului rece 
și să înceteze propaganda război
nică; cer să militeze pentru des
ființarea pactelor militare și a 
bazelor militare pe teritorii străi
ne, cer ca în locul acestui fel de 
relații să domnească în întregi
me conviețuirea pașnică intre 
state cu orînduiri sociale deose
bite.

Conferința Națională a Femei
lor din Republica Populară Ro- 
mtnă, in numele tuturor femeilor 
din țară, trimite din inimă un sa
lut fierbinte surorilor și prietene
lor noastre, femeilor din Uniunea 
Sovietică, din China, din cele
lalte țări socialiste. Unitatea do 
neclintit a popoarelor noastre, 
prietenia lor puternică, se înalță 
ca un Zăgaz de nebiruit in calea 
războiului. Solidaritatea femeilor 
din țările socialiste, a femeilor 
din toate celelalte țări ale lumii, 
opunlndu-se politicii cercurilor a- 
gresive Imperialiste contribuie la 
închegarea și Ia întărirea fron
tului mondial al forțelor păcii.

In această parte a Europei cu 
străvechi așezări culturale și cu 
popoare a căror istorie s-a îm
pletit în cursul veacurilor noi 
vom face tot ceea ce ne stă în 
putere pentru asigurarea păcii în 
Balcani. Sprijinim din toată ini
ma propunerile cunoscute ale 
guvernului romîn pentru priete
nie și pace și sîntem convinse că 
nu va rămine fără răsunet che
marea noastră în inimile femeilor 
din nici o țară balcanică.

Amenințările războiului trebuie 
să ia sfîrșit! Mișcarea femeilor 
din Romînia, încadrată in puter
nica organizație de peste 200 mi
lioane de femei a Federației De
mocrate Internaționale a Femei
lor, își va însuti eforturile și-și 
va înteți lupta, pentru a-și aduce 
contribuția sa la asigurarea păcii 
în lume. Cel de-al IV-lea Con
gres al Federației Democrate In
ternaționale a Femeilor care va 
âvea loc în curînd, este intimpi- 
nat de mișcarea femeilor din Re
publica Populară Romînă cu a- 
vînt, cu multă sete de a contribui 
la apărarea celui mai mare bun 
al omenirii: pHcea popoarelor.

Noi, femeile acestei țări, mame, 
soții, surori, fiice, sînge din sin- 
gele poporului romîn și al na
ționalităților conlocuitoare din 
Romînia, înscriem la începutul 
programului nostru intensificarea 
luptei pentru pace și ne unim cu 
entuziasm străduințele pentru a- 
cest țel inalt. Nu vom pregeta, 
nu vom cunoaște răgaz și nu 
vom cruța puterile noastre pe 
drumul acesta. Vom desfășura o 
neobosită și susținută muncă de 
educare, de informare și de mo
bilizare a femeilor in lupta îm
potriva războiului; nu vom uita 
nici un cămin m activizarea tu
turor femeilor pentru nobila și 
sublima cauză a păcii.

Vom spori eficacitatea luptei 
noastre prin legăturile noastre cu 
celelalte mișcări și organizații de 
femei în cadrul Federației Demo
crate Internaționale a Femeilor. 
Această sarcină stă la temelia 
programului întocmit de Conferin
ța Națională a Femeilor din Re
publica Populară Romînă și ea 
este întruchiparea năzuințelor 
exprimate cu tărie și hotărîre de 
milioane de femei din țara noa
stră.

Apărăm și iubim pacea cum iși 
iubește și-și apără mama copilul. 
Noi știm că războiul modern în
seamnă nu numai prăpăd și piet
re pentru cei ce luptă, ci primej
die de moarte pentru viitorul co
piilor noștri, pentru sănătatea 
lor, pentru creșterea lor, pentru 
învățătura lor. Dacă ieri, în regi
mul asupririi burgheze și moșie
rești, uram războiul și iubeam cu 
înfocare pacea laolaltă cu toate 
femeile lumii, astăzi, conștiente 
de răspunderea pe care o avem 
pentru apărarea țării noastre so
cialiste, <t vieții și viitorului feri
cit al nostru și al copiilor noș
tri, urîm războiul mai mult decît 
oricind și sintem hotărîte să apă
răm pacea din toate puterile.

2. In timpul capitaliștilor și 
moșierilor cind asupra întregului 
popor muncitor apăsa jugul ex
ploatării și asupririi deosebit de 
grea a fost viața femeii munci
toare la orașe și sate.

Femeile erau lipsite de drep
turi politice și de egalitate în 
viața socială și economică. In fa
brică, femeile aveau condiții de 
muncă neomenești, lucrau 10-12 
ore pe zi, fără să le fie asigu
rate nici cele mai elementare 
condiții de igienă, de protecție 
a muncii și de ocrotire a mamei 
și copilului; salariul lor, la 
muncă egală era mai mic decît 
al bărbafllor. Din cauza mizeriei 
și a lipsei de asistență medicală 
mureau 18 prunci la fiecare 100 
de copii pînă la un an ; ne sînt 
incă vii în amintire vremurile 
cînd muncitoarele trudeau pînă 
în ziua nașterii, iar tărăncile năș
teau în arșița cîmpului, la um
bra căruței.

Cea mai mare parte din imen
sul număr de analfabeți provenea 
din rîndurile femeilor. Putea fi 
pe atunci vorba de femei depu
tate, de magistrate, de participa
re a femeii la conducerea treburi-

lor obștești ? Putea fl oare pe 
atunci vorba de creșe, cămine, de 
alocații de stat, concedii și con
diții sanitare omenești pentru 
naștere ? Răspunsul îl cunoaște 
prea bine oricine a apucat acele 
vremuri întunecate. Această tristă 
stare de lucruri a fost curmată 
pentru totdeauna de către puterea 
populară a muncitorimii și a ță
rănimii.

Femeile se bucură astăzi de 
drepturi egale în viața politică și 
economică, obștească și culturală 
a țării, au drept de vot și parti
cipă >a conducerea statului și a 
treburilor obștești.

In Marea Adunare Națională 
sînt azi 71 deputate, iar în sfatu
rile populare au fost recent alese 
35.082 femei. Un mare număr de 
femei au munci de răspundere în 
învățămînt, în institute medicale 
și științifice; in rîndurile femei
lor ce numără academicieni. Fe
meile primesc azi salariu egal la 
muncă egală, iar mii și zeci de 
mii de femei au primit, pentru 
rezultate remarcabile în produc
ție, în viața obștească, în cultură, 
titluri de onoare, ordine și me
dalii, cu care se pot pe drept cu- 
vint mlndri. In anii puterii popu
lare, s-au ridicat peste 1.500 de 
case de naștere, iar mamelor cu 
mulți copii ii se acordă ajutor de 
stat.

lată, schițate sumar, cîteva din 
drepturile și libertățile femeilor; 
ele arată perspectivele luminoase 
care li s-au deschis femeilor în 
anii democrației populare. Acestea 
sînt rezultate ale luptei duse de 
poporul romîn și naționalitățile 
conlocuitoare, rezultate ale luptei 
femeilor, care reprezintă jumătate 
din populația țării. Sufletul nos
tru este cuprins de mîndrie în 
fața acestor înfăptuiri grandioase, 
și sintem hotărîie să muncim cu 
rîvnă pentru a Ie continua și în
mulți, pentru a le apăra și con
solida.

3. Ținînd seama de spiritul 
gospodăresc al femeilor și de in
teresul manifestat de ele pentru 
activitatea obștească, mișcarea 
de femei va sprijini sfaturile 
populare să atragă femeile la ac
țiunile pentru punerea în valoare 
a bogățiilor regiunilor și raioane
lor din țara noastră, la rezolva
rea concretă a problemelor gos
podărești și social-sanitare ale 
orașelor, comunelor și satelor, la 
bunul mers al creșelor, grădini
țelor și caselor de copii, a pala
telor și caselor de pionieri.

Însuflețite de înalt patriotism, 
milioanele de femei din Republi
ca Populară Romînă participă cu 
elan și cu spirit de inițiativă la 
realizarea politicii partidului și 
guvernului, de industrializare 
socialistă, de dezvoltare a agri
culturii sociaiiste. de înflorire a 
științei și culturii. «

Delegatele la Conferința Națio
nală au vorbit cu inimile pline 
de mîndrie patriotică despre pu
ternica industrie socialistă fău
rită în anii regimului democrat- 
popular.

Femei din industria socialistă ! 
De hărnicia voastră, de strădu
ința de a vă însuși cunoștințele 
tehnice șl de a organiza cît mai 
bine producția la locui de muncă, 
depinde în mare măsură ca fa
bricile și uzinele în care lucrați 
să dea mărfuri mai multe, mai 
bune și mai ieftine, astfel ca fa
miliile noastre, ale tuturor femei? 
lor din Romînia, copiii noștri, să 
aibă un trai din ce în ce mai bun.

Femei din agricultură I Prin 
munca voastră harnică cot la cot 
cu bărbații, satul se transformă 
zi de zi; datorită sprijinului sta
tului democrat-popular, alianței 
între muncitori și țărani, sînt a- 
lungate mizeria și întunericul care 
veacuri de-a rîndul au domnit 
în casa țăranului și își face loc 
astăzi o viață nouă, civilizată. A- 
proape jumătate din numărul ță
ranilor cu gospodării mici și mij
locii din întreaga țară a pornit 
cu încredere pe drumul agricul
turii socialiste.

Delegatele la Conferința Națio
nală a Femeilor felicită femeile 
din sectorul cooperatist-socialist 
ai agriculturii, le urează noi suc- 
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gospodăriilor agricole colective, 
cooperativelor agricole de produc
ție și întovărășirilor agricole. 
Drumul pe care l-ați ales, femei 
din sectorul socialist al agricul
turii, e drumul belșugului și feri
cirii voastre și al copiilor voștri. 
Ne exprimăm convingerea că e- 
xetnplul vostru va fi urmat de 
către toate țărănciie muncitoare.

Femeile intelectuale, învățătoa
re, profesoare, medici, ingineri, 
artiste și scriitoare, au depus o 
muncă plină de devotament, pen
tru lichidarea analfabetismului, 
pentru îmbogățirea tezaurului 
cultural-artistic și științific al ță
rii. Conferința Națională cheamă 
femeile intelectuale să depună în
treaga lor capacitate de muncă și 
creație în slujba dezvoltării in- 
vățămîntului, științei, artei, lite
raturii, în opera de apărare a să
nătății poporului și de ridicare 
continuă a nivelului cultural al 
maselor.

4. Femei, mame I Aveți misiu
nea nobilă și plină de răspundere 
de a crește și a educa tinerele 
vlăstare ale patriei noastre. Țara 
are nevoie de cetățeni pătrunși 
de dragoste fierbinte față de pa
trie. educați in spiritul prieteniei 
șl frăției dintre poporul romin și 
naționalitățile conlocuitoare, al 
prieteniei și solidarității frățești 
cu popoarele țărilor sociaiiste in 
frunte cu Uniunea Sovietică, în 
spiritul solidarității cu toate po
poarele iubitoare de pace și pro
gres. Sădiți în sufletele tinerilor 
aceste Înalte sentimente ale epo
cii noastre I Creștețl-i în spiritul 
dragostei față de muncă și de 
învățătură, al devotamentului 
față de cuceririle revoluționare ale 
poporului muncitor! învățați-i 
pe copii să fie modești și cura
joși, cinstiți și corecți în viața 
de familie și în societate, să 
crească demni cetățeni și vrednici 
constructori ai societății socialis
te. întăriți legătura dintre fami
lie și școală, participați la acti
vitatea comitetelor de părinți de 
pe lingă școli și internate, pentru 
a se obține rezultate cit mai bune 
în instruirea șl educarea copiilor!

5. Conferința Națională a Fe
meilor a aprobat cu însuflețire 
forma de organizare care cuprin
de femeile din Romînia, fără 
deosebire de profesie, naționali
tate sau religie.

La alegerea comitetelor și co
misiilor de femei în regiuni, ra
ioane, orașe și sate au participat 
în mod direct 4 milioane de fe
mei, care, in adunări au ales în 
34.000 comitete și comisii un nu
măr de peste 400.000 femei din
tre cele mai active și destoinice 
legate de mase și bucurindu-se 
de încrederea maselor. Ele cons
tituie o uriașă forță, capabilă să 
mobilizeze energia, talentul și 
priceperea milioanelor de femei 
din țara noastră la propășirea 
patriei, pe drumul pașnic al con
strucției socialiste.

Consiliul Național, comitetele și 
comisiile de femei, vor dezbate în 
consfătuiri, conferințe, adunări, 
problemele privind activitatea 
mișcării femeilor în diferite do
menii, potrivit cerințelor construc
ției socialiste și apărării păcii.

In activitatea lor, 
Național, comitetele 
femeilor se sprijină 
larg de muncitoare, 
telectuale, gospodine 
și sate.

6. Conferința Națională a Fe
meilor exprimă Partidului Mun
citoresc Romin și Guvernului Re
publicii Populare Romîne recu
noștința fierbinte a milioanelor de 
femei pentru viața nouă, libe
ră, pe care o trăiesc astăzi in 
patria noastră.

In fața noastră stă un cîmp 
vast de activitate. Să pășim cu 
hotărîre înainte, mereu inainte, 
pentru progresul social și cultu
ral al patriei, pentru un trai în
destulat și civilizat al întregului 
popor muncitor, al fiecărui cămin; 
să creștem o generație încreză
toare în viitor, pătrunsă de pa
triotism socialist, capabilă să în- 
frîngă orice greutăți. Să muncim 
cu ardoare pentru clădirea edifi
ciului Socialist al țării noastre, 
pentru apărarea marii cauze a 
păcii și colaborării între popoare.

Consiliul 
și comisiile 
pe un activ 
țărance, în
de la orașe

Slegatele la Conferință in foyer-ul Teatrului de Operă și Balet.

din Republica Populară Romînă
Ardeleanu Livia, medic, direc

torul Spitalului de copii din Ti
mișoara ; Andrei Gheorghița, ță
rancă întovărășită din comuna 
Izvorul Bîrsei, regiunea Craiova; 
Baicu Eugenia gospodină ; Ber- 
naki Gabriela, director general, la 
Ministerul Sănătății și Prevede
rilor Sociale, deputată în Marea 
Adunare Națională ; Băloi Elena, 
muncitoare fruntașă la fabrica 
de confecții „Tudor Vladimirescu“ 
din Tg. Jiu, regiunea Craiova, 
deputată în Marea Adunare Na
țională , Bratu Ioana, lucrătoare 
fruntașă în comerțul de stat, 
orașul București ; Boțea Nicuiina 
colectivistă fruntașă, din satul 
Ciobanu, regiunea Constanța; 
Baltac Gh. Floarea, țărancă înto
vărășită din comuna Băltești, re
giunea Pitești ; Bujor Marița, ță
rancă întovărășită din comuna 
Nănești, regiunea Galați; Bog
dan Dobrița, țărancă fruntașă în 
cooperativa agricolă de pro-ducție 
din comuna Bentu, regiunea Plo
ești , Bibu Constanța, președinta 
cooperativei de consum din co
muna Seaca de Pădure, regiu
nea Craiova ; Bulandra Sturdza 
Lucia, artistă a poporului, direc
toarea Teatrului Municipal din 
București; Botez Lucia, procu
ror, orașul București, Bogatu 
Dana, profesoară, Galați ; Bu- 
zescu Aura, artistă a poporului; 
Bucur Maria, muncitoare la fa
brica Electroceramica — din Tur-

vățătoare, comuna Zetea, regiu
nea Autonomă Maghiară ; Gidea 
Suzana, inginer, prorector la 
Institutul Politehnic din Bucu
rești ; Herban Elena, învățătoare, 
satul Alun, regiunea Hunedoara ; 
Jilăveanu Maria, ingineră agrono- 
nom din regiunea București ; 
Kozsegi Margareta, artistă eme
rită, Teatrul Secuiesc de Stat din 
Tg. Mureș, Regiunea Autonomă 
Maghiară; Kovacs Margareta, 
muncitoare fruntașă la fabrica 
„Electromotor“ Timișoara ; Lînes-

regiunea Craiova ; Parlunov Eli- 
sabeta, învățătoare în comuna 
Gorgora, raionul Tulcea, regiunea 
Constanța; Parpală Sevasta, 
muncitoare textilistă fruntașă, fa
brica „Dorobanțul“ din Ploești; 
Rădăvoi Maria, președinta Comi
tetului femeilor din regiunea Ba
cău ; Radu Emilia, directoarea 
fabricii „Răscoala din 1907“ din 
București ; Răceariu Ileana, mem
bră supleanta a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, deputată în Marea Adu-

Comitetul Executiv al Consiliului National 
al Femeilor din R. P. R.

Prima ședință a Consiliului Național al Femeilor din Re
publica Populară Romînă, a ales Comitetul Executiv format 
din: Maria Rosetti, președintă, Gabriela Bernachi, Lucia Deme
trius, Suzana Gîdea, Ileana Răceanu, Emilia Radu și Ana 
Rorich, vicepreședinte; Ioana Celea Boga, Maria Groza, Elena 
Livezeanu, Alexandrina Mihalcea, Maria Petrila, Elena Vîlcoci, 
secretare ; Dobrița Dima, Stela Enescu, Elena Lascu-Iordăches
cu, Maria Mironescu, Raluca Ripan, Elena Stoia, Alice Săvu- 

f lescu. Șeitan Maria,lrene Szabo, Margareta Takacs, membre.
Comisia de cenzori intru nită în prima ei ședință a ales ca 

i a comisiei pe tovarășa lonescu Letiția.
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cu Ștefania, educatoare din raio- nare Națională ; Ripan Raluca, 
nul Cîmpulung, regiunea Sucea- președinta Filialei, din Cluj a A- 
va; Lascu lordăchescu Elena, cademiei R.P.R., membră în Pre- 
membră a Comitetului Central al zidiul Marii Adunări Naționale;

Un grup de membre ale Comitetului Executiv al Consiliului Național aii Femeilor din R.P.R.

da, regiunea Cluj; Celea Boga 
Ioana, secretară a Comitetului or
ganizatoric central al Femeilor; 
Chișcă Agripina, muncitoare tex
tilistă, Buhuși, regiunea Bacău, 
deputată în Marea Adunare Na
țională ; Chiriță Maria, preșe
dinta Comitetului Femeilor din 
regiunea Constanța ; Cioară Vic
toria, țărancă colectivistă din co
muna Tia-Mare, regiunea Craio
va; Cucu Eliza, muncitoare frun
tașă la fabrica Chimica nr. 2 din 
lași; Caraiman Elisabeta, țăran
că fruntașă în gospodăria colec
tivă din comuna Găiceana, raio
nul Adjud. regiunea Bacău; Co- 
jocaru Gherghina, șef de briga
dă în gospodăria agricolă colec
tivă din comuna Cuza Vodă, re
giunea București; Cojocaru Ru- 
xandra, muncitoare fruntașă la 
Filatura Romînească de Bumbac 
din București; Csaszar Ileana, 
învățătoare în comuna Ghiorac, 
regiunea Oradea ; Ciorogaru Le- 
tiția, inginer, șef de secție la 
Combinatul siderurgic „Gh. Gheor. 
ghiu-Dej“ din Hunedoara; Ciu- 
ceanu Sanda, președinta Comite
tului Femeilor din regiunea Hu
nedoara; Ciutacu Ecaterina, pre
ședinta Comitetului femeilor din 
regiunea Iași, deputată în Marea 
Adunare Națională; Covalciuc 
Rada, membră în Comitetul Or
ganizatoric Central al Femeilor; 
Constantinescu Viorica redactor 
șef al revistei „Femeia în R.P.R.“; 
Crăciun Constanța membră a 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn. adjunct al 
ministrului Invățămîntulul și Cul
turii, deputată în Marea Adunare 
Națională ; Cumpănașu Victoria, 
țărancă din comuna Bărbătești, 
regiunea Cpaiqya; Cucu Euge
nia, gospodină din re'giunea Ba
cău, mamă eroină; Dobrescu Ele
na, medic pediatru din comuna 
Leordeni, regiunea pitești; Dirna 
Dobrița, președinta gospodăriei 
agricole colective din comuna 
P.atonești, regiunea Constanța, 
deputată în Marea Adunare Na
țională ; Demetrius Lucia, scrii
toare ; Duculeci Elena, munci
toare, țesătoare la uzinele tex
tile „Vasta Vasilescu“ din Me
diaș, regiunea Stalin; Enescu 
Stela, președinta Comitetului Or
ganizatoric Central al Femeilor; 
Egeto Vilma, maistru țesător la 
fabrica textilă „Gh. Doja“ din 
Orașul Sf. Gheorghe, Regiunea 
Autonomă Maghiară; Faur Eli
sabeta, muncitoare Ia fabrica de 
tricotaje „Sencovici Irina“ orașul 
Oradea ; Groza Maria, lector la 
Institutul de Științe Economice 
și Planificare din București; Ga- 
fenco Ana, ingineră agronom, 
lector ia Institutul Agronomic 
din Iași; Gașpar Ana, președin
ta Comitetului Femeilor din ora
șul Petroșani; Gagyi Eva, pro
fesoară din Tg. Mureș; Ghelme- 
geanu Margareta, avocată din 
orașul București; Gali Maria, în-

Partidului Muncitoresc Romîn, 
deputată în Marea Adunare Na
țională ; Llvezeanu Elena, secre
tara Comitetului Organizatoric 
Central al Femeilor, deputată în 
Marea Adunare Națională; Lun
gu Maria, învățătoare din comu
na Dumbrava Roșie, regiunea Ba
cău; Mateescu Cornelia, secretară 
a Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor; Mihalcea 
Alexandrina, secretara Comitetu
lui femeilor democrate din Repu
blica Populară Romînă ; Mircea 
Gafina, țărancă din întovărășirea 
agricolă, comuna Petriș, Regiu
nea Autonomă Maghiară ; Mihăi- 
lescu Ecaterina, redactor șef al 
revistei „Săteanca"; Mihăilescu 
Elena, medic, director adjunct al 
maternității din orașul Craiova; 
Mihalca Eugenia, medic pediatru, 
decan al Facultății de Pediatrie 
din Cluj; Miron Ana, brigadie
ră fruntașă la gospodăria agri
colă de stat, Peris, regiunea 
București; Marinescu Âneta, mem
bru supleant al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, deputată în Marea Adu
nare Națională ; Momirov Emilia, 
țărancă din întovărășirea agrico
lă, comuna Peciul Nou, regiunea 
Timișoara ; Moraru Maria, pre
ședinta Comitetului Central al 
Sindicatului muncitorilor din in
dustria bunurilor de consum, de
putată în Marea Adunare Națio
nală ; Melchior Edith, învățătoare 
din comuna Ticoșul Vechi, regiu
nea Stalin; Macovei Ligia, pic
toriță ; Mironescu Maria, preșe
dinta Comitetului femeilor din 
orașul București ; Muller Ecateri
na, președinta gospodăriei agri
cole colective, din comuna Sîn- 
giors Nou, regiunea Cluj; Nilcă 
Eleonora, președinta Comitetului 
femeilor din regiunea Stalin; 
Năstase Maria, președinta Comi
tetului femeilor din regiunea 
București; Oproiu Elena, pre
ședinta Comitetului femeilor 
din regiunea Ploești; Ora- 
veț Florica, președinta Comi
tetului femeilor din regiunea 
Baia Mare; Olteanu Lucia, 
funcționară la Ministerul Bunu
rilor de Consum ; Ostoroș Ana, 
muncitoare fruntașă, la fabrica 
„Janos Herbak“ din Cluj ; Oroș 
lrene, scriitoare, redactor ta re
vista „Utunk“ — Cluj; Popa E- 
lena, țărancă din întovărășirea 
agricolă, comuna Cuza, regiunea 
lași; Papp Maria, muncitoare 
fruntașă la fabrica „Solidarita
tea“ din Satu Mare, regiunea 
Bata Mare; Păunescu Cornelia, 
medic conferențiar la Institutul 
de Pediatrie, orașul București; 
Petrila Maria, inginer șef 1a uzi
nele textile „30 Decembrie“ din 
Arad, regiunea Timișoara, depu
tată în Marea Adunare Națională; 
Peterfi Ana, secretara Comitetu
lui femeilor, din raionul Criș re
giunea Oradea ; Pușcașu Galeni, 
secretara Comitetului femeilor, din

Rosetti Maria, membră a Comite
tului Femeilor Democrate din Re
publica Populară Romînă ; Rorich 
Ana, profesoară la școala cu lim
ba de predare germană din ora
șul Sibiu, regiunea Stalin; Săvu
lescu Alice, membru corespon
dent al Academiei Republicii 
Populare Romîne; Sofian Aha, 
președinta Comitetului femeilor 
din regiunea Suceava; Schlachter 
Ana, țărancă colectivistă din co
muna Tudor Vladimirescu, regiu
nea Timișoara, deputată în Marea 
Adunare Națională; Șerpoiu Stan
ca, țărancă colectivistă în comu
na Belitori, regiunea București; 
Stoia Elena, președinta Comite
tului Central al Sindicatului lu
crătorilor din sfaturi populare și 
gospodărie comunală; Samoiiă 
Emilia, președinta Comitetului fe
meilor din regiunea Galați, depu
tată în Marea Adunare Națio
nală ; Stănescu Lorena, profesoa
ră din orașul Sighișoara, regiu
nea Stalin; Sadoveanu Valerta, 
profesoara, orașul București, Si- 
tmonescu Maria, profesoară, ins
pector metodist la secția învăța- 
mint și cultură a Sfatului popular 
regional Ploești , Savin Elena, 
președinta cooperativei de consum 
din comuna Moara Săracă, regiu
nea București , Semeniuc Mana, 
invațatoare la Școala elementara 
cu limbă de predare ucraineană 
din comuna Rona de Sus, raionul 
Sighet, regiunea Baia Mare; 
Szereny Margareta, conferențiar 
universitar la Institutul Superior 
Medico-Farmaceutic din Tg. Mu
reș ; Szatmari Elisabeta, învăță
toare din comuna Izvorul Crișu- 
lui, regiunea Cluj; Stan Constan
ța, șeiul Secției relații externe a 
Comitetului Femeilor Democrate 
din Republica Populară Romină; 
Sbazo lrene, președinta Comitetu
lui femeilor din Regiunea Auto
nomă Maghiară ; Schutt Francis
ca, artistă la Teatrul german din 
Timișoara; Șeitan Maria, preșe
dinta gospodăriei agricole colec
tive din comuna Jugureanu, re
giunea Galați, deputată în Marea 
Adunare Națională; Teodorescu 
Ecaterina, învățătoare din comu
na Măgura, regiunea Constanța , 
Takacs Margareta, redactor la 
ziarul „Igazsag“ din Cluj; To- 
mașescu Aurelia, profesoară, ins
pector al secției de învățămînt a 
Sfatului popular regional Pitești; 
Ursu Gherghina, țărancă din gos
podăria agricolă colectivă comu
na Văleni, regiunea Galați; Un- 
gureanu Maria, țărancă din gos
podăria agricolă colectivă comuna 
Fîntînele, regiunea Iași; Vîlcoci 
Elena, medic; Vișescu Constanța, 
președinta Comitetului femeilor
din regiunea Pitești ; Vicovan
Elena, secretara Comitetului fe
meilor, raionul Rădăuți, regiunea 
Suceava, deputată în Marea A- 
dunare Națională ; Vrabie Aspa-

i secretar al Comitetului gricole colective Păulești, regiu- 
de partid, Fălticeni, re- nea Baia Mare, membră în Pre

zidiul Marii Adunări Naționale; 
Zoi Marcela, inginer textilist, 
membră în Comitetul Executiv al 
Uniunii Centrale a cooperativei 

____ meșteșugărești; Zahăr ia Florica, 
cooperativei „Arta Populară" din țărancă din întovărășirea agrico- 
Breaza, regiunea Ploești ; Zidaru lă comuna Girișul de Criș, regiu- 
Maria, președinta gospodăriei a- nea Oradea.

sia, prim 
raional < .
giunea Suceava, deputată in Ma
rea Adunare Națională ; Vrabie 
Justina, educatoare din comuna 
Negrești, regiunea Iași ; Vasiles- 
cu Stanciu Viorica, președinta

Ședințele din 9 martie
(Urmare din pag. l-a)

Breaza, regiunea Ploești, Eugenia 
Mihalca, decanul Facultății de 
pediatrie din Cluj, președinta co
mitetului regional al femeilor din 
regiunea Cluj, Eugenia Cucu, 
mamă eroină din Bacău, Maria 
Rosetti, membră a Comitetului 
Femeilor Democrate.

După pauză lucrările conferin
ței au continuat sub președinția 
tov. Szabo lrene, președinta co
mitetului femeilor din Regiunea 
Autonomă Maghiară.

Tov. Gabriela Bernachi, a pre
zentat raportul comisiei de vali
dare în care se arată că cele 522 
de delegate la conferință repre
zintă masele cele mai largi ale 
femeilor din țara noastră, ele 
fiind alese în adunări la care au 
participat peste 4.000.000 de fe
mei din toate sectoarele de acti
vitate. Dintre delegate 155 sînt 
muncitoare în industrie, 126 ță- 
rănci muncitoare, 125 intelectuale 
și 116 sînt lucrătoare în comerț, 
cooperație și gospodine. 19 la 
sută din delegate sînt din rîndul 
naționalităților conlocuitoare.

Conferința a aprobat raportul 
comisiei și a validat mandatele 
delegatelor.

Au continuat apoi discuțiile la 
raport.

Au luat cuvîntul Maria Chiriță, 
președinta comitetului femeilor 
din Constanța, Sofia Cazacu, ță
rancă muncitoare din comuna 
Băcia, regiunea Hunedoara, Floa-

munci-
Curățele, 
Georgeta 

Scripcaru, medic din raionul Făl
ticeni. regiunea Suceava, Ana 
Roricn, profesoară la Școala cu 
limbă de predare germană din 
Sibiu, Alice Săvulescu, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Romîne, Ecaterina Nemeth, secre
tară a comitetului femeilor din 
Regiunea Autonomă Maghiară, 
Elisabeta Stoica, învățătoare din 
Pitești, Angela Luchin, învățătoa
re. președinta 
din raionul 
Elena Stoia, 
tulul Central 
crătorilor din 
gospodăria comunală.

★
Lucrările ședinței de după- 

amiază au fost prezidate de tov. 
Maria Groza, lector la Institutul 
de științe economice și planificare 
„V. I. Lenin“ din București. In 
continuarea discuțiilor la raport 
au luat cuvîntul Irina Negrea, 
membră a cooperativei meșteșu
gărești „Mondiala“ din Satu 
Mare, Egeto Vilma, ajutor mai
stru la fabrica „Gh. Doja“ din 
Tg. Mureș, dr. Isabela Potop, 
cercetător științific la Academia 
R. P. Romîne. Ana Miron, șef de 
brigadă la G.A.S. Periș, regi, 
unea București, Valentina Tilich, 
președinta comitetului femeilor 
din raionul Iași, și Ana Lungu, se
cretară a Comitetului Femeilor 
Democrate.

Lucrările conferinței continuă.

rea Dancea, țărancă 
toare din comuna 
regiunea Oradea,

comitetului femeilor 
Sînnicolau Mare, 

președinta Comite- 
al sindicatului iu. 
sfaturi populare și

Ședințele din 10 martie
Lutii dimineață, lucrările Con

ferinței naționale a femeilor din 
R. P. Romînă au continuat sub 
președinția tovarășei Elena Stoia, 
președinta Comitetului Central al 
Sindicatului lucrătorilor din sfa-, 
furi populare și gospodării co
munale.

La discuțiile cu privire la ra
portul asupra participării femei
lor diin R. P. Romînă la opera 
de construire a socialismului și 
apărarea păcii au mai luat cuvîn
tul Angela Filip, președinta înto
vărășirii agricole „1 Mai“ din 
comuna Brîncoveni, regiunea Pi
tești, Suzana Zamfirescu, contro
lor tehnic de calitate la fabrica 
de confecții .,Gh. Gheorghiu-Dej“ 
și artista poporului Lucia Stut-
za-Bulandra.

Discuțiile la raport au 
apoi sfîrșit.

Conferința a aprobat raportul 
prezentat de Comitetul organiza
toric central al femeilor din R. P. 
Romînă cu observațiile și propu
nerile făcute în timpul discuții
lor.

Tovarășa Elena Stoia a anun
țat apoi că pe adresa Conferin
ței naționale a femeilor au sosit 
pînă în prezent peste 250 telegra
me de salut trimise de adunările 
femeilor, organizate cu prilejul 
sărbătoririi zilei de 8 martie. 
S-au primit telegrame din partea 
muncitoarelor și tehnicienelor din 
diferite întreprinderi, din gospo
dării agricole colective și gospo
dării agricole de stat, din insti
tuții sanitare, de învățămînt și 
de ocrotire a copilului, din partea 
unor comitete ale femeilor din 
raioane, orașe, comune și sate 
din toate regiunile țării.

Pe adresa Comitetului 
lor Democrate din R P. 
s-au primit telegrame și 
din partea unor organizații 
femei din Uniunea Sovietică, 
R. P. Chineză, R. P. Bulgaria, 
R. P. Ungară, R. P, Mongolă, El
veția, Brazilia, Israel și alte țări.

In numele conferinței tovară
șa Elena Stoia a mulțumit tutu
ror celor care au trimis mesaje 
și saluturi conferinței.

S-a trecut apoi la cel de-al doi
lea punct al ordinei de zi, dis
cutarea normelor de organizare și 
funcționare pentru comitetele și 
comisiile femeilor din R.P. Ro
mînă.

In numele comisiei de redacta
re, tovarășa Dida Mihalcea a fă
cut propuneri pentru modificarea 
unor capitole din normele de or
ganizare și funcționare pentru 
comitetele și comisiile femeilor 
din R.P. Romînă supuse spre dez
baterea conferinței.

La dezbateri au luat cuvîntul 
Rozalia Sava, președinta comite
tului femeilor din regiunea Ora
dea, Galeni Pușcașu, secretara 
comitetului femeilor din regiunea 
Craiova, Maria Mironescu, preșe
dinta comitetului femeilor din o- 
rașul București, Elena Vicovan, 
secretara comitetului femeilor din 
raionul Rădăuți.

Conferința a adoptat apoi în 
unanimitate normele de organi-

luat

Femei- 
Romînă 
mesaje 

de

zare șl funcționare pentru comi
tetele și comisiile femeilor din 
R.P. Romînă, cu modificările pro
puse de comisia de redactare.

. *
în continuarea ședinței r-a tre

cut la cel de-al treilea punct al 
ordinei de zi. Participantele la 
conferință au ales prin vot se
cret Consiliul Național al Femei
lor din R. P. Romînă și Comisia 
de cenzori.

Luni după-amiază a avut loc 
ședința de închidere a Conferin
ței naționale a femeilor.

întreaga asistență a salutat cu 
aclamații puternice intrarea în 
sală a tovarășilor Gheorghe 
Gheorgipiu-Dej, Gheorghe Apos
tol, Petre Borilă, Nicolae Ceau-. 
șescu, Alexandru Drăghici, Ale
xandru Moghioroș, Dumitru Co
lin, general colonel Leontin Să- 
lăjan Ștefan Voltec, Janos Fa- 
zekaș, Vladimir Gheorghiu.

Ședința a fost prezidată de to
varășa Elena Lascu-Iordăchescu.

Tovarășa Elena Llvezeanu a 
dat citire chemării adresate de 
Conferința națională a femeilor 
din R. P Romînă către femeii» 
din întreaga țară.

Delegatele la conferință au a- 
doptat în unanimitate textul 
chemării. S-a dat apoi citire lis
tei membrelor Consiliului Națio
nal al Femeilor din R. P. Romi- 
nă și Comisiei de cenzori, alese 
de conferință.

După o pauză, timp tn care a 
avut loc prima ședință plenară a 
Consiliului Național al Femeilor 
și a Comisiei de cenzori, lucră
rile au fost reluate. Se dă citi
re listei Comitetului executiv 
ales

Ing. Maria Petrila, secretară a 
Consiliului Național al Femeilor, 
a dat citire telegramei adresate 
de Conferința națională a femei
lor Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn și Gu
vernului R. P. Romîne. Partici
pantele la conferință au ovaționat 
îndelung pentru Partidul Munci
toresc Romîn, pentru patria noas
tră Republica Populară Romînă.

Tov. conf. univ. Suzana Gidea, 
vicepreședintă a Consiliului Na
țional al Femeilor, a dat citire 
telegramei adresată de Conferin
ță Federației Democrate Interna
ționale a Femeilor.

Președinta Consiliului Național 
al Femeilor, tov. Maria Rosetti. a 
rostit apoi cuvîntul de încheiere 
a lucrărilor Conferinței Naționa
le a Femeilor.

Minute în șir sala răsună de 
aclamații și urale pentru Parti
dul Muncitoresc Romîn și Comi
tetul său Central. Intr-o atmos
feră de entuziasm participantele 
la conferință își manifestă voin
ța lor de a îndeplini hotărîrila 
conferinței, de a mobiliza masele 
largi ale femeilor din țara noas
tră la lupta pentru socialism și 
o viață fericită pentru întregul 
popor, de a întări solidaritatea și 
prietenia cu femeile din toață lu
mea în lupta pentru pace și pro
gres în întreaga lume.

(Agerpres)
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LUCRĂRILE
Conferinței Naționale

a Femeilor din R.P. Rominà
Discuții la raportul asupra participării femeilor din R. P. R. 
ia opera de construire a socialismului și apărare a păcii

Tn cuvîntul său, directorul spi
talului de copii din Timișoara, 
dr. Livla Ardeleanu, a subliniat 
preocuparea femeilor din sectorul 
sanitar pentru buna îngrijire a 
micilor bolnavi in spitalele de 
copii.

In regiune, mortalitatea infan
tilă a scăzut* tn decursul ultimilor 
10 ani cu peste 64 la sută si- 
tuindu.se în prezent ca a doua 
regiune pe (ară fruntașă in scă
derea mortalității infantile.

Vorbitoarea s-a referit tn conti
nuare la aportul deosebit pe care 
îl dau comisiile și comitetele de 
femei la educarea sanitară a ma
selor de femei, la buna îngrijire 
și educare a copiilor, precum și 
în sprijinul bunei gospodăriri a 
unităților sanitare.

După ce a amintit succesele 
obținute în producție de munci
toarele de Ia uzinele textile 
„7 Noiembrie“ din Capitală, Ani- 
șoara Vicol, muncitoare la aceas
ta întreprindere a spus : O pre
ocupare de seamă a comisiei de 
femei de la uzinele textile „7 No
iembrie“ a constituit-o și spriji
nirea tovarășelor noastre pentru 
ridicarea pregătirii lor profesio
nale, pentru însușirea probleme
lor tehnice, pentru a aduce îm
bunătățiri și perfecționări proce
sului de producție. In continuare 
tov. Anișoana Vicol vorbind des
pre contribuțiile femeilor și par
ticiparea '.or la viața socială și 
culturală, a spus: Creșa și cămi
nul de zi. pregătirea copiilor de 
virstă școlară sub îndrumarea a- 
tentă a educatorului în cadrul 
clubului întreprinderii noastre, 
căminul de fete, sanatoriul de 
noapte, sînt numai unele din mij
loacele prin care femeile munci
toare de la noi sînt ajutate în 
îndeplinirea misiunii lor în pro
ducție și familie.

In. cursul anului 1957 din în- 
treprindere® „7 Noiembrie“, peste 
200 de femei și-au petrecut con
cediul în diferite stațiuni la 
murtte și la mare.

Maria Apostol, membră a gos
podăriei agricole colective din 
comuna Moțca. regiunea Iași, a 
vorbit despre munca femeilor 
pentru atragerea țărănimii pe 
făgașul agriculturii socialiste.

Nu este deajuns numai Ca Oa
menii tsă intre în gospodărie — 
a SpUȘ. vorbitoarea. Ca să avem 
roade bune, noi trebuie să mun
cim pentru întărirea gospodăriei 
noastre. Ințelegînd aceasta, co
misia de femei a gospodăriei 
noastre, îndrumată de organiza
ția de partid, a avut grijă să a- 
tragă pe toate femeile la muncă. 
In continuare, vorbitoarea a ară
tat felul în care femeile din co
muna Moțoa participă la munca 
culturală.

Despre activitatea femeilor în 
domeniul transformării socialiste 
a agriculturii a vorbit și Maria 
Lungu, învățătoare în comuna 
Dumbrava Roșie, regiunea Bacău.

în regiunea noastră — a ară
tat tov. dr. Szerenî Margareta,

conferențiar universitar 1. M. F.- 
Tg.-lMureș, Regiunea Autonomă 
Maghiară — ca urmare a po
liticii leniniste a P. M. R., au 
fost obținute realizări importan
te în domeniul economic, cultu
ral și științific.

Dezvoltarea literaturii, științei 
și ridicarea nivelului cultural al 
maselor largi este asigurată. Pe 
lîngă faptul că putem să folosim 
limba maghiară în libertate, co
piii noștri pot învăța în școli 
elementare, medii și chiar în in
stituții superioare în limba ma
ternă.

Educația femeilor se face și în 
cele 2.000 de cercuri de citit de 
la sate. La aceste cercuri activea
ză cu succes învățătorii satelor. 
In raioanele unde locuiesc mai 
multe naționalități, ca de exem
plu în raionul Reghin — maghia
rii, rominii și sașii — lucrează 
împreună și iau parte împreună 
și la munca culturală.

Tov. Szereni Margareta a ară
tat în continuare cum s-a născut 
si dezvoltat Institutul medico- 
iarmaceutic cu limba de predare 
maghiară.

Corpul nostru profesoral — a 
spus vorbitoarea — se străduiește 
să ofere studenților, pe lîngă 
pregătirea profesională, o educa
ție multilaterală. Construirea so
cialismului impune formarea unor 
intelectuali integri — care pe 
lîngă cunoștințele profesionale 
să contribuie și la educația po
litică a maselor. O grijă deose
bită s-a acordat rezolvării pro
blemelor specifice de educare a 
studentelor. Pe acest tărîm nu 
am făcut suficient, dar promitem 
că în viitor ne vom achita și de 
aceste sarcini.

Profesorii universitari, profeso
rii de licee și învățătorii educă 
tineretul în spirit nou — a spus 
în încheiere vorbitoarea. Inginerii 
și tehnicienii muncesc neobosit 
pentru creșterea nivelului pro
ducției.

Artiștii, scriitorii, oamenii de 
știință și artă sînt constructorii 
culturii socialiste în conținut, na
țională în formă. Majoritatea in
telectualității s-a convins de su
perioritatea regimului socialist și 
participă activ la construirea so
cietății socialiste, deoarece știința 
și arta adevărată nu pot fi cul
tivate decît în regimul socialist. 
Noi, femeile intelectuale din Re
giunea Autonomă Maghiară, ne 
angajăm să ducem la îndeplinire 
cu întreaga noastră capacitate 
toate aceste sarcini.

Condițiile noi create de către 
partid și guvern au dat și dau 
posibilitate soțiilor de mineri 
să-și îngrijească soții lor în așa 
fel ca ei să poată produce cit 
mai mult cărbune — a spus 
Ileana Ujfalvl, gospodină din Pe- 
trila. regiunea Hunedoara.

Munca noastră cea mai de 
seamă o constituie educarea ti
neretului și a copiilor spre mine
rit. Astfel, comitetele de părinți 
de pe lîngă școli au sprijinit 
mult școlile în problema politeh-

Sărbătorirea academicianului 
Simion Stoilov

Duminică a avut loc, în amfi
teatrul „Spini Haret“ al Facultă
ții de matematică și fizică a Uni
versității „C. I. Parhon“ din Bucu
rești, sărbătorirea acad. S. Stoilov, 
șeful catedrei de teoria funcțiilor 
de variabilă complexă, cu ocazia 
împlinirii a 70 de ani.

Au luat parte: acad. A. Joja, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul învățămintului 
și Culturii, acad. 1. Iordan, recto
rul Universității „C. I. Parhon“ 
acad. Al. Myller (Iași), prof. univ. 
I. Creangă, rectorul Universității 
„Al. I. Cuza" (Iași), prof. univ, 
D. V. Ioncscu, reprezentantul Uni
versității „V. Babeș“ (Cluj) aca
demicieni, profesori universitari, 
cadre didactice ale Universității 
din București, studenți ete.

Au luat cuvîntul prof. univ. G. 
Mihoc, decanul Facultății de ma
tematică și fizică (București), a- 
cad. I. Iordan, prof. univ. Al. 
Ghica, membru corespondent al 
Academiei R.P. Remine, prof. 
univ. Traian Gheorghiu, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Romîne, acad. Al. Myller, prof. 
univ. D. V. Ionescu și acad. Gr. C.

Moisil, președintele Societății de 
științe matematice și fizice din 
R.P. Romînă.

Acad. A. Joja a urat sărbăto
ritului viață îndelungată și noi 
succese pe calea dezvoltării știin
ței rominești și a popularizării 
succeselor ei, în lumea întreagă. 
Vorbitorul a subliniat pasiunea 
pentru adevăr, pentru frumosul 
intelectual a profesorului S. Stoi
lov, rectitudinea sa în manifestă
rile publice. Astfel, el a semnat 
manifestul intelectualilor pentru 
ieșirea Romîniei din criminalul 
război antisovietic, a reprezentat 
țara noastră între 1946—48, la Pa
ris, ca ambasador, a prezentat suc
cesele științei matematice romî- 
nești în mod strălucit la Moscova 
și Roma, la Paris, Helsinki etc.

Au mai vorbit conf. univ. Cabi- 
ria Andreian-Cazacu în numele 
colaboratorilor și elevilor sărbăto
ritului, și I. Cuculescu în numele 
studenților Facultății.

Vădit emoționat, aoad. S. Stoi
lov a mulțumit tuturor celor pre- 
zeuți la sărbătorirea sa.

Sosirea unei delegații bulgare 
in problemele energiei atomice

Luni 10 martie a.c. au sosit Ia 
București reprezentanții Comite
tului pentru utilizarea pașnică ă 
energiei atomice de pe lingă Con
siliul de Miniștri al R. P. Bulga
ria. în frunte cu tovarășii general 
de armată Ivan Mihailov, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, membru 
în Biroul Politic al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, președin
tele Comitetului, împreună cu 
Ruși Hristozov, președintele Co
mitetului pentru planificare și 
vicepreședintele Comitetului pen
tru utilizarea pașnică a energiei 
atomice de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, acad, 
prof. Gh. Nadjakov, vicepreședinte 
al Academiei de Științe a R. P. 
Bulgaria, vicepreședinte al Comi
tetului pentru utilizarea pașnică 
a energiei atomice de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al R. P.

Bulgaria și director al Institutu
lui de fizică și fizică atomică și
B. Constantinov. secretar.

La sosire, la Giurgiu, oaspeții 
bulgari au fost întîmpinați de 
tovarășii Petre Borilă, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
și membru în Biroul Politic al
C. C. al P.M.R. și Gh. Gaston- 
Marin. președintele Comitetului 
pentru energie nucleară de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al 
R. P. Romîne.

In țimpul șederii lor în țara 
noastră, oaspeții bulgari voi vi
zita Institutul de fizică atomică 
al Academiei R. P. Romîne și vor 
face un schimb de experiență cu 
comitetul pentru energia nuclea
ră din R. P. Romînă și cu spe
cialiști romîni în probleme de 
fizică nucleară.

(Agerpres)

ÎNAINTEA FINALELOR
nizării au organizat întîlniri în
tre mineri mai vîrstnici și elevi.

Tot in scopul educării tineretu
lui, cu ajutorul comisiilor de fe
mei sînt organizate îp cadrul 
„Joilor tinereiului“ întîlniri între 
tinere fete și mame.

Maria Petrila, inginer șef al 
uzinelor „30 Decembrie“ din A- 
rad. a vorbit despre succesele în 
producție ale muncitoarelor din 
această întreprindere, despre 
creșterea gradului lor de califica
re, precum și despre unele pro
bleme care stau în fața comisiei 
de femei din uzină.

Vorbind în numele țărăncilor 
muncitoare din comuna Jugurea- 
nu, care astăzi fac parte din 
marea familie a colectiviștilor, 
Maria Șeitan, președintă a 
gospodăriei colective din comună 
a spus :

Femeile din comuna noastră 
iau parte la toate muncile gospo
dărești pentru întărirea și dez
voltarea ramurilor din gospodă
rie.

Realizările frumoase obținute 
de colectiviști au făcut ca și ță
ranii individuali din comuna Ju- 
gureaflu să se convingă de reali
zările noastre și de faptul că 
gospodăria le poate asigura și 
lor o viață mai bună. Toți au fă
cut cereri de intrare în gospodă
rie, semnate de întreaga familie.

După ce a vorbit despre viața 
ei din trecut de rob pe moșia 
boierească, Maria Șeitan a spus: 
Astăzi, aproape nu-mi vine să 
cred că eu, femeia exploatată de 
ieri sînt deputată în Marea Adu
nare Națională.

Pot eu, Maria Șeitan să uit tre
cutul și să nu mă mîndresc cu 
prezentul ? Pot eu să nu muncesc 
cu toată inima pentru un viitor 
mai bun al nostru al tuturor ? 
Așa cum gîndesc eu sînt sigură 
că gîndesc toate femeile conștien
te din patria noastră.

In epoca noastră — a arătat 
tov. Maria Cuțpcea, artistă emerită 
de la Teatrul Național din 
Cluj — teatrul a devenit un bun 
al întregului popor.

Calea femeii spre această ca
riera, care se potrivește atît de 
bine sensibilității ei, e deschisă 
larg. Dar rolul nostru nu se li
mitează doar pe scenele teatrelor 
din orașe. Femeia actriță își cu
noaște și își îndeplinește îndato
ririle sale de cetățeană. Avem 
actrițe deputate, asesori popu
lari, instructoare la căminele cul
turale, uzine, fabrici și școli.

Dar rolul covîrșitor al teatru
lui este formarea omului nou 
care trebuie să .aibă înțelegere mai 
largă nu numai față de familia 
sa, ci și față de toți oamenii, 
chiar și față de aceia care sînt 
mai puțin înzestrați sau mai pu
țin receptivi bunelor intenții.

Personal mă angajez să sprijin 
activitatea comitetelor femeilor 
și să particip la ridicarea nive
lului cultural-artistic din orașele 
și satele regiunii noastre.

Se apropie data cînd cea de a III-a ediție a Spar- 
tachiadei de iarnă a tineretului îți va consuma în 
trei orașe (Tirgu Mureș, Craiova și Constanța) faza 
finală.

In toate colțurile țării mii de tineri, băieți și fete, 
s-au angajat în această competiție de mare amploa
re, chemată să antreneze în viața sportivă masele

★ ★

cele mai largi ale tineretului, să stimuleze activita
tea sportivă de mase.

Zilele trecute, in mai toate regiunile țării au avut 
loc întrecerile etapei regionale, ultimele întreceri 
dinaintea finalelor pe țară ale Spartachia-dei. Iată 
pe scurt cîteva aspecte de la aceste întreceri,

★

întreceri
disputate în Capitală

Fără îndoială că pasionații te
nisului de masă se hotărăsc cu 
greutate să renunțe la întrecerile 
preferate chiar dacă la mese nu 
Urmează să-și dispute șansele nume 
sonore. Acest lucru s-a vădit du
minică dimineață, cînd la ora 
9 in sala M. I. G. puteau fi vă- 
zuți numeroși spectatori dornici să 
asiste la întrecerile Spartashiadei 
— faza pe Capitală — ce urmau 
să aihă loc aici. Dîrzenia a fost și 
de data asta caracteristica preg
nantă a întrecerilor, caracteristică 
care de altfel a devenit familiară 
atunci cînd e vorba de Sparta- 
chiadă. 32 de tineri — 16 fete și 
16 băieți repreaentind cele 8 ra
ioane din Capitală s-au întîlnit 
la mesele de tenis pentru a-și dis
puta șansa participării la finalele 
Pe țară. Fără exagerare se poate 
spune că întîlnirlle au furnizat în
treceri spectaculoase, gustate de 
spectatori. Ca trăsătură îmbucu
rătoare a întrecerilor remarcăm
faptul că față de anul trecut, Oîr- 
sta medie a participanților este 
mult mai scăzută, fapt care dove
dește că tenisul de masă pătrunde 
tot mai larg in rîndurile tinere
tului.

Fără să se ridice la un nivel 
tehnic prea înalt, întîlnirile au 
plăcut pentru ardoarea Cu care s-au 
disputat, concurența luptînd pînă 
la ultima picătură de energie pen
tru a-și asigura calificarea în fi
nală. Din mulțimea de participanți 
la aceste reușite întreceri, am re
marcat pe tinerii: Mihai Moton
cea, Mariana Jandrescu (in virstă

de numai 15 ani), Nicolae Ange- 
lescu, Pia Georgescu și alții.

Organizatorii au reușit lucruri 
bune în oeea ce privește mecanis
mul desfășurării întrecerilor. Avem 
să le imputăm însă unele defec
țiuni ce nu pot fi trecute cu ve
derea. Astfel, in sală s-a fumat fără 
niciun menajament, fapt ce a con
stituit o greutate în desfășurarea 
întrecerilor mai ales că și așa sala 
era destul de aglomerată.

Dintre „fericiții" care au reușit 
calificarea în finală pe țară am 
reținut pe tînărul Mihai Motoncea, 
elev la grupul școlar „Iosif Ran- 
gheț“ care a impresionat prin jo
cul său ofensiv. De asemenea com
plect și foarte activ a fost jocul 
cîștigătoarei la proba de simplu 
fete Eugenia Metopadov.

in probele celelalte s-au califi
cat, dublu bărbați : N. Angelescu, 
H. Colin, dublu femei : M. Stă- 
cescu, V. Jandrescu, dublu mixt : 
Pia Georgescu, Nicolaie Anghe- 
lescu.

E. PITULESCU

IAȘI (prin telefon de la cores
pondentul nostru). —

Zilele de vineri și sîmbătă au 
fost in orașul Iași foarte frumoa
se, cu soare șl cer senin. Tinerilor 
schiori, participanți la faza regio
nală a Spartiachiadei de Iarnă a 
tineretului, aceste zile nu le-au a- 
dus bucurie. Din cauza lipsei zăpe
zii, competițiile de schi nu au pu-

Campionii regiunii
La clubul „Constructorul“ din 

Galați se desfășoară întrecerile de 
șah ale fazei regionale a Sparta- 
chiadej de iarnă a tineretului. în 
sala de concurs domnește o liniște 
dcsâvîrșită. 30 de participanți își 
dispută întîietatea. Aplecați asupra 
meselor de șah, țînărul lăcătuș An
drei Manolache, muncitor fruntaș 
la depoul C.F.R. Galați, campion 
al raionului Bujoru și tînărul Gh. 
Balaban din Focșani joacă de cî
teva ore. La un moment dat, po- 
ziția era egală, dar experiența ti- 
nărului Balaban și-a spus cuvîntul. 
El a ieșit învingător. Asupra unei 
alte mese stăteau aplecate tînăra 
Ionescu Ioana (raionul Măcin) și

tînăra Tibrea Volca, elevă în clasa 
a X-a a liceului din Vidra, raionul 
Vrancea. Dar să lăsăm pe tinerii 
șahiști să-și dispute întîietatea și 
să vedem ce se întimplă în sala 
liceului „Vasile Alecsandri“ unde

ĂngelicaRozeanușiEllaZeller 
campioane europene 

la dublu femei

Un aspect din timpuil desfășurării întrecerilor de tenis d« 
masă din Capitală.

La Iași

Vizita de plecarea 
ambasadorului R. P. Albania 

la vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al 

R. P. Romîne, 
Alexandru Mos»hioroș

In legătură cu plecarea sa din 
R. P. Romînă, ambasadorul R. P. 
Albania, Miha Lako, a făcut o 
vizită protocolară la 10 martie 
a.c. ora 10, vicepreședintelui 
Consi.iului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Alexandru Moghioroș.

Primirea ambasadorului 
d. P, F. iugoslavia ia Bucu- 
lești dr. France Hocevar, 
de către tovarășii Atanase

Joja și Gherasim Popa
Luni 10 martie a.c. la ora 11, 

vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, Atanase Joja, a primit 
în audiență pe ambasadorul Re
publicii Populare Federative Iu
goslavia la București dr. France 
Hocevar.

★
In aceeași zi, la ora 18, dr. 

France Hocevar, ambasadorul 
Republicii Populare Federative 
Iugoslavia, a fost primit de vice
președintele Consiliului de Mini
ștri al R.P. Romîne, Gherasim 
Popa.

Președintele delegației 
economice chineze 

în audientă la tovarășul 
Marcel Popescu

Luni dimineață, ministrul Co
merțului, Marcel Popescu a pri
mit în audiență pe Lin Hai Iun, 
adjunct al ministrului Comerțu
lui Exterior al R. P. Chineze, 
președintele delegației economice 
chineze care a sosit de curînd în 
țara noastră pentru a duce tra
tative cu Ministerul Comerțului 
în vederea încheierii acordului 
comercial între cele două țări pe 
anul 1958.

A fost de față Ke Bo-nian, am 
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești.

întrevederea s-la desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

BUDAPESTA (prin telefon de la trimisul nostru). 
Vă transmitem vestea unei frumoase victorii romî- 

nești: perechea Angelica Rozeanu — Ella Zeller au 
devenit campioane europene la tenis de masă la 
proba de dublu femei. Este o victorie meritată cu 
prisosință, pe care am așteptat-o cu emoție și pe caro 
am văzut-o cu ochii noștri realizîndu-ee punct cu 
punct. Dar să încercăm mai întîi să reconstituim fil
mul ultimei zile de întreceri.

La ora cînd animația nocturnă a Budapestei se 
stingea, la „Sport-Csarnok“ ultimile schimburi de 
mingi lăsau să cadă cortina peste actul final al „eu
ropenelor“. A fost ziua celor mai îndîrjite dispute 
și în care și-au disputat șansele cei mai buni jucă
tori de tenis de masă de pe bătrînul continent. In 
balanță au fost aruncate toate sursele. Valorile apro
piate ale celor ce concurau pentru titlurile europene 
au asigurat un spectacol echilibrat, presărat pe a- 
locuri cu momente dramatice. Miza mare pusă în 
joc, care în mod firesc a generat jucătorilor o stare 
de încordare, n-a diminuat totuși nivelul tehnic scon
tat.

Cadrul era mai solemn oa de obicei; televiziunea 
maghiară și-a instalat 3 aparate în sală, dintre care 
unul pe un podium special construit. Crainicul ra- 
dio-difuziunii din Budapesta transmitea agitat. Nu

meroși colegi 
din diferite țări 
ocupau locurile 
din apropierea 
mesei de joc. 
Pe o masă, tro
feele își aștep
tau viitorii pur
tători.

Prima campi
oană europeană: Eva Koczian. Pentru a cîștiga 
titlul european, Koczian a fost nevoită să lupte 5 
seturi cu Haydon, nefiind sigură de victorie 
decît în ultimile clipe. Primul set îi aparține lui 
Koczian destul de comod pentru ca în al doilea 
Haydon să conducă detașat. După două seturi era 
greu de emis un pronostic: plana un mare semn de 
întrebare. Al treilea set are o desfășurare pasionantă. 
Haydon conduce cu 16—12 apoi cu 20—17. Eva Koc
zian recuperează punctele pierdute: 20—20. încor
darea este maximă. Koczian cîștigă un punct, apoi 
Haydon, apoi iarăși Koczian și apoi iarăși Haydon. 
Stăpină pe nervii ei jucătoarea maghiară mai smulge 
două puncte și cu acestea setul. Setul următor este 
cîștigat de Haydon. în setul decisiv Koczian a con
dus net. Pe o bancă. Barna dă semne de nerăbdare. 
La 20—13 pentru Koczian, Haydon nu dezarmează 
și cîștigă puncte: 14—15—16... în sfîrșit, încă o lo
vitură și Koczian devine campioană europeană.

Finala probei de simplu bărbați s-a desfășurat 
cum s-ar spune „în familie“. Doi jucători maghiari 
Berczik și Gyetvai luptă pentru titlul european. Se 
știe că în campionatul maghiar Gyetvai i-a smuls ti
tlul republican lui Berczik. Partida era de aceea aș
teptată cu mult interes. Se va repeta figura, sau Berc
zik își va lua revanșa? Deși a cîștigat cu 3—0, Berc
zik a avut mult de furcă cu compatriotul său. în 
fiecare set, Berczik a fost condus dar a refăcut reu
șind să-și adjudece victoria.

Și acum partida care ne-a adus mult rîvnitul titlu 
european. Fetele noastre au intrat hotărîte să cîș- 
tige. Vor reuși? începutul este promițător. 4—0, 
8—2, 13—9... Dar cuplul maghiar Koczian-Mosoczi 
reduce mereu diferența, egalează și la 18—18 preia 
conducerea cîștigînd cu 21—18. Deci 1—0 pentru 
Koczian — Mosoczi. Al doilea set se desfășoară în 
aceiași manieră. Romîncele cîștigă puncte la început, 
apoi pierd cînd sînt supuse tirului jucătoarelor ma
ghiare. După ce au condus cu 8—3, 10—5, fetele 
noastre sînt egalate la 13. Se va repeta oare evo
luția setului precedent? Nu, de astă dată, deși ega
late, Rozeanu și Zeller au jucat calme și reușesc să 
cîștige mereu puncte: 18—15, 21—15. Acum este 
1—1. Al treilea set este mult mai echilibrat. Nu se

tut avea loc. în schimb, întrecerile 
de trîntă, șah și tenis de masă au 
fost deosebit de antrenante. Sălile 
„Voința“, șl a Trustului regional 
de construcții au găzduit în aceste 
două zile pe cei 140 reprezentanți 
ai tineretului din întreaga regiune 
care și-au disputat întîietiatea. 
Iată și tinerii care la capătul în
trecerilor au devenit campioni re- 

Galați
se desfășoară întrecerile de tenie 
de masă. Am intrat in sala de con
curs, unde nu se auzeau decît zgo
motul neregulat al mingiilor. La 
una dintre mese, o tînără de 15-16 
ani mînuia cu multă dibăcie pa
leta. Este Baciu Elena, elevă în 
clasa a IX-a a liceului „Vasile Alee- 
sandei“, fruntașă la învățătură. 
Deși practică tenisul de masă de 
numai 3 luni totuși., datorită sîrgu- 
inței și voinței cu care se antre
nează sub conducerea antrenorului 
Popovici Florian, ea a reușit să 
cîștige locul I la simplu fete, în- 
treeînd-o pe jucătoarea Venera Za- 
haria cire are o experiență de 
4—5 ani. Tot pc locul I s-a cla
sat Baciu Elena și la dublu taixt, 
alături de tînărul Ică Schain ca și 
la dublu fete împreună cu tînăra 
Ionescu Elena.

Concursul de trîntă s-a desfășu
rat în sala de sport a U.C.F.S.- 
oraș. De-a lungul celor două zile 
de concurs peste 90 tineri și-au 
disputat întîietatea. Pentru a cî
știga locul I tinărul tractorist Gh. 
Patrichi de la S.M.T. Bujoru a 
luptat cu multă energic, învingîn- 
du-1 cu greu pe tînărul țăran mun
citor Ilie Pungă din raionul Insu. 
răței.

O bună pregătire au dovedit ti
nerii elevi Gh. Corneliu, campion 
regional la categoria 57 kg. și 
lordache Enache campion regional 
la categoria 72 kg., amindoi pen
tru a doua oară campioni regio
nali.

Deși întilnirile de tenis de masă 
și trîntă se terminaseră de mult, 
la șah încă nu se desemnaseră cam- 
pionii. După o dispută de 4 ore 
sanitara Niculina Crăciun a reușit 
să învingă pe Silvia Ionescu ocu- 
pînd locul I. La băieți, partida a 
durat 5 ore, timp în care doctorul 
Dumitru Vasiliu a invins in sfirșit 
pe Gh. Balaban care s-a clasat pe 
locul II.

IONEL HINCU 
corespondent

gionali : La trîntă, cat. 57 kg.î 
Petre Cucu, Vaslui ; cat. 62 kg. t1 
Vasile Chirica, raionul Iași ; la 
cat. 67 kg. : Ion Mihalcea, orașul 
Bîrlad ; 1a cat. 73 kg. : Mihai Fdlip, 
raionul Bîrlad ; la cat. 79 'kg. 5 
Anton Andrei, orașul Iași. Iar la 
cat. peste 79 kg. : Gheorghe Lupu, 
Iași. La șah au devenit campioni 
regionali Adelina Stan din Iași și 
Gheorghe Tudor din Bîrlad. La 
tenis ae masă s-au înregistrat ur, 
mătoarele rezultate: simplu: I, 
Crudu, dublu masculin: I. CrudU 
și Zisu Dascălu, dublu mixt; 
I. Crudu și Maria Bădăran, toți 
din Bîrlad. La simplu fete : Zaina 
Sachelarie, iar la dublu fete Zaina 
Sachelarie și Elena Urmă amtn- 
două din Iași au cîștigat primele 
locuri.

După cum se vede, diplomele șl 
plachetele cele mai multe au reve
nit lașului și Bîrl.adului ai căror 
reprezentanți au dovedit o mai 
bună pregătire.
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VOLEI FEMININ
RP.R.-R.D.G, 3—0; 3—1

Două victorii 
prețioase

poate vorbi de 
diferențe prea 
mari de puncte 
în favoarea unui 
cuplu sau al ce
luilalt. Dar la 
jumătatea setu
lui Angelica Ro
zeanu și Ella 
Zeller reușesc 
să obțină un 
ușor avantaj: 
10—8. Avanta
jul este menți
nut și cele două 
jucătoare obțin 
victoria cu sco
rul de 21—17. 
Este interesant 
de menționat că
la »corul de 19—13 pentru jucătoarele romînce Koc
zian și Mosoczi au luptat cu ardoare impresionantă 

pentru a re
duce handica
pul. Ele au reu
șit să cîștige 
4 puncte, însă 
acestea au fost 
insuficiente.

Al patrulea 
set s-a desfășurat la început sub semnul unei 
ușoare dominări a jucătoarelor maghiare care la un 
moment dat conduceau cu 5—2, 9—6. Este rîndul 
jucătoarelor romînce să lupte pentru a re- 
duce diferența oare le-a depărtat de jucătoarele 
maghiare: 13—13, 16—13, 17—15. Jucătoarele ro
mînce au preluat conducerea și vor cîștiga setul cu 
21—19. Ciștigind acest set, ele cîștigă și titlul euro
pean. în timpul ultimului set, Mosoczi s-a lovit încer- 
cînd să salveze o minge. De aceea a fost necesar să 
se întrerupă pentru cîteva minute meciul. După în
trerupere jucătoarea maghiară a reluat partida viu 
aplaudată de public. Grupul de romîni aflat în sală 
trăiește un moment de mare emoție. Rozeanu și Ze
ller primesț cupa ce exprimă victoria lor. După ce 
coboară de pe podiumul învingătorilor, Angelica Ro
zeanu face o declarație postului de radio maghiar. 

Partida următoare ne-a adus o deziluzie. Perechea 
Reiter—Botner n-a reușit să facă față cuplului ce
hoslovac Stipck—Vyhanovski. Jucătorii cehoslovaci 
au cîștigat partida cu 3—0, învingînd ușor pe Rei
ter și Botner. Această înfrîngere a jucătorilor romîni 
nu ne-a surprins deoarece Botner n-are experiența 
unor asemenea meciuri și în general valoarea celor 
doi jucători romîni s-a dovedit a fi mai slabă decît 
a cuplului cehoslovac. Totuși, trebuie să consemnăm 
ca o performanță meritorie faptul că Reiter și Bot
ner au ajuns în finala campionatelor europene la 
proba de dublu bărbați.

Ultimul meci al serii a adus din nou la masa de 
joc două perechi maghiare: Bcrczik-Lantos și Sido- 
Koczian. După o partidă de un nivel tehnic scăzut, 
Berczik și Lantos au cîștigat cu 3—1 (21—14.
21—13, 11—21, 21—12). Cu aceasta s-a consumat 
ultimul act al campionatelor europene de tenis de 
masă.

Aceste campionate sînt în primul rind un succes 
pentru jucătorii maghiari. Deși jucătorii romîni n-au 
obținut decît un singur titlu european, ei au lăsat 
o frumoasă impresie prin comportarea lor. Mai ales 
s-au afirmat cîteva elemente tinere de un real talent 
cum ar fi Tompa, Pitică, Gavrilescu, Botner și Za- 
haria. încă un amănunt, Tompa a cîștigat proba de 
simplu femei a turneului de consolare.

EUGENIU OBREA

’>7-7 Xg/***¥/
• Oslo. Duminică pe stadionul 

\,Jordal Amfi" s-a desfășurat uKi- 
mul joc al campionatelor mon
diale de hochei pe gheață : Gana- 
dia-U.R.S.S.

Canadienii au trebuit să se între
buințeze la maximum pentru a ob
ține victoria cu 4—2. Echipa
U. R.S.S. clasată pe locul doi, a 
cucerit titlul de campioană euro
peană deoarece In meciul de sîm- 
bătă a învins cu 4—3 echipa Sue
diei.

• Atleții romîni se pregătesc in
tens în vederea participării la cro
sul balcanic care via avea loc la 
23 martie la Ankara. Duminică în 
pădurea de la Snagov lotul repu
blican a participat la un concurs 
de verificare. La băieții de-a lungul 
a 8.000 m, primul loc a revenit lui
V. Weiss cu timpul de 24’47”2/10. 
Proba rezervată fetelor (1.600 m.) 
a fost cîștigată de Nina Pasciuc 
în 5’14”.

• Intr-un joc restanță pentru 
campionatul republican de fotbal 
disputat duminică la Tg. Mureș, 
C.C.A. a terminat nedecis; 1—1 
(0—0) cu echipa locală Energia.

Deși învinse 
oategoric în am
bele întîlniri

]• susținute în corn

ii tativei țării noas- 
\ tre, voleibalistele 
' din R.D.G. - 

demonstrat 
ridicată a 
iului din 
prietenă, 
pregătită 
punct de 
tehnic, 
oaspe s-a dove
dit a fi în plus 
exponenta unei 
mari puteri de 
luptă. De altfel 
ne-am așteptat 
la o comportare 
remarcabilă. Vo
leibalistele ger
mane au sosit
în țara noastră 
după ce s-au
antrenat în co-

( mun cu primele jucătoare ale j 
f Cehoslovaciei. Confruntările cu j 
[ prima garnitură a țării noastre I 
f sînt în fapt o autentică verifi- ! 
f care, în vederea turneului de 1 
j la Budapesta, la startul căreia j 
f vor fi prezente și „naționalele" J 
j Iugoslaviei, Franței, Ungariei, j 
f Amatorii de volei prezențij 
I sîmbătă și duminică seara în I 
* sala Floreasca n-au căpătat nu- { 
f mai satisfacția pe care o acor- j 
( dă două victorii prețioase. I 
f Lor le-a fost dat să vadă la { 
j- lucru propria echipă națională,} 
( într-o formă satisfăcătoare l 
j pentru acest sezon, posesoarea j 
\ unui joc de echitabilă ținută j 
f tehnică, cu atacuri fulgerătoare) 
ți cu o apărare spectaculoasă { 

j- și destul de eficace. Nu poate j 
f fi trecut cu vederea faptul că) 
f mai ales în cea de a doua în-1 
(tîlnire în componența repre- j 
(zentativei noastre au intrat 
J elemente tinere care au debu- 
f tat cu succes. Remarcăm în de- 
I. osebi comportarea promiță- 
L toare a jucătoarei Coca Con- 
I stantinescu.
I Cele două victorii cucerite 
f de naționala feminină de volei 
I a R.P.R. le putem socoti ca un 
} bun augur pentru actualul și 
I viitorul sezon voleibalistic.
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Vizita tovarășilor Oliva Stoica, Emil 
Bodnăraș și Avram Bonaria ia india

*

Mitingul cetățenesc din Delhi
DELHI 10 (de la trimisul spe

cial al Agerpres). — „Cel mai 
măreț palat din răsărit și poate 
din întreaga lume“ spunea odi
nioară Fergusson referindu-se la 
unul din cele mai impunătoare 
monumente din Delhi — Fortul 
Roșu. Intr-una din piețele aces
tui palat, construit la începutul 
secolului al XVIl-lea de împăra
tul Shah Jahan a avut loc dumi
nică după-amiază mitingul cetă
țenesc în cinstea președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne Chivu Stoica. O mare 
mulțime de oameni a umplut lar
gul bulevard ce leagă Noul Delhi 
de orașul vechi. Steagurile ro
mîne și indiene împodobeau toa
te străzile pe care urmau să le 
parcurgă oaspeții romîni. Diwan 
I Khas, fosta sală de consiliu 
a împăraților Moguli avea o înfă
țișare sărbătorească. Sosirea oas
peților a prilejuit o călduroasă 
manifestație din partea miilor de 
cetățeni ai orașului care au par
ticipat la miting. Au fdst ridicate 
arcuri de triumf din flori și ne
numărate becuri electrice au fost 
aranjate în grupuri ornamentale 
în cinstea oaspeților romîni. Oas
peții romini au primit ghirlande 
și buchete de flori.

In drum spre Fortul Roșu, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne. Chivu Stoica, a 
fost îndelung ovaționat de cetă
țenii strînși pe străzile pavoa
zate cu steaguri indiene și romî- 
nești. O mare mulține de oameni 
s-a adunat pe străzile pe unde 
a trecut mașina înaltului oaspete 
romîn iar la poarta de acces spre 
piața Fortului Roșu, un grup de 
tinere fete în costume tradițio
nale bogat colorate a intonat un 
cîntec de bun sosit în limba hin- 
du. In drum spre tribuna bogat 
împodobită din piață, primul mi-

nistru romîn, care a fost însoțit 
de premierul indian Nehru, a 
primit cu ovații călduroase.

fost

Cuvîntarea 
lui Aggarval

cuvîntul său de salut preșe- 
Z—„i municipal al

In <
dintele Consiliului 
orașului Delhi, Aggarval a subli
niat că deși istoria popoarelor ro
mîn și indian se deosebește, to
tuși cele două popoare și-au gă
sit o legătură comună in drago
stea lor pentru libertate. „Drago
stea de pace a celor două po
poare ale noastre în această lume 
frămintată — a spus vorbitorul 
— deschide căi largi pentru co
laborare și o cit mai bună înțe
legere. Noi am fost devotali cau
zei păcii și in perioada luptei 
noastre pentru libertate dusă sub 
conducerea lui Mahatma Gandhi. 
Este așa dar firesc să luptăm 
pentru cauza păcii in lume, cauză 
care a devenit atît de urgentă și 
importantă în această epocă a ar
mei atomice și a rachetelor tele
ghidate și credem sincer că oa
menii de stat ai marilor națiuni 
se vor consacra și ei acestei cauze 
și vor îndepărta din mințile oa
menilor perspectiva groaznică a 
războiului. Sintem pe deplin con
vinși că dv. excelență și poporul 
romîn vă veți da întregul con
curs pentru realizarea acestei sar
cini. Sintem convinși că veți 
transmite poporului romîn mesa
jul nostru de prietenie, bunăvo
ință și colaborare și sperăm că 
scurtul timp al vizitei dv. la Delhi 
și in țară va fi plăcut și vă va 
oferi prilejul să cunoașteți ceva 
din ceea ce această țară, al cărei 
început istoric se pierde 
gura antichității, încearcă 
lizeze astăzi“.

Președintele Consiliului 
cipal al orașului Delhi a oferit

în ne- 
să rea-

muni-

apoi președintelui Consil’ului de 
Miniștri al R.P. Romîne o fru
moasă lampă din fildeș și un 
steag de mătase pe care este scri
să în litere de aur urarea de bun 
venit adresată oaspeților 
de locuitorii din Delhi.

Cuvîntarea 
Iov. Chivu Stoica

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Chivu Stoica care după ce a mul
țumit pentru primirea făcută a 
spus printre altele :

După cum glăsuiește un pro
verb indian: „Cine este drag ini
mii noastre, ne este aproape, chiar 
dacă locuiește departe, cine nu 
este in inima noastră este departe 
de noi, chiar dacă este aproape''. 
Deși se află la mare depărtare 
de India, pe un alt continent, 
poporul țării mele se simte foarte 
apropiat de țara dv. prin admira
ția și respectul resimțit față de 
sutele de milioane de oameni ai 
Indiei, care, luptind cu dirzenie 
s-au eliberat de sub jugul secu
lar al dominației străine cucerin- 
du-și independența.

Cu mult interes este urmărită 
în Republica Populară Romînă 
opera de construcție ce se des
fășoară pe întinsul marii și bo
gatei dv. țări, eforturile încunu
nate de succes ale poporului in
dian pentru crearea și dezvolta
rea unei economii puternice, te
melie a păstrării și consolidării 
independenței politice.

Sintem deosebit de bucuroși că 
între Republica Populară Romină 
și Republica India se lărgesc con
tinuu relațiile prietenești și de 
colaborare multilaterală.

Am fost deosebit de onorați să 
primim in țara noastră acum doi 
ani vizita eminentului om de stat 
și de știință, vicepreședintele In
diei Sarwapalli Radhakrishnan.

romîni

Ne vom strădui ca vizita noastră 
în țara dv. și contactele perso
nale pe care le prilejuiește să 
contribuie cît mai mult la întări
rea continuă a prieteniei romîno- 
indiene. H

Convorbirile pe care le-am avut 
au arătat că există mari posibi
lități reciproce de colaborare eco
nomică între țările noastre. Vom 
fi bucuroși să contribuim prin 
cunoștințele și experiența noastră 
la dezvoltarea industriei petroli
fere indiene și totodată sintem 
dornici să învățăm din experiența 
dv., să facem schimb de cuno
ștințe in domeniile economice care 
prezintă interes pentru ambele 
țări, să dezvoltăm schimbul de 
mărfuri.

De mare însemnătate pentru 
stringerea relațiilor prietenești 
intre popoarele romîn și indian 
este cunoașterea reciprocă a cul
turii țărilor noastre. In Romînia 
s-a bucurat și se bucură de o 
înaltă apreciere bogata cultură 
milenară a Indiei, care a adus o 
importantă contribuție la îmbo
gățirea culturii mondiale.

Ne este plăcut să constatăm că 
s-au tradus in limbi ale popoare
lor indiene opere ale unor scrii
tori romîni. Am aflat cu satisfac
ție de primirea caldă făcută în 
India delegației romîne și de a- 
precierea de care s-a bucurat gru
pul folcloric romîn în rîndurile 
spectatorilor indieni.

Dorim ca în viitor schimburile 
culturale dintre țările noastre să 
ia o

In 
este 
(uită 
cii India, precum și contribuția 
personală a eminentului om poli
tic și de stat Jawaharlal Nehru 
la lupta pentru traducerea în 
viață pe scară mondială a princi-

extindere și mai mare. 
Republica Populară Romînă 
unanim recunoscută și pre- 
politica de pace a Republi-

piilor coexistenței pașnice între 
state.

Republica Populară Romină 
promovează cu consecvență o po
litică de pace, de colaborare cu 
toate statele indiferent de siste
mul economic și sccial. După 
cum se știe guvernul romîn a fă
cut propuneri concrete pentru 
dezvoltarea relațiilor de înțelegere 
între statele balcanice. Noi vom 
continua eforturile pentru realiza
rea acestui obiectiv, convinși că 
aceasta corespunde intereselor 
tuturor popoarelor balcanice, ale 
păcii și securității din această 
parte a lumii. Republica Populară 
Romînă socotește că în viața in
ternațională nu există diferende 
care să nu poată fi rezolvate pe 
calea pașnică a tratativelor și 
susține orice propuneri și măsuri 
menite să promoveze înțelegerea 
și colaborarea între țări și po
poare. Noi sintem încrezători că 
forțele păcii vor fi destul de pu
ternice pentru a apăra și conso
lida pacea în lume. Uniunea So
vietică cu uriașa ei ► forță mate
rială și morală. Republica Popu
lară Chineză, Republica India, ca 
mari puteri ale lumii, precum și 
celelalte state iubitoare de pace, 
socialiste și nesccialiste, exercită 
o influență determinantă asupra 
desfășurării situației internațio
nale în direcția menținerii și 
consolidării păcii. O forță consi
derabilă în slujba păcii o consti
tuie și uriașa mișcare anticolo
nialistă a popoarelor din Asia și 
Africa care și-au cucerit sau sînt 
pe cale să-și cucerească indepen
dența națională.

Cuvîntarea tovarășului Chivu 
Stoica a fost deseori subliniată 
cu aplauze. Mitingul cetățenesc 
a luat sfîrșit prin intonarea im
nurilor de stat ale Republicii 
Populare Romîne și

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a doua ani

versări a proclamării independen
ței Marocului, Președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne, 
Ion Gheorghe 'Maurer, a adresat 
Majestății Sale Mohamed 
V.lea, Regele Marocului, 
toarea telegramă :

Majestății Sale 
MOHAMED V 

Regele Marocului 
Rabat

Cu ocazia celei de-a doua ani
versări a proclamării independen
ței Marocului, rog pe Majestatea 
Voastră să primească, din partea 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Ro
mîne și a mea personal, cele mai 
cordiale felicitări, precum și sin
cere urări de prosperitate și feri
cire pentru poporul marocan.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a
Republicii Populare Romîne
Majestatea Sa Mohamed al 

V.lea, Regele Marocului, a trimis 
următoarea telegramă de răspuns:

Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a 
Republicii Pcpuiare Romîne

București
Excelența Voastră a binevoit 

să ne adreseze un mesaj de feli
citări și urări în numele dv. per
sonal și în numele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romîne cu ocazia celei de-a doua 
aniversări a declarației franceze 
din 2 martie 1956 prin care se 
recunoaște independența Marocu
lui. Vă exprimăm sincerele noa
stre mulțumiri și vă transmitem 
cele mai bune urări pentru feri
cirea dv. personală și prosperita
tea poporului romîn.

MOHAMED al V-lea 
Rege al Marocului

Indiei.

La Manilla

al 
urmă-

I n satul A i r o u d h a

Sesiunea
Consiliului S.E.A.T.0

lor. Există de altfel suficiente fap
te din care se poate trage conclu
zia că organizația S.E.A.T.O. nu 
este străină de acțiunea elemente, 
lor separatiste din Indonezia. Bu
letinul armatei indoneziene reia- 
tează că după terminarea tratative, 
lor dintre reprezentanții rebelilor 
și reprezentanții membri ai' blo
cului S.E.A.T.O. de la Singapore. 
S.E.A.T.O. a promis că va acorda 
ajutor rebelilor, condiționlnd a- 
ceasta de admiterea amplasării de 
baze militare ale acestui bloc în 
Sumatra. Corespondentul din Ma.

Descins în capitala Fillpinelor, 
Manilla, secretarul Departamentu. 
Iul de Stat al S.U.A. se leapădă 
un pic de coșmarul tratativelor, 
pentru a se etala iarăși ca avocat 
nr. I al „războiului rece". El par
ticipă la sesiunea pactului agresiv 
al Asiei de sud-esl — S.E.A.T.O., 
din care fac parte: Australia, 
Noua Zeelandă, Filipinele, Pakis
tanul, Tailanda, Anglia, Franța, 
S. U. A. (Din cele 8 țări ale 
S.E.A.T.O. doar trei sînt asiatice: 
Tailanda, Filipine și Pakistan).

Deși organizatorii sesiunii Con
siliului S.E.A.T.O. au păstrat tă- nilla al agenției „United Press" 
cere asupra ordinei de zi precise 
sînt anumiți indici asupra carac
terului și scopului acestei sesiuni. 
De curînd. săptămânalul francez 

de Nations" scria că 
sesiunilor consiliului

DELHI, 10 (Agerpres).— După 
cum anunță Biroul Indian de In
formații, în dimineața de 9 mar
tie, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Chivu 
Stoica și vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, Emil Bodnă
raș, au vizitat satul Ajroudha, si
tuat ’.a 18 mile de Delhi. Acest 
sat cu o populație de 1320 de lo
cuitori este unul din cele 108 
sate care fac parte din centrul 
Faridabad, centru inclus în pro
gramul 
voltare 
mul are 
educația 
mii, ameliorarea producției 
gricole, îmbunătățirea creșterii a- 
nimalelor, ocrotirea sănătății în 
condiții cît mai bune, stimularea 
artizanatului, promovarea miș
cării cooperatiste, simplificarea 
producției agricole. Programul

guvernamental de dez- 
gospodărească. Progra- 
ca obiective principale 

cetățenească a țărăni-
a-

cuprinde 55 de proiecte capitale, 
fiecare proiect acoperind un nu
măr de pînă Ia 3Oo de sate. In 
satul Ajroudha cele 230 de fami
lii s-au unit într-o cooperativă.

La sosirea lor la sediul cen
trului programului de dezvoltare 
gospodărească, oaspeții romîni 
au fost întîmpinați de un grup 
de bătrîni din sat și de condu
cătorii centrului. Oaspeții romîni 
au vizitat lotul de pămînt de 
cinci acri al locuitorului Umrao 
Singh, care a reușit să sporească 
de trei ori recolta prin folosirea 
unor metode de irigație moder
nă, a îngrășămintelor chimice a- 
meliorate, a unor semințe selec
ționate și a tehnicii agricole mo
derne. Primul ministru romîn a 
pus mai multe întrebări cu pri
vire la agricultura din India șl 
la mișcarea cooperatistă indiană.

TS-----------------------------------------
în cursul vizitei lor în acest 

centru, oaspeții romîni au vizitat 
un atelier-cooperativă de fa
bricat dantele. Ei au vizitat de 
asemenea cîteva din locuințele 
sătenilor, unde au putut observa 
metodele îmbunătățite de venti
lație și diferitele realizări în do
meniul îmbunătățirii țraiu'ui. 
Oaspeții romîni au vizitat de a- 
semenea centrul sanitar unde la 
rugămintea locuitorilor tov. 
vu Stoica a inaugurat în 
oficial o nouă sală.

In cursul vizitei lor prin 
oaspeții romîni au fost salutați 
de locuitori, de grupuri de femei 
și copii, care s-au strîns pe stră
zile sau în balcoanele și pe aco
perișurile caselor și care au cin- 
tat cìntéce populare. Străzile sa
tului au fost pavoazate cu lo
zinci în cinstea prieteniei romî
no-indiene 
sit pentru

Chi- 
mod

sat,

și cu urări de bun so- 
președintele Consiliu-

lui de Miniștri al R. P. Romîne 
și persoanele care îl însoțesc. 
Oaspeții romîni au primit ghir
lande de flori și numeroase bu
chete.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne E. Bcd- 
năraș a pus diferite întrebări cu 
privire la aspecte sociale ale vie
ții din India și la mișcarea de 
emancipare a femeilor.

In cinstea vizitei oaspeților ro
mîni, grupuri de băieți și fete 
din sat și din regiune au prezen
tat în piața satului, în fața unei 
tribune improvizate un program 
de dansuri și cîntece populare 
care se dansează și cîntă în mod 
obișnuit la sărbătorile ce au loc 
în India în acest anotimp.»

Președintele Consiliului țără
nesc a 
în care

înalții oas-

rostit o scurtă cuvîntare 
în cuvinte pline de căl-

dură i.a salutat pe 
peți romîni.

In cuvîntul său 
președintele Consiliului de ' Mi
niștri al R. P. Romîne, Chivu 
Stoica a adus o înaltă prețuire 
țărănimii indiene subliniind că 
s-a putut convinge de inteligen
ță. dragostea de viață și vigoa
rea oamenilor muncii din orașele 
și satele indiene în cursul actua
lei sale vizite în această țară. El 
a transmis țărănimii indiene sa
lutul poporului romîn și a anun
țat că sătenii din Ajroudha vor 
primi in dar din Romînia un 
tractor și cinci garnituri de ma
șini agricole Cuvîntarea preșe
dintelui Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne a fost salutată 
cu aplauze furtunoase de locui
torii satului care au scandat în
delung lozinci în cinstea priete
niei romîno-indiene.

de răspuns

Situația din Cuba 
devine tot mai gravă

HAVANA 10 (Agerpres). — 
După cum relatează agențiile a- 
mericane de presă situația din 
Cuba devine pe zi ce trece tot mai 
gravă. In dimineața zilei de 10 
martie peste 7.000 de polițiști și 
22.000 de soldați ai armatei dic
tatorului Batista se aflau în 
stare de alarmă ca urmare a che
mării adresată de conducătorul 
forțelor rebele Fidel Castro între
gului popor cuban de a declara 
grevă generală. Marile festivități 
militare care urmau să aibă loc în 
această zi pentru sărbătorirea ce
lei de-a 6-a aniversări de la ve
nirea la putere a lui Batista au 
fost contramandate. Poliția și 
armata au primit ordin „să facă 
tot ce este necesar“ pentru a îm
piedica greva și orice alte acțiuni 
ostile lui Batista.

„Tribune
..asemenea ,______ —-,™____
N.A.T.O. și Consiliului Pactului de 
la Badgad. ca ■ (sesiunea S.E.A.T.O. 
— N.R.) va avea un caracter mai 
curînd strict militar decît diploma
tic“.

Judecind lucrurile prin prisma 
faptelor mai recente, ne apare lim
pede această orientare a politicii 
americane. S E. A T.O. face parte 
din lanțul aceleiași politici a 
S.U.A. — a politicii blocurilor mi
litare agresive — și e firesc ca a- 
cest bloc să fie „înviorat" așa 
cum au fost „înviorate", nu de 
mult, N.A T.O. și pactul de la Bag
dad. „înviorarea" acestor două 
blocuri s.a făcut tot tn prezența 
d-lui Dulles. și s-a pus accent tot 
ne probleme militare. Nu există 
motive ca S.E.A.T.O. să facă ex
cepție. Dimpotrivă. Agenția „Uni. 
ted Press", după felul cum se ex
primă. dă impresia unei certitu
dini clnd arată că Dulles va „ex
plica" partenerilor felul cum vede 
posibilitatea realizării unei colabo. 
rări mai strlnse în domeniul mili
tar între cele trei alianțe agresi
ve. Ideea coordonării eforturilor 
militare a pactelor patronate de 
S.U.A. nu e nouă, ea a fost vlntu- 
rată insistent mai ales cu prilejul 
Consiliului N.A.T.O. de la Paris și 
la Consiliul țărilor membre ale 
pactului de la Bagdad. Utilitatea 
acestei idei va fi subliniată fără 
îndoială șl la Manilla. Este de 
presupus că aici, la fel ca la se. 
Slunile de la Paris a Consiliului 
N.A.T.O. șl de la Ankara a pac
tului de la Bagdad, S.U.A. vor ri
dica problema construirii de baze 
americane pentru arme atomice șl 
a instalării de rampe pentru lan
sarea de rachete în zona Asiei de 
sud.est.

Statele Unite ale Americii acordă 
S.EAT.O.-ulut un rol important 
in subminarea independenței do. 
blndite de țările Asiei de sud-esl, 
pentru asigurarea amestecului a- 
merican tn treburile interne ale 
acestor state. Vlnturtnd gogorița 
„pericolului comunist" este de pre
supus că pe ordinea de zi a sesiu
nii de la Manilla va figura șl pro. 
blema mobilizării statelor mem
bre ale S.E.A.T.O. împotriva Indo. 
neziel. a actualului guvern care 
nu e deloc pe placul imperialiști.

relata deunăzi că rebelii au cum
părat șase avioane de producție 
americană care au zburat din Fi- 
lipine (stat membru al S.E.A.T.O.) 
transportind in Sumatra arma
ment și muniții. In felul acesta, 
cu afutorul statelor membre ale 
S.E.A.T.O., reacțiunea din Suma
tra încearcă să organizeze un soi 
de forțe militare aeriene.

Paralel cu toate acestea, tn a- 
propierea 
circulă I 
precum 
membre i

Ziarul I 
condamnă intenția S. U. A. de a 
livra armament rebelilor din Su
matra prin intermediul S.E.A.T.O., 
scria recent: Orice (ară care nu 
este de acord cu politica externă a 
S.U.A. este calificată de Departa
mentul de Stat drept ..comunistă“ 
sau ..subversivă“. Armele america
ne— precizează ziarul—sînt folosite 
pretutindeni unde este vorba de re
primarea mișcărilor naționale.

Presupuntnd chiar șl o ordine de 
zi limitată la problemele enun
țate mai sus șl iot e suficient pen. 
tru a ne da seama de caracterul 
primejdios pe care.l are sesiunea 
S.E.A.T.O. Prin agravarea încor
dării in sud-estul Asiei, prin ac
țiuni de înăbușire a mișcării de 
consolidare a suveranității națio
nale a țărilor asiatice — toate 
acestea mal ales cu ajutorul 
S.E.A.T.O. — puterile coloniale 
urmăresc să redobtndească pozițiile 
pierdute 
șl zona 
arată și 
agenției 
Consiliului 
să nu sttrnească temeri in rindul 
popoarelor iubitoare de pace, care 
așteaptă nu intensificarea pregăti
rilor militare in Asia, ci acțiuni 
care să contribuie la lichidarea în
cordării intre state.

!n ansamblul situației interna
ționale, clnd pe întregul glob miș
carea pentru tratative Intre Est șl 
Vest, pentru slăbirea încordării 
internaționale a luat o puternică 
dezvoltare, sesiunea de la Mantila 
a Pactului S.E.A.T.O. constituie un 
nor negru la orizontul vieții inter, 
naționale.

i litoralului indonezian 
flota a VII-a americană 
și vase ale altor state 

ale S.E.A.T.O.
pakistanez „Imrozo" care

in această parte a lumii 
Pacificului. Așa cum se 
In recenta declarație a 
TASS, actuala sesiune a 

S.E.A.T.O. nu poate

MIRON ALDEA

a r N an g a 1

Trupele guvernului central 
al Indoneziei au debarcat pe coastele 

Sumatrei centrale

Să fie anulată 
sentinfa contra 

Djamîlei Buhired!

’ DELHI 10 (Trimisul special al 
Agerpres transmite). —

In seara de 9 martie, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Chivu Stoica, Emil 
Bodnăraș și Avram Bunaciu și 
persoanele care-i însoțesc au pă
răsit orașul Delhi, îndreptîndu-se 
cu un tren special spre Nangal în 
cadrul călătoriei lor prin India. 
Oaspeții romîni au fost conduși 
la gara din Delhi de către primul 
ministru al Indiei, Nehru și de

ministrul Apărării, Krishna Me- 
non.

In călătoria prin India, oaspeții 
romîni sînt însoțiți de Jagan 
Nath Khosla. ambasador extraor. 
dinar și plenipotențiar al Indiei 
la București.

★
DELHI 10 (Trimisul special al 

Agerpres transmite). —
In cursul zilei de luni președin

tele Consiliului de Miniștri al R. 
P. Romîne, Chivu Stoica», Emil

Bodnăraș, Avram Bunaciu și per
soanele care-i însoțesc au sosit la 
Bhakra Nangal unde au vizitat 
complexul hidroenergetic din a- 
cest oraș. După ce oaspeții ro
mîni au avut prilejul în cursul șe
derii lor la Delhi să admire de
corul măreț al palatelor și grădi
nilor marilor Moguli, monumente 
ale artei si culturii străvechi a 
Indiei, la Bhakra ei au ocazia 
să-și facă o imagine vie asupra 
Indiei moderne care-șl pune sar-

cina electrificării și industriali
zării.

Barajul de la Bhakra situat în 
statul Punjab din nordul Indiei 
este al doilea din lume ca înăl
țime, măsurînd 225 m. Lacul de 
acumulare va acoperi o suprafață 
de circa 10.000 hectare. Comple
xul va permite irigarea unei su
prafețe de aproape 3 milioane ha 
și va genera o energie electrică 
de 400.000 kW.

Oaspeții romîni au fost conduși

de Gian Singh Rarewals, minis
trul Irigațiilor și Energiei din 
statul Punjab și de Khungar di
rectorul general al mărețului pro. 
iect. Oaspeții romîni au vizitat 
șantiere si sectoarele lucrării care 
au fost terminate, au ascultat ex
plicațiile tehnicienilor și au stat 
de vorbă cu muncitorii.

In seara zilei de luni, reprezen
tanții poporului romîn au plecat 
cu un tren special la Agra — 
vestitul centru istoric și artistic 
al Indiei.

anchetul oferit de tovarășul Chivu Stoica
DELHI 10.—Trimisul special A- cii India, Prasad, iar Nehru — firești în relațiile dintre țări care 

'gerpres transmite:
Președintele Consiliului de Mi

niștri al R.P. Romîne Chivu 
Stoica a oferit duminică seara în 
saloanele hotelului Ashoka un 
banchet în cinstea premierului 
indian Nehru. La banchet au luat 
parte primul ministru Nehru, In- 
dira Gandhi, membrii guvernului 
indian, înalți funcționari indieni, 
ofițeri superiori ai armatei indie
ne, reprezentanți ai vieții artis
tice, șefii a numeroase ambasade 
și misiuni diplomatice și ziariști- 
Au luat parte de asemenea Emil 
Bodnăraș, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Avram Buna- 
ciu, ministrul Afacerilor Externe 
și persoanele care-i însoțesc, pre
cum și N. Cioroiu, ambasadorul 
R.P. Romîne la Delhi. In timpul 
banchetului Chivu Stoica a toas
tat pentru președintele Republi-

pentru președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P.R.

La recepție Chivu Stoica și 
Nehru au rostit cuvîntări.

„Mulțumindu-vă pentru primi
rea caldă și plină de atenție de 
care ne-am bucurat pretutindeni 
în capitala dv., a spus tovarășul 
Chivu Stoica, exprim în același 
timp profunda noastră satisfacție 
față de rezultatele pozitive cu 
care s-au încheiat convorbirile ce 
le-am avut cu eminentul om de 
stat indian, premierul Jawaharlal 
Nehru — și cu alte personalități 
proeminente din guvernul indian. 
Aceste convorbiri* s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate și 
înțelegere. Rezultatele convorbi
rilor noastre, a continuat preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romîne, sînt cît se poate de

au ca preocupare centrală a po
liticii lor externe apărarea păcii, 
dezvoltarea înțelegerii și colabo
rării internaționale. Ne este plă
cut să constatăm că între Repu
blica Populară Romînă și Repu
blica India se dezvoltă cu succes 
relațiile prietenești și de colabo
rare economică și culturală, pre
cum și că acum s-au creat noi 
perspective de întărire continuă 
a prieteniei romîno-indiene în 
teresul ambelor popoare“.

Tovarășul Chivu Stoica a 
cheiat cuvîntarea sa cu urări 
sănătatea lui Nehru și a celorlalți 
invitați.

Tn cuvîntarea sa de răspuns, 
primul ministru Nehru a spus: 
„Fiți siguri că pretutindeni unde 
veți merge în India veți fi bine 
primiți, deoarece idealurile de

in-

în- 
în

anchetul oferit de J. Nehru
(Urmare din pag. l-a)

unul în fața celuilalt, am avea o 
situație cit se poate de proastă. In
dia nu are putere militară și nu 
poate impune nimic țărilor prin 
folosirea forței sale armate. Avem 
insă posibilitatea de a influența 
țările pentru a sluji cauzei păcii.

Sintem de părere că oricind și 
îndeosebi astăzi, o încercare de a 
impresiona prin forță o altă țari

nu este un lucru bun și nu poate 
fi decit sortită eșecului. Dimpotri
vă, credem că este posibilă coexis
tența pașnică intre state organizate 
după principii diferite. Coexisten
ța pașnică, neamestecul în trebu
rile altor țări, duc la dezvoltarea 
vieții popoarelor în direcția aspi
rațiilor lor firești. India dorește 
colaborare cu orice țară care vrea 
să lupte pentru pace, pe căi paș
nice, prin cuvinte pașnice și prin 
acțiuni pașnice.

De aceea, vă întîmpinăm cu 
bucurie astăzi, aici, atît în vederea 
stabilirii unei colaborări între ță
rile noastre în numeroase domenii, 
cit și ca tovarăși pe drumul spre 
pace. Sper că atunci cînd dv și 
colegii dv vă veți înapoia în pa
trie, veți transmite poporului din 
Rominia întreaga bunăvoință • 
guvernului și poporului nostru.

Ridic paharul în onoarea dv, 
domnule prim-ministru.

pace și prosperitate unesc cele 
două țări ale noastre, pentru că 
țările noastre luptă pentru coexis
tența pașnică, pentru neamestecul 
din afară în treburile interne. Noi 
credem
rim ca 
cît mai 
Dorința
te, a spus apoi Nehru, este de a 
salva pacea. Aceasta este în asen
timentul tuturor 
lume".

în această politică și do- 
zona păcii să se extindă 
mult cuprinzînd noi țări, 
noastră cea mai fierbin-

popoarelor din

Apoi premierul Nehru a toastat 
în sănătatea primului ministru al 
Republicii Populare Romîne, 
Chivu Stoica.

★
DELHI. — In după -amiaza zi

lei de duminică, Krishna Menon, 
ministrul Apărării al Indiei, a fă- 
cut o vizită de curtoazie preșe
dintelui Consiliului de Miniștri al 
R. P. R., Chivu Stoica, cu care 
s-a întreținut cordial aproape o 
oră.

DJAKARTA 10 (Agerpres) 
După cum anunță agenf 
ciated Press referindu-se la o 
sursă demnă de încredere, tru
pele guvernului Central al Indone
ziei au debarcat pe coastele Su
matrei centrale în punctul Beng- 
kalis, la gura fluviului Siak. An
terior avioane ale guvernului cen
tral au aruncat manifeste asupra 
Sumatrei centrale în care aver
tizau pe rebeli că debarcarea tru
pelor guvernamentale „este imi
nentă". Știri primite ulterior arată 
că formații militare rebele con
duse de Hussein au fost respinse 
de trupele guvernului central. 
Răsculații, potrivit agenției Asso
ciated Press, se retrag 
glă. Telegrame transmise 
eași agenție relatează că 
tru mii de soldați sosiți 
dul unor vase de transport ur
mează să debarce la Dumai, unde 
se află exploatările petrolifere ale 
trustului american Caltex. Ince- 
pînd de luni dimineața instala
țiile societății Caltex și-au sus
pendat activitatea. Un purtător 
de cuvînt al guvernului de la 
Djakarta a subliniat că operațiile 
militare care se vor desfășura în

preș). — Sumatra centrală stnt îndreptate 
iția Asso- numai împotriva răsculaților și

nu împotriva populației.

Un succes 
al P. C. Francez

a

E

în jun- 
de ace- 
alți pa
pe bor-

PARIS 10. — Corespondentul 
Agerpres transmite: tn primul 
tur de scrutin al alegerilor par
țiale care au avut loc duminică 
tn circumscripția IlI-a din de
partamentul Nord, pentru înlo
cuirea deputatului republican
social Nisse, decedat cu două 
luni în urmă, candidatul Parti
dului Comunist Henri Fievez a 
obținut cel mai mare număr de 
voturi.

Situîndu-se în fruntea tuturor 
celorlalți candidați, comunistul 
Fievez a obținut 152.538 voturi 
adică 40,65 la sută din numărul 
total al voturilor exprimate. Can
didatul Partidului socialist a ob
ținut 85.135 voturi. Candidatul 
republican social a obținut 65.000 
voturi, 
39.627.
17.461 
cialist

PARIS 10 (Agerpres). — Soar
ta tinerei patriote algeriene Dja- 
mila Buhired condamnată la 
moarte de un tribunal francez 
preocupă opinia publică interna
țională. Chiar în Franța se cere 
tot mai insistent anularea sentin
ței. Avocații Djamilei Buhired 
au protestat împotriva felului în 
care a fost condus procesul și a 
modului în care a fost efectuată 
ancheta. Ei au arătat că Djamila 
a fost deținută timp de două săp- 
tămîni de către parașutiști iar a- 
poi a fost predată autorităților 
judiciare. Ei arată că declarațiile 
acuzatei au fost smulse în urma 
torturilor la care a fost supusă 
patriota algeriană.

Cifră record în șomajul 

din S. U. A.

candidatul M.R.P. — 
candidatul poujadist — 
și candidatul radical-so- 
— 15.889.

WASHINGTON. — Secretarul 
pentru Afacerile Interne al S.U.A., 
Fred Seaton, a declarat vineri la 
Chicago că săptămina viitoare se 
va anunța oficial existenta a 
5.100.000 de șomeri, numărul cel 
mai mare de oameni fără lucru în
registrat in ultimii 16 ani in 
S.U.A.

Tineri ingi
neri indieni lu- 
crînd intr-un 

laborator de e-
Iecfronică la un 

proiect 
zut în 
cincinal

prevă- 
planul 
indian.

In scopul unificării
VIETNAMULUI

O scrisoare a lui Fam Van Dong
LOR ÎNTREGULUI 
VIETNAMEZ SPRE T.__
UNITATE, EL ESTE TOTDEA
UNA GATA SA PARTICIPE LA 
O CONFERINȚA CONSULTA
TIVA CU AUTORITĂȚILE VIET 
NAMULUI DE SUD PENTRU 
DISCUTAREA PROBLEMEI A- 
LEGERILOR GENERALE LI
BERE IN SCOPUL 
RII VIETNAMULUI 
ACORDURILOR DE 
NEVA.

Guvernul Republicii 
Vietnam propune ca 
cel mai apropiat să se _____
o întîlnire a reprezentanților au
torităților competente din cele 
două părți pentru a discuta îm
preună problema reducerii perso
nalului forțelor armate și pentru 
a studia măsurile în vederea sta
bilirii de schimburi comerciale.

HANOI 9 (Agerpres). — TASS 
transmite :■ La Hanoi a avut loc 
o conferință de presă în cadrul 
căreia Fan Hun. ministru de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri, a dat 
citire în fața ziariștilor textului 
scrisorii adresată de Fam Van 
Dong, primul ministru al R. D. 
Vietnam, președintelui Vietnamu
lui de sud.

In scrisoare se subliniază că 
întregul popor vietnamez cere 
ca în conformitate cu spiritul și 
litera acordurilor de la Geneva 
să se pună capăt amestecului im
perialiștilor americani în treburile 
Vietnamului de sud,

GUVERNUL REPUBLICII DE. 
MOCRATE VIETNAM SUBLI
NIAZĂ CA LUPTIND CU HO- 
TARIRE PENTRU TRADUCE
REA IN VIAȚA A NĂZUINȚE.

POPOR
PACE $1

UNIFICA- 
POTRIVIT 
LA GE-

Democrate 
în viitorul 
organizeze

REDACTIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Plata „Sctntell", Tel. 1.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Sclnteil „I. V. Stalln",


