
Sosirea delegației I Proletari din toate țările, uniți-vă !

guvernamentale aR.P.R
în R. P. Chineză

KUNMIN 31. — De l,a trimisul 
special Agerpres: In ziua de 31 
martie, la amiază, a sosit la Kun
min delegația guvernamentală a 
Republicii Populare Romîne, con
dusă de președintei? Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, tovarășul Chivu 
Stoica, care la invitația guvernu
lui Republicii Populare Chineze 
face o vizită în marea țară prie
tenă.

Din delegație fac parte tovară
șii Emil Bodnăraș, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și 
Avram Bunaciu, ministrul Aface
rilor Externe. Din delegație face 
de asemenea parte Th. Ruden- 
co, ambasadorul R. P. Romîne în 
R. P. Chineză.

Primul oraș chinez în care a 
sosit delegația guvernamentală a 
Republicii Popu.are Romîne, ca
pitala provinciei Yunan, i-a pri
mit pe oaspeții romîni într-un ca
dru sărbătoresc și într-o atmos
feră de esntuziasm și dragoste 
frățească. Aeroportul orașului era 
împodobit cu drapelele de stat 
ale Republicii Populare Romîne 
și Republicii Populare Chineze. 
Pe fațada clădirii < 
aeroportului, o uriașă 
pe care er.au înscrise 
„Bun venit delegației 
mentrtie a Republicii 
Romîne în frunte cu 
Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri“.

In momentul cînd avionul adu- 
cînd pe înalții oaspeți romîni a 
aterizat pe aeroportul din Kuiv 
min, din sute de piepturi au iz
bucnit puternice ovații și urale, 
zeci de stegulețe, năframe și bu
chete de flori au fluturat in aer. 
Coborînd din avion, tovarășii 
Chivu Stoica, Emil Bodnăraș și 
Avram Bunaciu au fost salutați 
cu căldură de președintele Comi
tetului Popular al provinciei Yu
nan, Iu I-tsuan, vicepreședintele 
Comitetului Popular al provin
ciei Yunan, Sin Min-hui, adjunc
tul ministrului de Externe al Re
publicii Populare Chineze, Cin 
lun-cen, de ambasadorul Republi*- 
cii Populare Chineze în Republi
ca Populară Romînă, Ke Bo-nian 

ambasadorul Republicii 
Romîne în Republica 
Chineză, Th. Rudenco, 
cu membrii ambasadei 

Kunmin pentru a-i 
pe înalții oaspeți din

centrale a 
pancardă 
cuvintele 
guvern a- 
Popu'.are 
tovarășul

Yunan, Iu I- 
cuvîntare de 

delegației 
Republicii 

Populare Romîne. „Delegația gu
vernamentală romînă — a spus 
el — va începe de azi o vizită de 
prietenie în țara noastră, aducind 
din indepărtații Carpați mesajul 
de prietenie adîncă al poporului 
roinin față de poporul chinez. 
Permiteți-mi ca în numele Comi
tetului Popular al provinciei Yu
nan și al naționalităților din în
treaga provincie, să vă urez cu 
cea mai mare cordialitate bun 
venit. Populația din Yunan, ca și 
poporul întregii noastre țări, pre
țuiește foarte mult prietenia fră
țească cu poporul romîn și se 
bucură de dezvoltarea acestei 
prietenii. Sîntem convinși — a 
spus Iu l-tsuan in încheiere — 
că vizita pe care o va face de
legația guvernamentală romînă 
în țara noastră va contribui la 
întărirea relațiilor prietenești 
dintre China și Rominia. Doresc 
succes delegației guvernamentale 
a Republicii Populare Romîne în 
această vizită și urez de aseme
nea sănătate inalților oaspeți“.

A răspuns președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, tovarășul Chivu 
Stoica.

„In orașul dv. însorit, vestit 
prin minunatele opere create de 
meșterii șl artiștii dv. — a spus 
printre altele tovarășul Chivu 
Stoica — ne bucurăm de o pri
mire plină de afecțiune, expresie 
a legăturilor strînse de prietenie 
frățească dintre popoarele 
tre, unite prin marele și nobilul 
țel comun al construcției socia
lismului.

Vă rugăm, dragi tovarăși, să

Iar al provinciei 
tsuan, a rostit o 
bun venit în cinstea 
guvernamentale a

noas-

primiți salutul fierbinte, pornit 
din adîncul inimii, al poporului 
romîn adresat marelui său prie
ten și frate, poporul chinez, pre
cum și urările sale, ca să obți
neți noi succese în imensa operă 
pe care o întreprindeți, transfor
marea patriei dv. intr-o mare 
putere industrială socialistă.

Sîntem siguri că vizita noastră 
în țara dv., contactul nostru cu 
poporul chinez, pe care poporul 
romin îl prețuiește și îl stimează, 
convorbirile noastre cu conducă
torii dv. vor contribui la adinci- 
rea prieteniei romîno-chineze, Ia 
strîngerea colaborarării multila
terale dintre țările noastre și 
prin aceasta la întărirea unității 
lagărului socialist, a cărei exis
tență constituie garanția cea mai 
sigură a păcii".

In încheiere, tovarășul Chivu 
Stoica a făcut urări pentru prie
tenia romîno-chineză, pentru uni
tatea țărilor socialiste și 
pace în întreaga lume.

Salutați cu entuziasm 
de față, înalții oaspeți 
s-au îndreptat spre reședința ce 
le-a fost rezervată în timpul șe
derii în orașul Kunmin,

★

KUNMIN 31 (de la trimisul 
special Agerpres). — In după 
amiaza zilei de 31 martie, tova
rășii Chivu Stoica, Emil Bodnă- 
raș și Avram Bunaciu au făcut o 
plimbare prin unul din cele mai 
cunoscute și frumoase locuri ale 
regiunii Yunan, Muntele din Apus 
și lacul Kunmin.

In seara aceleeași zile înalții 
oaspeți romîni au participat la 
recepția oferită în cinstea lor de 
președintele Comitetului Popular 
al provinciei Yunan, Iu I-tsuan.
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PRIMUL PAS PENTRU SALVAREA DEFINITIVA
A OMENIRII DE RĂZBOIUL ATOMIC

U.R.S.S. încetează in mod unilateral
experiențele cn arma nucleară

£23

Hotărîrea Sovietului Suprem al U. R. S. S
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

TASS transmite Hotărîrea Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. în proble
ma încetării unilaterale de către 
Uniunea Sovietică a experiențelor 
cu armele atomică și cu hidrogen.

și de
Populare
Populară 
împreună 
sosiți la 
întîmpina 
patrie.
i Președintele Comitetului Popu-

Succese 
în întîmpinarea 
zilei de 1 Mai

Muncind cu avînt sporit în în- 
tlmplnarea zilei de 1 Mai, munci
torii din 15 întreprinderi ale in
dustriei materialelor de zidărie 
dau produse în contul celui de-al 
doilea trimestru ai anului.

In prima jumătate a lunii mar
tie s-au fabricat peste prevede
rile planului trimestrial aproa
pe 1.000.000 cărămizi șl aproape 
1.500.000 bucăți de țigle.

Printre primele întreprinderi 
care și-au îndeplinit planul pe 
primul trimestru înainte de vre
me sînt fabricile de cărămizi și 
țiglă „Record“ — Sibiu, „Her- 
cules* — Tîrnăveni, „Aradul“, 
„Satul Mare“.

** (Agerpres).

Tinerilor muncitori al iii’nef „Ianoș Herbak“ biblioteca le este la fel de familiară ca și secțiile 
tn care lucrează. Aici au posibilitatea să afle ultimele noutăți literare, tehnice, științifice și — 
după cum arată fotografia — ei nu se mulțumesc numai să Ie pri vească ci își fac pe loc fișe de 

lectură. (Foto: D. F. DUMITRU)
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CE TREBUIE SÀ AFLĂM
LA CERCURILE
î

I
Propagandiștii de 

la cercurile „Să ne 
cunoaștem patria“
— formă concretă 
de educație politică 
a tineretului ini
țiată după Congre
sul
— au de îndeplinit 
siune 
ceea 
tinerilor 
leșul lor, istoria de luptă a po
porului, marele rol al clasei 
muncitoare în frunte cu parti
dul eț în eliberarea patriei și 
făurirea unei vieți noi, de a 
contribui la ridicarea conștiin
ței lor patriotice.

„Să ne cunoaștem patria“
al doilea al U.T .M.

o mi- 
nobilă și mare : a- 

de a face cunoscut 
cursanți, pe înțe-

părinții marelui romancier Liviu 
Rebreanu. Toți tinerii care sînt 
azi în cercul politic au ajutat la 
reclădirea casei și mai apoi la 
strîngerea documentelor ce priveau 
via|a și opera lui Rebreanu. în 
toamnă s-a deschis cercul „Să ne 
cunoaștem patria“ care a cuprins 
dintr-un început 41 de tineri, flă
căi și fete, uteiniști și neutemiști.

Locuitorii Năsăudului au o bo
gată tradiție de luptă populară și 
propagandistul și-a îndreptat toa-

Rebreanu și Coșbuc de pildă și 
nici numai cu ajutorul exponate
lor muzeului din Năsăud glorioa
sa istorie a mișcării muncitorești 
din patria noastră, ajutorul pe 
care ni l-a dat Uniunea Sovietică 
ele.

Propagandiștii folosesc în multe 
părți monumentele drept material 
extrem de prețios în explicarea u- 
nor lecții. La Mirăslău de exemplu 
(ca de altfel în multe alte sate și o- 
rașe) utemiștii și tinerii din co-

De curînd, în orașul de munte 
Năsăud «-au întîlnit într-o consfă
tuire organizată de ziarul „Sein- 
teia tineretului“ și comitetul re
gional Cluj al U.T.M., peste 150 
de propagandiști veniți aici 
satele regiunii Cluj. Vreme 
două zile ei și-au împărtășit unii 
altora metodele pe care le folo
sesc pentru educația comunistă a 
tinerilor țărani muncitori în cercul 
politic „Să ne cunoaștem patria“.

In majoritatea lor propagandiș
tii erau tineri învățători. O tinără, 
Maria Bogăteanu, dintr-un sat dc 
cîmpie — Suat, arăta încă de la 
început importanța folosirii în ac
tivitatea din cadrul cercurilor a

din 
de

Note pe marginea 
unei consfătuiri cu propagandiștii• •

tivilatea din cadrul cercurilor 
tradițiilor locale.

Aceeași idee a susținut-o 
propagandistul Sever Ursa dintr-o 
comună apropiată Năsăudului, Pri
slop, azi cartierul „Liviu Rebrea
nu“. Prima „lecție“ ținută în a- 
cest cerc a început într-un mod cu 
totul original într-o zi de septem
brie cînd din inițiativa partidului 
și guvernului a început aici re
constituirea căsuței „tăiate adînc 
in coasta unei coline" din care a- 
cum aproape 50 de ani M» plecat

tu atenția asupra folosirii ei în 
seopul educației revoluționare a 
tineretului. La lecția cu tema „Re
voluția din 1848“, de exemplu, el 
s-a folosit de unele documente 
ale muzeului din Năsăud. Aici se 
află expuse arme ale partieipan- 
ților la revoluție din regiunea 
Cluj precum și citeva documente 
privind figura luptătorului țăran 
Tănase Tudoran, care asemenea 
lui Horia, luptînd împotriva boie
rilor, fiind prins, a fost tras pe 
roată la Salva.

Folosind din plin tradițiile lo
cale, la baza muncii de educație 
în cadrul cercului, ea materiale de 
căpetenie, au stat totuși lecțiile 
cuprinse în broșura „Să ne cu
noaștem patria“, Istoria și Consti
tuția R.P.R. Faptul aeesta c și cit 
se poate de firesc. Propagandistul 
nu putea lămuri prin opera lui

mună au luat sub patronajul lor 
monumentul și au amenajat locul 
din jurul său. Propagandistul i a 
ajutat pe tineri să se documenteze 
asupra acelei mari bătălii a Iui 
Miliai Viteazu de sub dealurile 
Aiudului, moment din care laurii 
de glorie de pe fruntea lui Mihai 
Viteazu încep să pălească. Aceste 
zile de cunoaștere a unor file zbu
ciumate din lupta poporului no
stru au trezit la tineri interesul 
pentru cercetarea adineă și a altor 
evenimente petrecute pe locurile pe 
care trăiesc. Tinerii din cerc au 
întocmit apoi o monografie a co
munei de la formarea ei și pînă 
în zilele de azi.

Maria Bogăteanu, propagandistă 
din Suat, s a înscris pentru a doua 
oară la cuvînt : Tradițiile locale 
nu înseamnă neapărat monumen-

te, case-muzeu, locuri 
renumite pe care s-au 
petrecut evenimente 
cunoscute în 
scrisă. Istoria patriei 
e în cele din 
istoria fiecărui 

jȘ>arte cu evenimen- 
petrecule dc-a lun

gul anilor, scrise sau nescrise 
pe hîrtie și în primul rînd isto
ria oamenilor care le locuiesc. 
Așadar nu există sat pe întinsul 
țării care să fie lipsit de tradiții 
de luptă. Mai întîi că în sat tră
iesc destui oameni care au cu
noscut pe pielea lor viața aspră 
a trecutului de exploatare și în
tuneric. Pornind de la acest fapt, 
propagandista Maria Bogăteanu a 
invitat deseori la cerc bătrîni care 
au povestit tinerilor episoade din 
viața lor și a satului de ieri. Pe 
lingă aceasta, în zilele de dumi
nică tinerii de la cerc au vizitat 
în împrejurimi, gospodăriile agri
cole colective și cele de stat. Pe 
baza acestor vizite propagandista 
a îmbogățit lecțiile prin exemple 
vii de comparație între viața de 
ierț și viața de azi a satului.

și oraș în 
tele lor

istoria

urmă 
sat

Frumusețile patriei
Vn capitol important care a tre

zit Iar ni discu[ii in consfătuire la 
constituit modul cum propagandis
tul explică tinerilor harta patriei 
cu frumusețile și bogățiile ei. In 
unele cercuri cum ar fi cele din 
comunele Băișoara și 
nul 
fost 
tic.

lara. raio- 
Turda, frumusețile patriei au 
explicate în mod idilic, sta- 

Dimpotrivă propagandista

V. BARAN

Problema încetării experiențelor cu armele atomică și cu hidro
gen capătă cu fiecare an, cu fiecare lună, o importanță tot mai 
mare pentru cauza păcii și bunăstării popoarelor.

In prezent majoritatea covîrșitoa-re a populației globului cere 
încetarea experiențelor. Deși de mulți ani popoarele luptă cu 
hotărîre pentru încetarea acestor experiențe, ele continuă ceea 
ce duce la crearea continuă de tipuri noi de arme nucleare adu
cătoare de moarte, sporește concentrarea de elemente radioactive 
în aer și sol, infectează organismul oamenilor și periclitează dez
voltarea normală a generațiilor viitoare.

Uniunea Sovietică a depus eforturi perseverente șl consecvente 
pentru a ajunge la un acord cu puterile care dispun de armele 
atomică și cu hidrogen cu privire la încetarea imediată și necon
diționată a efectuării experiențelor nucleare. In ațest scop Sovie
tul Suprem al U.R.S.S. și guvernul sovietic au făcut în ultimii 
ani repetate propuneri concrete cu privire la încetarea experien
țelor, propuneri pe baza cărora s-ar fi putut ajunge de mult la 
o înțelegere în această problemă.

In mesajul din 10 mai 1957, adresat Congresului Statelor Unite 
și Parlamentului Marii Britanii, Sovietul Suprem al U.R.S.S- a 
chemat Congresul S.U.A. și Parlamentul Marii Britanii să con
tribuie la realizarea unul acord între guvernele U.R.S.S., S.U.A. și 
Marii Britanii cu privire la încetarea imediată a exploziilor ex
perimentale cu bombele atomică și cu hidrogen.

La ultima sa sesiune din decembrie anul trecut, Sovietul Suprem 
al U.R.S.S., exprimînd voința neclintită și năzuința unanimă de 
pace a poporului sovietic, a propus ca U R.S.S., Marea Britanie și 
S.U.A. să-și asume obligația de a înceta cu începere de la 1 ia
nuarie 1958 toate experiențele cu armele atomică și cu hidrogen.

S.U.A. și Marea Britanie însă nu au răspuns la toate aceste pro
puneri ale Uniunii Sovietice. In consecință intr-o parte a g'obu- 
lui sau în alta continuă exploziile experimentale ale bombelor 
atomice și cu hidrogen, ceea ce dovedește intensificarea cursei în 
domeniul creării unor tipuri și mai periculoase de arme de exter
minare în masă.

Călăuzindu-se de năzuința de a face un 
privește încetarea generală a experiențelor 
cu hidrogen, și a face astfel primul pas in

început practic in ce 
cu armele atomică și 
direcția salvării defini-

SOVIETUL SUPREM AL UNIUNII
Moscova, Kremlin, 31 martie 1958.

tive a omenirii de pericolul unui război atomic de exterminare, 
Sovietul Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste ho
tărăște :

I. SA SE ÎNCETEZE IN UNIUNEA SOVIETICA EXPERIEN
ȚELE CU TOATE TIPURILE DE ARME ATOMICE Șl CU HI
DROGEN.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. așteaptă ca parlamentele celor
lalte state care dispun de armele atomică și cu hidrogen să facă 
tet ce este necesar ca și aceste țări să înceteze exploziile experi
mentale cu aceste tipuri de arme.

II. Să însărcineze Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. să ia măsu
rile necesare pentru traducerea în viață a punctului I al prezentei 
hotărîri și să facă apel la guvernele celorlalte state care dis
pun de armele atomică și cu hidrogen să ia măsuri similare 
PENTRU A ASIGURA ÎNCETAREA EXPERIENȚELOR CU AR
MELE ATOMICA Șl CU HIDROGEN PRETUTINDENI Șl PEN
TRU TOTDEAUNA.

In cazul cînd celelalte puteri care dispun de armele atomică șt 
cu hidrogen vor continua experiențele cu aceste arme guvernul 
U.R.S.S. își va asuma libertatea de a acționa după cum crede de 
cuviință in problema efectuării de către Uniunea Sovietică a ex
periențelor cu armele atomică și cu hidrogen, conformindu-s? îm
prejurărilor menționate mai sus și finind seama de interesele se
curității Uniunii Sovietice.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. speră în mod sincer că inițiativa 
Uniunii Sovietice în problem.? încetării experiențelor cu arma nu
cleară se va bucura de sprijinul cuvenit din partea parlamentelor 
celorlalte state.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. este profund convins că dacă drept 
răspuns la hotărîrea Uniunii Sovietice celelalte state care dispun de 
arma nucleară vor înceta și ele la rîndul lor experiențele cu acea
stă armă, in felul acesta se va face in mod practic un pas impor
tant pe calea consolidării păcii și întăririi securității tuturor po
poarelor. Nu încape îndoială că acest pas ar avea o mare însem
nătate pentru însănătoșirea întregii situa',Ti internaționale, ar con
tribui la eliberarea omenirii de teama apăsătoare pentru scarta 
păcii, pentru destinul generațiilor viitoare.

REPU3LICILOR SOVIETICE SOCIALISTE

Apelul Sovietului Suprem al U.R.S.S
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

TASS transmite: Sovietul Su
prem al U.R.S.S. a adoptat textul 
unui apel către Congresul S.U.A. 
în problema încetării unilaterale 
de către Uniunea Sovietică a ex
periențelor cu arma nucleară.

In apel se spune că în dorința 
de a face în mod practic 
ceputul încetării generale a 
periențelor cu arma nucleară și

în- 
ex-

Lucrările sesiunii 
Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.
La ședința comună din 31 martie 
a Sovietului Uniunii și Sovietului 
Naționalităților care 
la Kremlin, N. S. Hrușciov 
rostit cuvîntarea de 
dezbaterilor asupra legii cu pri
vire la dezvoltarea continuă a o- 
rînduirii colhoznice și la reorga
nizarea S.M.T.-urilor.

La propunerea făcută de N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. a confirmat 
componența Consiliului de Mi
niștri al IJ.R.S.S. Frol Kozlov și 
Anastas Mikoian au fost confirmați 
ca prim-vicepreședihți ai Consiliu
lui de Miniștri. Aleksei Kosîghin 
și Aleksandr Zasiadko — vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
Iosif Kuzmin — vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și preșe
dinte al Cosplan, Dimitri Ustinev, 
vicepreședinte al Consiliului de 
M i niștri.

Din Consiliul de Miniștri fie 
parte Andrei Gromîko — ministru 
al Afacerilor Externe; Rodion Ma- 
linovski — ministru al Apărării; 
Arseni Zverev — ministru al Fi
nanțelor; Nikolai Duderev — mi
nistru al Afacerilor Interne; Ivan 
Kabanov — ministru al Comerțu
lui Exterior; Nikolai Mihailov — 
ministru al Culturii; Maria Kovrî- 
ghina — ministru al Ocrotirii 
Sănătății; Vladimir Mațkevici — 
ministru al Agriculturii, miniștrii 
conducători ai ministerelor econo
mice, vicepreședinți ai Cosplan, 
președinți de comitete și comisii 
de stal, precum și președinții Con
siliilor de Miniștri ale republicilor 
unionale. Ca președinte al condu
cerii Băncii de stat a U.R.S.S. a 
fost confirmat Nikolai Bulganin.

Deputatul Andrei Gromîko 
prezentat Sovietului Suprem

(Continuare în pag. 4-a)

a avut loc
a

închidere a

a 
al

de a face astfel un prim pas în 
direcția salvării definitive a ome
nirii de primejdia unui război a- 
tomic de exterminare, Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. a adop'at 
hotărîrea ca Uniunea Sovietică să 
înceteze în 
riențele cu 
hidrogen.

Sovietul 
cheamă Congresul Statelor Unite 
ale Americii ca, în interesul în
tregii omeniri, să sprijine aceas
tă inițiativă, care corespunde as
pirațiilor milioanelor de oameni 
din toate țările lumii.

Totodată Sovietul Suprem a a- 
doptat și un apel în această pro
blemă adresat parlamentului Ma
rii Britanii în care ii cheamă să 
sprijine inițiativa Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

Sesiunea a adoptat de aserr.e-

mod unilateral expe- 
armele atomică și cu

Suprem al U.R.S.S.

nea un apel al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. către parlamentele 
celorlalte țări (în afară de S.U.A. 
și Marea Britanie). fn acest apel 
se spune: Conștient de înalta 
răspundere pe care o au parla
mentele în fața popoarelor pen
tru măreața cauză a menținerii și 
întăririi păcii, Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. a adresat Congresu
lui S.U.A. și Parlamentului Marii 
Britanii, ca parlamente ale unor 
state care fabrică arma nucleară, 
apelul insistent de a face uz de 
întreaga lor influență pentru ca 
problema încetării experiențelor 
cu armele nucleară și cu hidro
gen de către toate statele și pen
tru totdeauna, să-și găsească in 
sfîrșit o soluționare definitivă.

Sovietul Suprem cheamă parla
mentele tuturor țărilor să spriji
ne această inițiativă și eforturile

îndreptate spre încetarea genera
lă și definitivă a experiențelor cu 
arm,a nucleară, in conformitate 
cu aspirațiile popoarelor, cu aspi
rațiile întregii omeniri.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. a 
adoptat de asemenea textul unui 
apel către Bundestagul R. F. 
Germane in care arată urmările 
grele pe care le va avea pentru 
cauza păcii înarmarea armatei 
vestgermane cu arma atomică și 
cu arma rachetă efectuată de că
tre guvernul R. F. Germane.

Adresind prezentul apel Bun- 
destagului R. F Germane. se 
subliniază in document, Sovieti l 
Suprem al U.R.S.S este călăuzit 
de năzuința de a uni eforturile 
popoarelor sovietic și german în 
interesul păcii și securității po
poarelor Europei. Inclusiv al po
porului german însuși.

Declarația
lui Andrei Gromîko

Ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S.
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

TASS transmite declarația ’ui 
Andrei Gromîko. ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.

La 31 martie, în cadrul ședin
ței comune a celor două Camere 
ale Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko ministrul Aface
rilor
a

Externe al U. 
făcut o declarație cu

R. S. S., 
privire la

încetarea experiențelor cu arma 
atomică și cu hidrogen. Uniunea 
Sovietică, a spus el, este din pă
cate singura țară dintre puterile 
ce dispun de arma atomică și cu 
hidrogen care este gata să sem
neze fără întirziere un acord care 
ar pune capăt exploziilor experi
mentale cu bombe atomice șl cu 
hidrogen.

Jelui nostru: interzicerea armei atomice
continuatNe dăm seama, a

Gromîko, că încetarea experiențe
lor nu înseamnă înlăturarea com
plectă a pericolului unui război 
atomic. De aceea, pronunțîndu-ne 
pentru încetarea exploziilor expe
rimentale, declarăm totodată în 
mod clar că CONSIDERAM 
DREPT ȚELUL NOSTRU PRIN
CIPAL SA CĂDEM DE ACORD 
C.U CELELALTE PUTERI ASU
PRA INTERZICERII NECONDI
ȚIONATE A TUTUROR TIPURI
LOR DE ARME ATOMICE ȘI 
CU HIDROGEN, A ÎNCETĂRII 
PRODUCȚIEI LOR Șl DISTRU
GERII TUTUROR STOCURILOR 
ACESTOR ARME IN CADRUL 
UNUI CONTROL CORESPUN.,

forțe care ar dori ca popoarele 
să se afunde și mai adine în 
mlaștina pregătirilor în vederea 
unui război atomic.

Se știe că încercînd să gă
sească un pretext pentru a res- 
pinge acordul privitor la înce a- 
rea experiențelor nucleare, instan
țele competente din Statele Uni
te ale Americii pretind în ultimul 
timp că scopul acestor experiențe 
ar fi crearea unor bombe nuclea
re curate cu o radioactivitate re
dusă. Presupusele calități ale n- 
cestor bombe curate sînt prezen
tate în S.U.A. cu atîta emfază, în- 
cît s-ar putea crede că este vof- 
ba de mijloace destinate a servi 
prosperității omenirii și nu de 
mijloace de exterminare în masă 
a oamenilor.

Lăsind pe seama conștiinței au
torilor acestor afirmații chestiu
nea dacă există temeiuri să se 
creadă că oamenilor le va fi mai 
plăcut să moară de bomba cu 
hidrogen curată, dacă cineva ar 
reuși să o creeze, decit de una 

trebuie subliniat că 
lună, născocirile privitoare la arma

ZATOR. însă guvernele S.U.A. 
și Marii Britanii nu-și manifestă 
încă hotărîrea de a face aceasta, 
deși un asemenea pas al celor 
trei puteri care dispun de arma 
nucleară ar fi, fără îndoială, pri
mit cu recunoștință de întreaga 
omenire.

Problema încetării exploziilor 
experimentale cu aceste tipuri 
de arme nu este cîtuși de puțin 
o problemă îngustă cu caracter 
tehnic. Aceasta este o problemă 
care are o mare însemnătate in- 
ternațională — politică și morală. 
Atît timp cît se amînă rezolvarea murdară, 
acestei probleme, fiecare 
fiecare săplămînă sînt folosite în 
dauna intereselor păcii de acele ' (Continuare în pag. 4-a)
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Clasamentul s-a clătinat

sub povara... surprizelor
Cu fiecare etapă care trece, 

campionatul categoriei A de fot
bal devine mai pasionant. Dumi
nică, Jiul-Petroșani și Știința-Ti- 
mișoara și-au schimbat între ele 
locurile. în clasament, în timp ce 
Petrolul „ciocănit" acasă de mi
nerii din Petroșani, nu s-a clin
tit ÎRSă. de la șefie. In nici un 
caz, petroliștii nu se așteptau să 
fie învinși pe teren propriu. O sin
gură echipă se putea pînă acum 
lăuda că, în ultimii 2 ani i-a în
vins pe ploeșteni la ei 
într-un meci oficial: 
era Dinamo București, 
însă, dinamoviștii bui 
își mai aduc prea puțin 
minte de lider pentru că au alte 
bătăi de oap. Echipa lui Baratld 
și G. Nicolae își continuă vertigi
nos „cursa“ spre zona „minată“, 
cu toate că dinamoviștii an 
prezentat duminică fonna-

acasă 
aceasta 

Acum 
bucureșteni 

a-

B Liderul învins pe teren propriu B O întîlnire 
în familie se anunță pasionantă B La Tg. 

Mureș frebuie să lași puncte

ție remaniată în care au re
apărut „bătrînii“ Neagu și Ni- 
cușor pentru a ridica moralul 
celorlalți; scorul însă nu le-asurîs. 
Dinamoviștii au fost mai buni de- 
cît jucătorii Rapidului, dovedin- 
du-ne că acel 2—6 a fost într-ade- 
văr un accident, dar că echipa 
n-are destulă încredere în forțele 
sale. Ca atare, n-au insistat sufi
cient cînd cei de la Rapid se gă
seau în 10 oameni, iar pe deasu
pra, aii ftvut și ghinionul să aibă 
în față, pe Dungu în mare formă.

Militarii bucureșteni au făcut 
eforturi vizibile pentru a obține 
victoria. Linia de atac de la C.C.A. 
începe să-și revină. O contribuție

Flancat de către Soare și Caricaș, Constantinescu încearcă to-
l • ’ ' , ■ : . ■ „

tașf să reîntre în posesia balonului.

Foto: C. ANTONIER

Derbiul bucureștean
n-a dat satisfacție

Derbiul echipelor bucureștene a 
stirnit întotdeauna un interes deo
sebit tn rîndul iubitorilor de fot
bal. Dacă tradiția nu a fost infir
mată de spectatorii credincioși ai 
meciurilor de fotbal, nu același lu. 
cru se poate spune despre jocul 
prestat de echipele bucureștene, in
dependent de faptul că ele nu ocu
pă acum locuri fruntașe în cam
pionatul categoriei A de fotbal. Și 
cred că nu exagerăm făcînd aceas, 
tă afirmație, căci ea reflectă opi
niile spectatorilor. Note bune se 
pot da prea puține, mai mult unor 
jucători și mai puțin echipelor în 
întregime.

Unii ar fi tentați să spună că 
jocurile din campionat sini carac
terizate tocmai de această goană 
acerbă după puncte.

Este foarte adevărat că puncte
le sînt extrem de necesare echipe
lor bucureștene, ținind 'seama de 
poziției lor precară in clasament în 
momentul de față, dar tot atit de 
adevărat este că subordonarea 
completă a jocului acestei idei 
este dăunătoare calității fotbalului 
nostru. Toate cele 4 echipe — 
poate ceva mal puțin C.C.A. — 
au fost fascinate parcă de obține
rea victoriei. Din această cauză, 
Rapid, după ce a marcat golul s-a 
retras în apărare, într-o apărare 
disperată — în care un rol hoiă- 
rltor l-a avut Dungu, în zi mare, 
— deși s-a văzut că orice acțiune 
de atac sau contraatac crea pa
nică in apărarea dinamauistă. Este 
bine că Rapid a știut să.și păs
treze avantajul realizai, ‘dar este 
tot atît de adevărat că acesta ar 
fi putut fi mărit. Dinamo, dimpo
trivă. Primind golul în plină do
minare, a primit un șoc care i-a 
dezechilibrat forța ofensivă. Toate 
sforțările făcute de Căllnolu (un 
adevărat erou al jocului) nu i.au 
putut reda echilibrul și liniștea 
necesară pentru a putea înscrie. 
Și e intr-adevăr surprinzător cum 
un jucător rutinat ța Nicușor, care 
a condus bfnd atactfj în cîmp, n-a 
reușit să vadă că îrtghesuirea jo
cului nu va putea aduce sparge, 
rea apărăra ermetice a Rapidului.

In cel țțe aț doilea meci, lucru
rile păreau că șe Vor repeta aido
ma ca tn primul, cn singura deo
sebire că întîlnirea — plnă la pau. 
ză — era puftrl mai temperată, 
mal lentă.

Progresul cu înscris șl a conside
rat că goluț este suficient pentru 
obținerea victoriei. Urmarea fireas
că a fost renunțarea la acțiunile 
ofensive, unde cele două aripi. 
Oaidă și Dinulescu au creat faze 
frumoase și au periclitat în foarte 
multe rinduri poarta apărată de 
Toma.

C.C.A. mai calmă și mai sigură 
a reușit să pună astfel stăplnire pe 
joc și de unde pînă la pauză pu
țini mal sperau tntr.o răsturnare 
a rezultatului, după pauză era a- 
proane clar că Progresul nu va 
putea rezista, ceea ce s-a și în- 
timplat. C.C.A. a cîștigat cu 2—1 
meritat, concretizlndu.și superiori
tatea tehnică și tactică pe care a 
manifestat-o.

Promisiunea făcută la începutul 
campionatului de jucători și an
trenori se pare că a fost uitată de 
ei. Și tocmai de aceea le-o re. 
amintim: FOTBAL DE CALITA
TE. SPECTACULOS

In luptă pentru insigna

de „Atlet școlar**

prețioasă o aduce Constantinescu 
care de la meci la meci justifică 
încrederea ce i s-a acordat și se 
anunță a fi un adversar foarte pe
riculos pentru... colegul său Ale- 
xandrescu. Prin victoria asupra 
Progresului-București, C.C.A. a in
trat în plutonul care-1 urmărește 
pe lider. Destul de bine se com
portă și Dinamo Cluj care 
pe locul 4 se află numai 
puncte diferență de Petrolul. Eta
pa din 13 aprilie pune un mare 
semn de întrebare îp fața dina- 
moviștilor clujeni. In caz de vic
torie asupra colegilor lor de aso
ciație urmează să continue cursa 
spre primul loc, în timp ce bucu- 
reștenii vor începe să prindă ră
dăcini în coada clasamentului. 
Iată deci o partidă care se anun
ță a fi foarte disputată. La Arad, 
Clubul Sportiv Oradea a mai com
plectat un bilet de drum spre ca
tegoria B, ou toate că U.T.A. a 
jucat destul de modest.

Echipa „Energia" din Tîrgu Mu
reș, și-a făcut obiceiul să „vă
muiască“ de la un timp fiecare 
echipă pe care o găzduiește. Acum, 
a fost rîndul oelor de la Știința 
Timișoara să lase aci 2 puncte. Cu 
Ciosescu lipsit de orice orizont și 
totuși constituind după cît se pare 
speranța „nr. 1“ a studenților ti
mișoreni, echipa antrenată de 
Schileru a trebuit să părăsească 
terenul învinsă. Tîrgu Mureș a 
fost mai bun dar ni se pare ha
zardat ca numai după o partidl, 
să tragem de acuma concluzia că 
„victoria Științei, obținută in întîl
nirea cu Dinamo, s-a datorat mai 
mult formei slabe a bucureștenilor 
decît calităților studenților timișo 
reni...»

fiind
la 2

M. ZONIS

Iată acum rezultatele etapei: 
Petrolul Ploești — Jiul Petroșani 
0—1 (0—0) ; Energia Tîrgu Mu
reș — Știința Timișoara 2—1 
(1—1) ; U.T.A. Arad — C. S. Ora
dea 2—0 (1—0) ; Dinamo Cluj — 
Steagu. Roșu Or. Stalin 4—3 
(3—3); Progresul București — 
C.C.A. 1—2 (1—0) ; Dinamo Bucu
rești — Rapid București 0—I 
(0-1).AUREL DANCUliderul Învins acasă...

Evident, înfrîngerea Petrolului 
Ploești a consternat. Liderul, în. 
vins pe teren propriu pentru pri
ma oară în acest campionat. Spec- 
tatorii ploeșteni care au sperat 
pînă în ultima secundă a celor 90 
de minute egialarea, s-au văzut ne. 
voiți să soarbă pînă la fund pa
harul deziluziei. Și înfrîngerea — 
dt pare de paradoxal — nu i-a 
arnărît atît cît i.a dezamăgit evo
luția în joc a echipei preferate. O 
linie de atac, ce-i drept, plină de 
intenții agresive, dar. cu un finiș 
haotic și firesc, ineficace. Cu ju
cători ambițioși — în sensul ne
dorit al cuvîntului — dominați de 
o excesivă nervozitate în care Za- 
haria a rămas ,,oap de afiș“. 
Și.a îngăduit să intre excesiv 
bărbătește la adversar, fapt 
a culminat cu „îmbrățișarea“ 
perului Panait. Pe deasupra, 
permis să fie obraznic cu propriul 
antrenor, Ilie Oană, cînd acesta 
de pe tușă, transmitea echipei o 
Indicație. Apărarea gazdelor a ră
mas în cea'mai mare parte a în. 
tîlnir-ii un compartiment mereu în 
derută în care Piahonțu, Marines- 
cu .și Topșa au... seăldat-o 
»înd.

Oaspeții au, măi cu seamă, me
ritul că au privit cu seriozitate 
și încredere acest meci. Timorați 
oarecum de împrejurări în primele 
minute (jucau doiar în deplasare 
cu liderul oampionatului), au tre
cut în atac fără teamă că spatele 
frontului — o apărare condusă ex
celent de Panait — ar putea fi

El 
de... 
care 
sto- 
și-a

pe

străpuns. Ploeștenii contraatacă de 
multe ori și destul de periculos. 
Dar Crîsnic, mereu mai ttnăr, ex
cepțional în reflexe, uimește pur 
și simplu. Fiecare intervenție a 
sa pare o lecție servită confrate, 
lui său mai tînăr, Roman, care, 
culmea, la un șut al lui Gabor 
este, prins tn contra timp și go
lul de onoare, golul victoriei, se 
înscrie.

Deruta îi înlănțuiește pe ploeș- 
teni. Sporesc atacurile pe aripi 
mai cu seamă, dar din păcate, ac 
țiunile finale prost închegate au 
aceiași sfîrșit : peste bară, în bra. 
țele lui Crîsnic și de opt ori în 
corner. Dar nici aici nu reușesc să 
fructifice, ba de ctteva ori, Iov* 
turile de colț sînt executate cu 
totul defectuos.

„Jiul" Petroșani a luptat pen
tru victorie, a știut s-o păstreze. 
Meritul victoriei aparține întregi* 
echipe și antrenorului Anton 
Șepci.

V. RANGA

Elevii școlii profesionale de pe lîngă uzina „Ernst Thälmann 
din Orașul Stalin iubesc gimnastica.

De astăzi — 1 aprilie 1958 intră în vigoare regulamentul de 
înființare a insignei de „Atlet școlar“. Incepînd de astăzi, în în
treaga țară vor avea loc primele concursuri pentru trecerea nor
melor prevăzute în regulament și pentru cucerirea, astfel, a insignei 
de „Atlet școlar“. Desigur, evenimentul constituie un nou prilej de 
bucurie pentru elevii școlilor medii și profesionale. Acest lucru nu 
ni l-au spus numai elevii Școlii medii nr. 7 „I. L. Caragiale“ din 
București, dar și cunoscutul pro fesor de educație ........ “
Morțun, cu care am discutat recent.
— Trebuie să știți că insigna 

de „Atlet școlar" a avut un ră
sunet deosebit de mare în mijlo
cul elevilor — ne spune profeso
rul C. Morțun- In școala noas
tră. de exemplu (școala medie 
nr. 7) elevii nu numai că au dis
cutat dar au și început — și asta 
încă de multă vreme — pregăti
rile practice pentru cucerirea in
signei. Insigna de „Atlet școlar“ 
nu numai că trezește interesul di
rect al elevilor, ci ea va contribui 
în mod deosebit la dezvoltarea 
atletismului școlar.

— Ați putea să ne dați cîteva 
amănunte în legătură cu regula
mentul insignei ?

— Desigur. După cum știți, in 
signa are trei grade — bronz, iar 
gint și aur. Orice elev din șco 
Iile de cultură generală, pedago 
gice sau profesionale, între 14-18 
ani, care îndeplinește una din 
normele prevăzute de regulament 
pentru o .anumită probă atletică, 
poate cuceri insigna de „Atlet 
școlar“. De remarcat însă că per
formanțele care sînt necesare pen
tru cucerirea insignei trebuie rea
lizate numai în cadrul întrecerilor 
oficiale, în prezența unor arbitri 
oficiali și a unor membri ai eo-

fizică, Camil

locale de
ca și felul 
insignele (cele de bronz de 
secțiile de învățămint ale

J u n i o rii noștri
Mîine, Ia Koblenz (R.F.G.) in 

compania reprezentativei de ju
niori a Greciei, un număr de 16 
tineri fotbaliști romîni vor lua 
startul în Turneul Internațional 
de juniori — U.E.F.A. La cea de 
a Xl-a ediție a acestui turneu, 
participă 19 echipe de pe conți- 
nentul nostru, trezind un mare 
interes in cercurile fotbalistice 
europene. De data aceasta, din 
păcate se poate spune că băieții 
noștri au plecat la turneul de la 
Luxemburg fără să aibă in per. 
spectivă prea multe emoții, iar, 
noi fără să avem prea mari... 
pretenții la ei. „Cartea de vizi
tă“ cu care se prezintă echipa 
noastră nu spune lucruri mari. 
„ll“-le care va înfrunta în pri
mul joc pe fotbaliștii greci nu 
poartă nici laurii acelei neuitate 
echipe de speranțe, care la To- 
rino și la Budapesta a strălucit 
atit de promițător. Echipa care 
joacă mîine la Koblenz nu mai 
numără în rîndurile sale nici „ve
detele“ pe care le-a avut „lU'-le 
romînesc care a capotat atît de 
surprinzător anul trecut în 
Spania.

Echipa juniorilor romîni are 
mai puțină experiență și rutină 
decit celelalte înaintașe ale ei. 
Situația existentă a făcut ca lo
tul pentru turneul de la Luxem
burg să fie pregătit în mare gra
bă. Cei 16 fotbaliști care s-au 
pregătit sub conducerea iui Tra- 
ian lonescu și Gorgorin numără 
printre ei o serie de elemente cu 
mari perspective. Este lăudabilă 
inițiativa antrenorilor pentru for
marea unei echipe care să joace 
și la anul la turneul U.E.F.A. 
Cea mai mare parte a echipieri
lor reprezentativei de juniori 
care a părăsit ieri dimineață Ca
pitala plecînd spre Luxemburg, 
nu va depăși atît de curind ju
nioratul. Așa, de pildă, este inte
rul losif Varga in vîrstă de 16 
ani. Un alt exemplu este centrul 
atacant Radu Matei și portarul 
Cristian Müller care abia au îm
plinit 17 ani. Media de vîrstă a 
echipei este în jurul a 17 ani. Ju
niorii sînt bine tăcuți fizicește, au 
o mare putere de luptă, iar con
diția fizică se pare că este 
„atu-ul“ formației. Apărarea este 
mai bună de cît înaintarea, iar 
ia capitolul tehnică individuală 
sînt lipsuri. Tr. lonescu preciza 
de altfel : „Sînt deficiențe la ca
pitolul tehnică individuală, darpitoiul tehnică
nu alarmante“. Antrenorul fede
ral a continuat: „Sperăm să fim 
în cadrul jocurilor din turneu în 
perioada de vîrf a formei spor
tive...“.

■ PE SCURT
* In meci retur pentru Cupa 

campionilor europeni la baschet 
echipa SK Riga, campion U.R.S.S., 
a învins formația Universității 
Humboldt din Berlin cu 91—56 
(44—26). învingători și în primul 
meci cu 85—56 baschetbaliștii so
vietici s-au calificat pentru întîl-

0 fază din întîlnirea internațională de rugbi C.F.R, Grivița Ro
și — Jedinstvo (Pancevo) disputată duminică în București pe 

stadionul Dinamo

nirea cu învingătorul dintre Pan- 
terryk-Helsinki și Legia Varșovia.

* La sediul comitetului de or
ganizare a celei de-a 17-a ediții a 
Jocurilor olimpice de la Roma, 
președintele Comitetului olimpic 
italian, Onești, a vorbit despre 
semnificația flăcării olimpice. El 
a arătat că ștafeta care va aduce 
flacăra pe stadionul din Roma va 
trece din vechea Olimpie la Sira- 
cuza, în insula Naxos și va urma 
un traseu istoric pe pămintul ita
lian pînă la Roma.

★ Atletul sovietic Igor Ter 
Ovanesian, în vîrstă de 19 ani, a 
realizat la săritura în lungime 
performanța de 7,53 m. intr-un 
concurs desfășurat pe teren aco
perit. Ter Ovanesian este și re
cordman unional ia această pro
bă cu rezultatul de 7,77 m.

★ La 30 martie s-a desfășurat 
întîlnirea de fotbal dintre selec
ționata orașului Valencia și echi
pa bulgară ȚDNA Sofia. Fotbaliș
tii bulgari au repurtat o victorie 
categorică cu 5—1.

* Echipa reprezentativă de 
lupte libere a U.R.S.S. va pleca 
la 4 aprilie la New York» pentru 
a susține patru întîlniri cu spor
tivii americani.

în Luxem burg
Este foarte neplăcut ca după o 

serie de succese internaționale de 
amploare ale juniorilor romîni, 
să fim nevoiți în ultimii doi ani 
să înregistrăm mereu decepții, 
deși avem un material uman cu 
excelente calități fotbalistice. 
Credem că fostul C.C.F.S. a tra
tat cu mult prea multă ușurință 
problema pregătirii tinerilor fot
baliști. Nu este destul doar fap
tul că au fost alocate pentru a- 
ceasta fonduri importante.

Avem antrenori pricepuți, cin
stiți, devotați acțiunii de creștere 
și educare morală a tinerilor ju
cători. Unul dintre aceștia este 
Augustin Botescu care și.a ciști- 
gat pe merit stima jucătorilor și 
a iubitorilor de fotbal din țara 
noastră, pentru modul exemplar 
în care i-a pregătit pe echipierii

de la Progresul C.P.C.S. și apoi 
echipa reprezentativă de 
niori.

Deși juniorii noștri nu se . 
zintă la turneul de la Luxemburg 
la nivelul posibilităților lor reale, 
așteptăm de la ei o comportare 
bună, dat fiind cunoscută puterea 
lor de luptă și condiția fizică re
marcabilă.

ju-

pre-

M. Z.

misiei 
lucru 
rează 
către ,___
sfaturilor populare raionale, cele 
de argint de către secțiile regio
nale, iar insignele de aur numai 
de către Ministerul Invățămîntu- 
lui și Culturii), toate însoțite de 
brevete speciale, ridică în mod 
serios valoarea insignei-

— Cum vi se par normele sta-

atletism. 
cum se

Acest 
elibe-

pentru cucerirea insignei rbilite
— Drept să fiu, nu sînt ușoa

re. In orice caz, nu sînt inacce
sibile. Să vă dau un exemplu- Pe 
baza rezultatelor obținute pînă 
acum în diferite concursuri, circa 
20—30 .................
tră ar putea cuceri insigna 
bronz. Âlți vreo 3—4 pe cea de 
argint.
știu, încă, exact. După primele 
concursuri în aer liber aș putea 
să spun ceva precis. Acest exem
plu dovedește pe de o 
insigna poate fi totuși 
dar că pentru aceasta 
muncă, pregătire. Adică 
mente și iar antrenamente.

Dintre norme, cele mai accesi
bile mi se par cele de alergări — 
100. 200 și 800 m„ respectiv 12,4 
secunde, 26 secunde și 2T8” la 
băieți și 14,2 și 30,5 secunde pen
tru 100 și 200 m. plat la 
pentru insigna de bronz. De ase-

de elevi din școala noas
de

Pentru cea de aur nu

parte că 
obținută, 

trebuie 
antrena-

fete

Baschetbaliștii de la _ C. C. A.
învingători la Atena

menea, probele de sărituri — 
băieți 5,50 m. la lungime, 1,52 m. 
la înălțime și 11 m. — la triplu 
salt și 4,30 m. lungime și 1,30 m. 
înălțime la fete, toate pentru in
signa de bronz Și ca să se înțe
leagă mai bine de ce spuneam 
mai înainte că introducerea aces
tei insigne va fi un stimulent deo
sebit pentru dezvoltarea atletis
mului școlar, să vă dau un exem
plu. La probele de viteză, pentru 
cucerirea insignei de aur trebuie 
realizate următoarele norme: la 
băieți: 11,4 secunde la 100 și 23,4 
la 200 m., iar la fete 12,8 și res
pectiv 27 pe aceleași distanțe. 
După cum se vede, performanțe 
cu care orice elev poate partici
pa chiar la finalele campionatu
lui republican de juniori.

In ciuda greutăților, sînt con
vins câ vor fi mulți elevi care 
încă din primele zile vor înde
plini normele pentru cucerirea in
signei de „Atlet școlar" de 
bronz, de argint și chiar de aur. 
Nu trebuie uitat că cucerirea a- 
cestei insigne constituie o min- 
drie de seamă pentru fiecare elev 
din țara noastră.

AL. PINTEA

La campionatele republi- «■CMBHMMUaMnMMHnmMknreKMMIwr"  " o <■ nwr

cane de tenis de masă

Iarăși
joc defensiv

Crosul 
„L’Humanité

Peste 60.000 de parizieni au a- 
sistat duminică la desfășurarea ce
lei de-a 21-a ediții a tradiționa
lului cros organizat de ziarul 
„L’Humanité“ în Pădurea Vincen- 
nes. La întrecere au participat 
atleți renumiți din U.R.S.S., Au
stria, Belgia, Italia. Romînia, Iu
goslavia, Ungaria, Polonia și alte 
țări. După desfășurarea crosurilor 
de masă, în care au luat startul 
sute de tineri muncitori parizieni, 
s-a desfășurat crosul campionilor. 
Lupta a fost deosebit de dîrză, iar 
cei doi mari favoriți : Bolotnikov 
(U.R.S.S.) și Mihalic (Iugoslavia) 
au fost intrecuți de alergătorii po
lonezi în ’ "
1.000 de 
in frunte 
alergători 
irezistibil 
care a trecut primul linia de so
sire, cronometrat pe 10 
timpul de 30’54”, Au sosit 
ne Ozog (R.P. Polonă) — 30’57”, 
Bolotnikov ~ ~ ~ '
Zimny (R. P. Polonă) 
Pudov (U.R.S.S.) 
halic ( Iugoslavia )
Dintre concurenții romîni primul 
s-a clasat Grecescu pe locul 13, 
urmat de JTeiss pe locul 15.

formă excepțională. Cu 
metri înainte de sosire 
se afla un pluton de 4 
din care s-a desprins 
polonezul Kryskowiak,

ri/.w.s;sj 31’08”,
31’16”,

31’17”, Mi- 
— 31’37”.

Echipa bucureștea- 
nă de baschet C.C.A. 
a debutat duminică 
cu o frumoasă victo. 
rie în „Cupa campio
nilor europeni", în- 
trecînd la Atena cu 
scorul de 63—60 (32— 
31), echipa greacă 
Panellinion. In ciuda 
căldurii mari și a te
renului asfaltat, bas. 
chetbaliștii romîni 
șl.au depășit adver
sarul, datorită unui

joc tehnic superior și 
miai ales preciziei a- 
runcărllor la coș Tt>' 
care au excelat Ne. 
def, Fodor și Folbert.

In legătură cu a- 
cest meci, corespon- 
dentul agenției ate
niene ..Athenagence“. 
scrie în cronica sa : 
,,Echipa romtnă a fă. 
cut o magnifică de
monstrație de efioa- 
citate la coș. In re
priza secundă, bas.

chetbaliștii romtni au 
dominat net, iăsînd o 
excelentă impresie. 
Arbitrajul prestat de 
Takev (Bulgaria) și 
Ciolovici (Iugosla
via), a fost bun. In- 
ttlnirea s-a desfășu
rat într-o atmosferă 
de perfectă sportivi, 
tate".

Returul meciului 
C.C.A. — Panellinion 
se va desfășura la 13 
aprilie la București.

Numai azi pînă la ora 24 
vă mai puteți depune buletinele în Capitală

km. cu 
în ordi-

CLUJ. (De la corespondentul 
nostru).

Campionatele republicane de te
nia de masă au trezit un deosebit 
interes printre clujeni. 3 zile la 
rînd, frumoasa sală de sport a 
uzinelor „Ianoș Herbak“ a fost 
arhiplină. Așteptările spectatorilor 
clujeni n-au fost însă total îndrep
tățite.

Dacă meciurile masculine au 
fost pasionante, majoritatea covîr- 
șitoare a jucătorilor străduindu-se 
să facă un joc cît mai complex 
cu atacuri puternice, apoi meciu
rile dintre cele mai bune jucătoare 
de tenis de masă au deziluzionat.

Un confrate participant la re
centele „europene" de la Budape
sta sublinia ca o deficiență tendin
ța jucătoarelor de a practica un joc 
exclusiv defensiv. Aceeași remarcă 
o facem și asupra întrecerilor fe
minine individuale disputate în 
cadrul campionatului republican 
din acest an. Pe clnjeni i-a sur- 
prinț in mod neplăcut jocul reți
nut al fetelor noastre. Și tonul 
l-au dat tocmai jucătoarele frun
tașe, care au rămas astfel corijente 
la lecția ce trebuiau s-o țină tine
relor elemente invitate la această 
confruntare a celor mai buni.

Angelica Rozeanu a fost de ne
recunoscut, numai astfel se explică 
înfrîngerea suferită din partea 
clujencei M. Gavrilescu. Nici Ella 
Zeller — Constantinescu n-a stră
lucit fiind la un pas de înfrîngere 
în meciurile cu Irma Magyari (sin
gura dintre fete care a practicat 
un joc complex) și Martha Tompa. 
in general, meciuri plictisitoare, 
de țăcăneală, enervante. Uneori 
pentru o tniuge s-a țăcănit 7—9 
minute. Așa s-a întîmplaț în me
ciul disputat in cadrul semifiualei 
probei de simplu fete dintre M. 
Gavrilescu și Geta Pitică în care 
un set a luat sfîrșit cu sporul 
4—3 ( !?).

Finala acestei competiții dispu
tată intre J'.lla Zeller — Constau- 
tțpesiu^și 51. Gavrilescu a fost cea 
mai mare deziluzie -pentru sperie
tori. AiținLm că dintru cele l tic- 
tnri disputate (pînă la urmă Ella 
Zeller a ieșit învingătoare în acea
stă anostă dispută cu scorul de 
,ț—1) trei s-ai| ttțminat la „ceia". 

Ilată celelalte rezultate înregis
trate in finale : MATEI GANT- 
NER — T, Harasztosi 3-0 ; A. 
ROZEANU, E. ZELLER — Pitică, 
Folea 3-0 t REITER, BOTTNER 
— Negulescu, Cobîrzan 3-1 ; ZEL
LER. GANTNER — Pitică, M- 
Pnpe^cu 3 0.

M. MUNTEANU

T.lla Zelfer — Constan
ti, Gavrilescu a fost tea

STADIOANE „LINIȘTITE"
Obiectivul era precis. Duminică 

dimineața, să mergem pe cîteva 
stadioane și terenuri de sport și să 
relatăm felul cum sînt folosite de 
către tineri.

La ora 9, pătrundeam pe terenul 
de sport al uzinei „Boleslav Bie- 
rut“. Nu era nici țipenie de om. 
La intrarea pe teren, se află o 
construcție cu cîteva camere. Prin 
ușa deschisă și prin geamurile 
sparte viatul sufla in voie. Nu 
mai descriu dezordinea. Pe teren, 
in careul de 16 metri o capră 
păștea.Să-i „iau un interviu ?“ 
Ce ziceți ? Abia pe la ora 
10 au apărut 22 de jucă
tori de la „Metalul Obor“ 
și „Tehnometal“ care au susținut 
un meci în cadrul „Cupei R.P.R.“. 
Cei care vor să cunoască înjură
turi noi, „inedite“ n-au decît să 
asiste la asemenea meci. Mențio
nez, era meci de... cupă. La ora 
12 stadionul și-a închis . porțile, 
(care de fapt nici un se mai (in 
în balamale). Terenul a devenit 
din nou pustiu. Nu 'știu de unde, 
capra a apărut din nou. Paște. Și 
va face acest lucru pînă cînd co
lectivele sportive de la fabricile 
din împrejurimi se vor hotărî să 
folosească din plin această bază

sportivă. Pentru 
aceasta, 
trebuie 
zale mase largi 
de tineri la 
practicarea spor
tului. Condiții 
există.

La ora 12,30 
îmi făceam in
trarea pe stadio
nul „Locomotiva 
„Grivița Roșie“ 
din Parcul Copi
lului. Un stadion 
modern, înze
strat cu un te
ren de fotbal și 
rugbi, unul de 
baschet, de volei, 
pistă de atletism 
este așezată o masă de ping-pong. 
Din păcate, pe stadion nu era ni
meni. In sfîrșit apare un om.

— Pe cine căutați ? mă între
bă el.

Nu știam ce să-t răspund. Cău
tam de fapt activitate sportivă în 
zilele de duminică, dar ?... După 
alte întrebări și răspunsuri ajută
toare am aflat că este magaziner 
la magazia de echipament sportiv 
și că altcineva nu se află pe sta-

îns ă, 
mobili-

dion. El era deci 
cel mai mare.

— Azi nu-i 
nici o competiție 
pe stadion ?

— Nu I Rug
biștii au meci cu 
iugoslavii pe Di
namo.

— Nici după 
amiază ?

— Nici ! Rug
biștii se odih
nesc după me- 

cu jugosla-

și o sală în care

Dar nici in 
duminici ? 

■ Numai a- 
i cînd rug- 

campionat
tunci
de
și asta de obicei

biștii au meciuri 
sau antrenamente 
dimineața.

— Iar după 
să-l „trag de 
voi afla totuși

— Nu I De , _
ză, rugbiștii sînt liberi. Se distrea
ză și ei.

— Ceva sport de masă, nu se 
face pe acest stadion P

»— De masă ? Da I Avem trei

amiază ? — încerc 
limbă“ orezînd că 
ceva mai deosebit, 
obicei, după amia-

echipe de rugbi. A-ntîia, juniori și 
pitici.

— Mă refer la tineri muncitori, 
elevi din cartier care vin aici să 
joace volei, baschet, 
să, să se întreacă 
atletice.

— ? P ?
Era și normal să .... ,____

răspunde, deoarece întrebarea tre
buia adresată președintelui colec
tivului sportiv al oomplexului 
„Grivița Roșie“. Poate o să ne răs
pundă, printre altele, și dacă a- 
cest stadion e numai pentru rug- 
biști. Dacă nu, atunci dece în 
zilele libere nu organizează între
ceri sportive la care să participe 
tinerii din cadrul complexului ?

La numai cîțiva pași de acest 
stadion, se află alte cîteva institu
ții printre care și uzina metalur
gică „Grivița“, „Textila Grivița“, 
școala medie „Aurel Vlaicu“ care 
au un însemnat număr de tineri 
și care nu au baze sportive pro
prii. Oare aoești tineri nu ar pu
tea folosi stadionul din Parcul Co
pilului care zile de-a rîndul șl 
mai ales duminicile este nefolosit P,

tenis de ma
in competiții

nu*mi poată

GH. NEAGU



Semnarea acordului privind schimbul 
de mărfuri și plăti pe anul 1958 
între R. P. R. și R. P. Chineză

tn 1irma tratativelor care au tea romînă de tovarășul Marcel 
tvut loc la București intr-un spi- Popescu, ministrul Comerțului, 
'rit de caldă prietenie și înțele- iar din partea chiriezĂ ‘’de*tovară- 
gere reciprocă, luni la amiază șui _Lin Hai iun, adjunct al mi- 
s-a semnat acordul , p....... 
schimbul de mărfuri ‘ și plăți ’ f>i 
anul 1958 între R.P. Romînă și chineze.R. P. Chineză. vvtitiih» i ... „ .. .

Noul acord prevede o lărgire 
însemnată a nomenclatorului de 
produse și a volumului livrărilor 
reciproce. R.P. Romînă va livra 
R.P. Chineke linii, de ciment, ter
mocentrale, instalații de foraj, 
tractoare, Vagoane de marfă, tur- 
bosuflante, diverse mașini, pro
duse petrolifere și chimicale, 
R.P. Chineză va livra R.P, .Ro
mîne laminate, cauciuc natural, 
cositor, bumbac, piei.crude, an
velope, iută, orez, încălțăminte de 
piele și de cauciuc, bunuri de 
larg consum și altele.

Acordul a fost semnat din par-

Popescu, ministrul Comerțului,

privind nistrului, .Comerțului Interior, 
dați pe președintele 'delegație! economice

nneze.
Au fost prezenți tovarășii Ana 

Toma, G. Rădulescu, V. Steriopol 
și AL Petri, adjuncți ai Ministru
lui Comerțului, V. Dumitreșcu, 
adjunct al ministrului Afaceri
lor Externe, reprezentanți ei Mi
nisterului Industriei Grele, Mi
nisterului de Finanțe, Comitetului 
,de Stat al Planificării, Băncii de 
:Stat a R.P. Romîne și ai îțțtre- 
prinderilor de stat pentru pomer- 
țul exterior, ziariști romîni și 
străini.

A fost de față Cen Ke, însărci
nat cu afaceri ad-interim al 
Ambasadei R.P. Chineze la Bticu- 
rești, precum și membrii delega
ției economice chineze.

Semnarea acordului privind schimbul 
de mărfuri și plăți pe anul 1958 
între R. P. R. și R. P. Bulgaria

SOFIA 31 (Agerpres). — La 
31 martie a.c. la Sofia a fost 
semnat Acordul privind schimbul 
de mărfuri și plăți pentru anul 
1958, între R.P. Romînă și R. P. 
Bulgaria.

Conform Acordului semnat, 
R.P. Romînă va livra în R.P. 
Bulgaria produse petrolifere, e- 
nergie electrică, geamuri, chimi. 
cale și medicamente, sare și alte 
mărfuri.

R.P. Bulgaria va livra în R.P. 
Romînă, minereu de fier, zinc, 
cabluri,.. îngrășăminte chimice, 
zahăr, diverse semințe și alte 
mărfuri.

Acordul a fost semnat din par
tea R.P. Romîne de I. Vidrașcu, 
membru al Colegiului Ministeru
lui Comerțului, iar din partea 
R. P. Bulgaria de E. Rezlegov, 
ministru adjunct al Comerțului.

Tratativele au foșt purtate în- 
tr-o atmosferă prietenească și de 
înțelegere reciprocă.

La semnare au fost de față 
Ambasadorul Extraordinar și Ple
nipotențiar al R. P. Romîne în 
R.P. Bulgaria, Mihail Roșianu, și 
locțiitorul ministrului Comerțu
lui al R.P. Bulgaria, Dobri Ale- 
xeev.

AGENDA
campaniei agricole
de p rimă va ră

Cititori de la sate care scriu 
pentru prima dată ziarului lor

Sporește avutul 
întovărășirii

Intr-o adunare generală, țăranii 
întovărășirii „Viață Nouă“ din co
muna Frăsinet au hotărîț să adu
ne semințele și i să muncească pă- 
mîntul în comun. După suprafața 
de pămînt cu care a intrat în în
tovărășire, fiecare familie a adus 
o cantitate corespunzătoare de 
sămînță. Cei 35 de utemiști ai în
tovărășirii au fost primii care au 
adu« porumbul pentru a fi schim
bat iW baza de recepție. Tot în 
adunare s-a stabilit ca fiecare 
membru al în
tovărășirii să de
pună o sumă 
pentru mărirea 
fondului de ba
ză. In felul a- 
cesta, fondul de 
bază a 
cu încă 
lei. Cu o 
din bani 
cumpăra 
trior și o secerătoare. 
privește campania de primă
vară, noi am însămințat pină acum 
cele 30 de hectare cu floarea- 
soarelui și am pregătit pămîntul 
pentru cultivarea a 20 hectare cu 
porumb.

SANDU ȘCARLAT 
utemist din organizația de bază 

U.T.M. a întovărășirii 
„Viață Nouă“ din comuna 

Frăsinet, raionul Lehliu

Pentru reducerea 
prețului de cost 

al lucrărilor agricole
De. vreme ce peste 80 la sută 

din mecanizatorii stațiunii de 
mașini și tractoare din Gorneni 
sînt tineri — organizației U.T.M. 
ii revine o deosebită răspundere 
în terminarea la timp a campa
niei agricole de primăvară. După 
ce a fost terminată reparația 
tractoarelor și uneltelor agricole, ■ 
organizația U.T.M. a ținut o adu
nare generală deschisă. Cea mai 
importantă problemă care a fost 
discutată a fost aceea ca pe calea 
depășirii planului de lucrări, a 
economisirii de piese, carburanți 
și lubrefianți să contribuie la re
ducerea prețului de cost al lucră
rilor. in fața conducerii S.M.T. 
și a organizației de partid tinerii 
și-au luat angajamentul să depă
șească planul cu 300 de hantri, să 
facă economii de piese și carbu
ranți în valoare de 8.000 lei și să 
reducă prețul de cost al fiecărui 
hantru cu 10 la sută. O parte din 
aceste economii vor fi folosite 
pentru cumpărarea unui televizor, 
amenajarea unui club, cumpăra
rea de materiale sportive și altele. 
După aceea tractoriștii au plecat 
pe dmp. Piuă acum cele mai 
bune rezultate le-a obținut briga
da utemistă de tractoare condusă 
de llie Angliei. Tractoriștii brigă
zii au efectuat peste 50 la sută 
din planul ce le revine în campa
nia aceasta.

VASILE LOZNEANU 
mecanizator, secretarul or

ganizației U.T.M. din S.M.T. 
Gorneni, raionul Domnești

IN FRUNTE — 
UTEMIȘTII COLECTIVEI 

în aceste zile, în gospodăria 
colectivă „Viață nouă“ din comu
na Dor-Mărunt tinerii muncesc de 
zor. Țerminînd cu 5 zile mai de
vreme reparatul căruțelor, boroa- 
nelor, marcatoarelor, acțiune în 
care s-au evidențiat tînărul can
didat de partid Ion Burdușanu, 
tinerii Niculai Badea, Petre Ale- 
cu și alții, colectiviștii au trecut 
îndată la alte 
natul mazărei,

crescut 
6.000 
parte 
vom 

un

treburi, La semă- 
orzului și borcea- 

gului, organiza
ția de bază 
U.T.M. a adus 
un însemnat a- 
port. Mihai Du- 
mitrache, secre
tarul organiza
ției U.T.M., ute
miștii Ion N. 
Radu și Ștefan 
Rucăreanu 
brigada 1 

cîrnp executat lucrările
le reveneau, cu 3 zile mai 
vreme. Utemiștii Marcel Răduță și 
Ghica Lescan, în frunte cu comu
nistul Tudor Negoiță, din briga
da a doua de cîmp au boronit în 
numai două zile 10 hectare teren 
și au arat o suprafață de 20 
hectare. Și brigada tinerilor trac
toriști de la S.M.T. Lehliu veniți 
pe ogoarele colectivei noastre au 
însămințat primele 50 heotare cu 
diferite boabe.

NICOLAE I. CONSTANTIN 
tînăr colectivist din G.A.C. 
„Viață Nouă“, comuna Dor- 
Mărunt, regiunea București

In ce

Sosirea unei delegații 
de tineri din continentul 

american
Zilele acestea a sosit în Capitală 

o delegație de tineri din Brazilia, 
Ecuador, Mexic și Cuba care la 
invitația C.C. al U.T.M. va face o 
vizită de două săptămîni în țara 
noastră, pentru a cunoaște viața 
și activitatea U.T.M. și tineretu
lui din patria noastră,

Primirea ambasadorului 
Republicii Populare Ungare 
de către vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri 
al R.P.R., Petre Borilă
Luni 31 ntartie a. c. vicepre

ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, 
Petre Borilă, a primit în audien
ță pe ambasadorul Republici 
Populare Ungare la București, 
Ferenc Keleti.

Alegerea unui deputat 
în Marea Adunare 

Națională
Duminică, în circumscripția e- 

lectoraiă nr. 13 Mînăstirea din 
regiunea București au avut loc 
alegeri pentru un loc de deputat 
în Marea Adunare Națională.

Candidatul F.D.P. propus de 
cetățenii din această circumscrip
ție electorală a fost învățătorul 
Dumitru T. Ștefan.

De la Comisia Electorală 
Centrală

IN CALENDAR
Aviz

Informație

Nu-i păcăleală

La școala medie nr. 15 din București
Foto E. CSIKOȘ

?

una 
de o 
ușile 

Du-te

Azi. irevocabil, după amînări 
de cîțiva ani, se deschide cămi
nul cultural din comuna Ure
citești, raionul Adjud.

Program excepțional. Intra
rea și ieșirea... liberă. (Rugăm 
a nu se confunda această infor
mație cu cea care a fost dată 
acum un an... tot la această 
datăj.

—■ Nn știi în cit sîntem
— Nu-mi aduc aminte.
—- Atunci să-ți spun 

bună. Știam că ai nevoie 
sobă frumos vopsită, cu 
finisate, bine montate,
az.i și cumpără. Se pun în co
merț, cu marca fabricii „Me
najul" din Cluj.

— Da, și pe urmă ?
— Pe urmă te uiți în calen

dar.

azi ?

Țigări „Carpați“ „Mărășești“, 
„Naționale“, tutun „a II-a“ etc. 
se găsesc din abundență la coo
perativa din comuna Iași, raio
nul Tg. Jiu.

Dacă gestionarul ridică din 
umeri cînd îi veți cere, nu-1 
credeți: vrea să vă păcălească!

Ultimul aviz

Avînd în vedere planurile 
sale de viitor, azi comitetul 
U, T. M. din Crevedia Micăț 
raionul Domnești, a hmărît sa
și vîndă prin licitație* publică 
lacătul de la ușă.

Comisia Electorală Centrală 
pentru alegerea unui deputat în 
Marea Adunare Națională în cir
cumscripția electorală Mînăstirea 
din regiunea București ;

Verificînd, în temeiul Legii 
pentru alegerea deputaților în 
Marea Adunare Națională, pro-. 
cesul verbal al comisiei electorale 
de circumscripție și procesele 
verbale ale comisiilor electorale 
ale secțiilor de votare cu privire 
la rezultatul alegerii candidatului 
Frontului Democrației Populare, 
tov. Dumitru T. Ștefan ce a avut 
loc la 30 martie 1958 în circum
scripția electorală Mînăstirea din 
regiunea București, precum și 
celelalte documente referitoare la 
alegere, a constatat următoarele:

Au fost înscriși în listele de a- 
legători 24.033 cetățeni.

Au participat la vot 24.022 ce
tățeni, adică 99,95% din numărul 
total al alegătorilor.

Au votat pentru candidatul 
Frontului Democrației Populare, 
tov. Dumitru T. Ștefan, 23.943 
cetățeni, adică 99,67% din nu
mărul total al alegătorilor care 
au luat parte la vot.

Au. votat împotrivă 45 alegă
tori, reprezentînd 0,18% din nu
mărul total al alegătorilor care 
au participat la vot.

Au fost anulate în baza art. 78 
din Legea pentru alegerea depu
taților în Marea Adunare Națio
nală, 34 buletine de vot, repre
zentînd 0,15% din totalul voturi
lor exprimate.

Comisia Electorală Centrală a 
hotărît înregistrarea și confirma
rea rezultatului alegerii tovară
șului Dumitru T. Ștefan ca depu
tat în Marea Adunare Națională 
și a înaintat Comisiei de Valida
re a Marii Adunări Naționale lu
crările privitoare la alegere.

31 martie 1958.

! i
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acfiunea de colectare

a maculaturii
Hîrtie veche. Cîți dintre noi 

n-ar putea găsi aruncată prin 
cine știe ce ungher al locuinței ki
lograme întregi de ziare, cărți, 
caiete, cartoane vechi, cărora ni
meni nu le mai dă vreo impor
tanță și care mai mult încurcă 
lucrurile decît folosesc la ceva ? 
Ciți dintre copii nu s-au retras 
vreodată în podul sau pivnița ca
sei unde se țin lăzile cu vechi
turi și nu și-au pus întrebarea: 
de ce ținem aici atîtea hirtii 
vechi, netrebuincioase ? Și totuși, 
nimeni nu se hotărăște să arunce 
asemenea hirtii chiar dacă une
ori ele ajung să formeze adevă
rate depozite de maculatură.

Iată că de curînd elevilor, pio
nierilor și utemiștilor din școlile 
elementare și medii li s-a arătat 
că hîrtia veche poate fi recupe
rată. O carte veche, un ziar rupt, 
un caiet aruncat pot deveni din 
nou hîrtie albă de scris, caiete 
curate sau cărți noi tipărite.

Acțiunea pentru colectarea hîr
tiei vechi a început zilele trecute 
în Capitală și a dat bune rezul
tate.

La școala elementară nr. 8 din 
șoseaua Mihai Bravu s-au pre-

zentat duminică 349 elevi purtînd 
adevărate baloturi de hîrtie. Or
ganizația de pionieri, instructorii 
de detașamente^ profesorii diri- 
ginți explicaseră copiilor cum și 
unde poate fi găsită hîrtia veche, 
ce importanță are colectarea ei 
pentru economia noastră.

Clasele VII D și VII E au fost 
cele care s-au ocupat cu organi
zarea depunerii hîrtiei. Pionierii 
Pătrașcu Andrei și Cicu Ion din 
aceste clase au fost însărcinați să 
facă înregistrările depunerilor și 
să țină evidența fruntașilor.

O fetiță din clasa V-a, pionie
ra Șerbănescu Mioara, a cîștigat 
locul 1 în acțiunea pe școală: ea 
a transportat de acasă aproape 
30 kg. hîrtie veche, Manolache 
Viorica a adus 20 kg. Clasa VII a 
B a luat inițiativa să depună 
hîrtie în numele întregii clase. 
Balotul lor a cintărit 180 kg.!

Sute de kg. de hîrtie veche s-au 
adunat duminică și la școala me
die nr, 15 din București. Acțiu
nea pentru colectarea maculatu
rii a fost organizată la această 
școală de către organizația U.T.M. 
cu ajutorul unora dintre părinți 
și cu sprijinul direct al cadrelor 
didactice. Hîrșoveanu Petre, Her-

ța Alexandra, Ivanov Cornelia șl 
alți utemiști au întreprins adevă
rate cercetări pentru depistarea 
hîrtiei vechi depunînd cele mai 
mari cantități. Cristescu Valentina 
din clasa IX H, ca și multe alte 
colege ale ei, au organizat co
lectarea hîrtiei vechi și pe la ve
cinii care n-au copil școlari, iar 
un grup de băieți a trecut cu un 
cărucior pe la profesorii lor pe 
acasă adunind importante canti
tăți de maculatură. Secretara 
U.T.M. a școlii, tovarășa Pintea 
Teodora, ne spunea că organiza
ția U.T.M. a luat inițiativa colec
tării hîrtiei și la întreprinderile 
și instituțiile din raza școlii. Fiind 
în vacanță, elevii vor avea mai 
mult timp liber pentru a continua 
această acțiune.

E. FLORESCU

Birocratul glumeț

— Vino mîine.
— Viu, dar știi ce? Fiindcă-i 
aprilie, trage-mi o păcăleală 
rezolvă-mi cererea.
— Fă o cerere în sensul ăsta 
vino la 1 aprilie 1959.

Deosebiri

— Să trăiești, Costică. Văd că 
ești cam posomorit. Hai să-ți 
spun un banc: ce deosebire e 
între o cutie de conserve de le
gume și una cu compot produ
se de fabrica „Dunărea“ 
Tulcea ?

— ? I ?
— In timp ce în aia de 

pot este fasole verde în 
lultă.,. Ai înțeles, nu?

din

corn
eea-

Odată cu această rubrică se J 
distribuie cititorilor în mod , 
gratuit, numai azi, și un pache- i 
țel eu prdf de gidilat, care se 0 
folosește după lectură. Praful » 
este garantat și poartă emble- (I 
ma... ' A . (I

;..N. SERIOSI)

CBIMMATOttHArt)

In sala Institutului Agronomic „Nicolae Bălcescu“ din București, președinți de gospodării colecti
ve învață din experiența specialiștilor în legătură cu unele lucrări din legumicultura.

CE TREBUIE SÀ AFLĂM
LA

(Urmare din pag. l-a)

Virginia Datcu din comunh Șanț, 
raionul Năsăud, explică harta pa
triei in strînsă legătură cu reali
tatea prefacerilor continue care au 
loc in patria noastră sub forța 
creatoare a oamenilor muncii.

Așa se întîmplă, pe plan local, 
și cu Rodna.

Rodna are astăzi școli noi, că
min cultural nou, magazine bine 
aprovizionate, numeroase clădiri 
pentru locuit, fața ei nouă riva- 
ligînd cu frumusețea munților din 
jur. In urma acestei lecții propa
gandista a organizat o excursie la 
Rodna cu Care prilej tinerii au 
avut o întilnire cu minerii și ele
vii unei școli profesionale.

Patriotismul socialist, 
patriotism activ 

lată așa dar că cercurile „Să ne 
cunoaștem patria“ nu sînl nicide
cum simple cercuri de geografie 
și de istorie, în care tinerii își în
sușesc pe de rost numele unor lo
calități renumite sau date despre 
domnitori și răscoale. Explicînd 
harta patriei și marile fapte din 
istoria poporului nostru, propagan
diștii urmăresc prin toate metode
le îndeplinirea adevăratului scop 
al acestor cercuri : cultivarea și 
dezvoltarea la tineret a patriotis-

CERCURILE
„Să ne

mului socialist, creșterea conștiinței 
lor revoluționare. Cu atît mai po
zitiv ne apare astfel faptul că a- 
ceste cercuri nu-și închid activi
tatea între „patru pereți“ ; și că 
organizațiile U.T.M. folosesc pen
tru educația politică a tineretului: 
excursiile, vizitele în fabrici, la 
muzee, la gospodării agricole co
lective și de stat, întîlniri cu mun
citori și colectiviști etc.

Cercurile „Să ne cunoaștem pa
tria“ contribuie in mare măsură la 
educarea tinerilor în spiritul pa
triotismului socialist. Și în satele 
regiunii Cluj are loc o muncă sus
ținută pentru cooperativizarea a- 
griculturii. Majoritatea tinerilor 
cuprinși în cercurile politice ala 
U.T.M. iau parte in mod activ la 
această activitate. Exemplele sînt 
nenumărate. Menționăm totuși ci- 
leva din cele arătate în consfă
tuire. La Galații Bistriței s-au în
scris în întovărășire 11 tineri ; Ion 
Ardeleanu și Pavel Bălăbaș și-au 
luat partea lor de pămînt și cu 
toată ezitarea părinților au ve
nit la întovărășire. La fel a pro
cedat și tînăra Maria Petrelecean 
din comuna Sînger; curînd după 
aceea ea și-a convins și părinții

cunoaștem patria“
să intre în sectorul socialist. Ute
miștii din comuna Gîrban au în
ființat —- pe lingă gospodăria co
lectivă — și o întovărășire a tine
retului.

Discutindu-se la cercul politic 
..Să ne cunoaștem patria“ despre 
șantierele naționale ale tineretu
lui, despre eroismul tinerilor de 
pe aceste șantiere, numeroși tineri 
din regiune au răspuns chemării 
organizației U.T.M. efectuînd sute 
de mii de ore muncă-voluntară.

Prin educația politică în cercu
rile „Să ne cunoaștem patria“ se 
dezvoltă la tineri spiritul de com
bativitate, de vigilență revoluționa
ră. in comuna Sînger din raionul 
Luduș au luat ființă in cîțiva ani 
trei întovărășiri agricole care 
creșteau și se dezvoltau continuu. 
Chiaburii din comună au început 
să unelteașcă pe ascuns împotriva 
bunului mers al acestor întovără
șiri. Acești chiaburi împrăștiau în 
dreapta și în stingă tot fțlul de. 
zvonuri, îndemnînd pe țăranii 
muncitori să nu se înscrie în în
tovărășire. Discutindu-se în cerc 
despre lupta de clasă, utemistul 
Gh. Căpușan a dat acest exemplu. 
Folosindu-se de gazeta de stradă

utemiștii au arătat adevăratele 
intenții ale acestor dușmani ai so
cialismului, demaseîndu-i in fața 
întregului sat.

O concluzie
Consfătuirea propagandiștilor 

cercurilor politice „Să ne cunoa
ștem patria“ din regiunea Cluj a 
evidențiat multiplele metode și 
mijloace prin care aceste cercuri 
pot face educația politică și ideo
logică a tineretului 
noastră. Totodată în 
s-a subliniat faptul 
cercuri sînt numai 
formele prin care 
U.T.M. educă tineretul în spiritul 
învățăturii marxist-leniniste. A- 
lături de ele, celelalte forme de 
activitate ale organizației U.T.M. 
— și în primul rînd adunările 
generale, acțiunile culturale și 
sportive, cercurile tinerilor natu- 
raftști etc. trebuie să aibă un bo
gat conținut politic prin care să 
se urmărească același scop : dez
voltarea în conștiința tinerilor a 
unei înalte conștiințe de clasă, a 
unei conștiințe revoluționare.

din patria 
consfătuire 
că aceste 

una dintre 
organizația

Strada mare — PATRIA, I. C. 
FR1MU. VOLGA, LIBERTĂȚII; Lu
na de miere — REPUBLICA, ELENA 
EKMS sss-jass 
E- MAGHERU, CENTRAL, ARTA;. 
SANDRI, BUCUREȘTI.'’ ALEX. 
SAHIA ; Urme în noapte — LU
MINA, DONCA SIMO, 30 DECEM
BRIE ; Scana în spirală — VIC. 
TORIA, VASILE ROAITA, ALIAN
ȚA ; Ultima vrăjitoare — DOINA; 
Prăpastia tigrului — MAXIM 
GORKI ; Uu program de filme — 
TIMPURI NOI ; Articolul 420 — 
TINERETULUI ; Don Giovanni — 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE. 
1 MAI ; Verstele de foc — GH. 
DOJA. N. BĂLCESCU; Don 
Quijotte - 8 MARTIE ; Erupția - 
GRIVIȚA; Soldații — CULTURAL; 
Lizzie Mak Kay — UNIREA, POPU. 
LAR ; Trepte abrupte — CONST. 
DAVID ; Flacăra stinsă — MUN„ 
CA ; O zînă ca-n povești — MIO
RIȚA ; Simfonia Leningradului —• 
23 AUGUST ; Coordonate necu
noscute — ILIE PINTILIE ; Tai. 
fun la Nagasakl — M. EMINES
CU ; Ciulinii Bărăganului — OLGA 
BANCIC ; Luptătorul și clovnul — 
AUREL VLAICU ;

Anunț important t •_ ... .................
.f .. . V , .w...- Serenada mexicană — V. ALEC-

incepîncl de astăzi, la maga
zinele „Alimentara“ din raio-d 
nul „Grivița Roșie“ din Bucu
rești, peștele care se „ambala“ 
pînă ieri în palmele cumpără
torilor, se va vinde in cutii de 
sticlă prevăzute cu un aparat 
special de absorbire a mirosu
lui și umezelii.

Vizitați-ne cu încredere. 4
Un telefon

— Alo, te deranjez ?
— Nu.

O SURPRIZĂ

pentru gospodine
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O gospodină ar fi fost mai Ia 
locul ei ieri, la deschiderea expo
ziției „Obiecte moderne de uz caz- 
nic și articole de metal“, decît un 
grup de ziariști care nu știu să 
mîuuiască.picj cina la sută dintre cârpe și legi 
obiectele expuse. pîine, mezqli

După cum declara în discursul 
introductiv Franz Sandow, ata
șatul comercial al Ambasadei R.D. 
Germane la București, căreia îi a- 
parține expoziția, în Germania de. 
mocrată a fost inițiată o largă 
dezvoltare a pro
ducției articole
lor tehnice de 
consum, munci
torii ocupîn- 
du-se cu succes 
și de miile de obiecte mici, care nu 
reprezintă numai o necesitate eco
nomică, ci și una socială. E și fi
resc : în țările socialiste poziția 
femeii schimbîndu-se radical, e ne
cesar ca orele care i se cuvin fa
miliei și gospodăriei să nu fie iro
site în munci grele și răpitoare de 
timp, ci înlesnite de aparate de tot 
felul.

în cadrul intimei săli de expo
ziție, vizitatorii au putut admira 
mașini de gătit cu gaze cu unul și 
două cuptoare, elegant finisate, 
prevăzute cu termometre pentru 
reglarea temperaturii, alături de 
boilere și de micuțe reșouri func- 
ționînd tot cu gaze, dar care, în 
pofida dimensiunilor lor, permit

de asemenea prepararea simtiltană 
a mai multor feluri de mîncare.

Diverse mașini de tăiat și măci
nat formează un alt grup de pro
duse prezentate : mașini de tocat 

;ume, mașini de tăiat 
___ _ luri și chiar ouă, rîș- 

nițe din material plastic.
In fine, un univers de oale, 

crătiți, căni, tacîmuri de o formă 
modernă din alpaca și oțel inoxi
dabil, deschizătoare de conserve, 
bătătoare de ouă, dispozitive pen

tru împodobit 
prăjiturile, do
puri de material 
plastic prevăzu
te cu figurine 
prin gufa căro

ra se toarnă băuturile din sticle, 
și alte numeroase obiecte greu de 
stabilit la eîte sute de întrebuin
țări sînt bune, complectează imagi
nea expoziției.

Caracterul „feminin“ al standu
rilor se oprește în fața ultimei in
stalații prezentate — o mașină e- 
lectrică în care, după introducerea 
unei monede, doritorul își poate 
organiza după plac un joc de ho
chei pe iarbă. Timp de cinci mi
nute el dispune după dorință de 
cele două echipe de pe teren, pe 
care, dacă este un antrenor capa
bil în.,, dirijarea mașinii, poate să 
le scoată chiar campioane mon
diale.

INFORMAȚII
La 31 martie a.c., a avut loc 

ședința de constituire a Comitetu
lui Paul Robeson din R. P. Ro- 
mtnă. Comitetul este alcătuit din : 
Petre Ștefănescu.Goangă, artist ai 
poporului — președinte; Sabin 
Drăgoi, Nicolae Herlea, Alfred 
Mendelsohn, Nicolae Minei, Fran- 
cis Otrok, Zenaida Palii, Nicolae 
Secăreanu, Maria Tănase, Zeno 
Vancea șl Ion Vasilescu, membri. 
Comitetul își propune să sărbăto
rească în țara noastră pe marele 
cîntăreț negru Paul Robeson cu 
prilejul împlinirii la 9 aprilie 
1958, a 60 de ani de viață.

★Z A apărut „TiNĂRUL LENI- Z NIST“ — revistă editată de 
•fi, C.C. al U.T.M. anul VIII — Z nr. 3 — martie 1958.

La rubrica „Tradiții glorioa-
* se“ publicată în acest număr 
< putem citi un amplu articol 5 semnat de N. Doreanu și inti- 
Z tulat „însemnări despre tre- 
> buri mai vechi“. D. Săvulescu 
5 semnează la rubrica „Lecții și
• consultații“ articolul intitulat 

„Satul romînesc în plină dez
voltare“. La aceeași rubrică 
este publicat micul „Dicționar 
economic“. Rubrica „Pe teme 
de morală“ cuprinde articolul 
„Optimismul pedagogic al lui 
A. S. Makarenko“ semnat de 
lector univ. I. Stanciu.

Revista mai publică o amplă 
rubrică „Viața U.T.M.“ cuprin- 
zind patru materiale precum și 
rubricile „Critică și bibliogra
fie“ și informații.

★
Duminică, dirijorul George Geor 

gescu, artist al poporului din R, 
P. Romînă, a părăsit Capitala, 
pleetnd tn U.R.S.S., unde a fost 
Invitat să facă parte din juriul 
concursului internațional „P. I. 
Cealkovskr, care se desfășoară 
la Moscova.

★
Colectivul Teatrului Național 

„Vasile Alecsandri“ din Iași a 
prezentat luni seara, în premieră 
piesa Mutter Courage, de Berthold 
Brecht, Regia aparține' lui Mau- 
rielu Sekler, artist emerit ia1 R P. 
Romîne.

£

I
F. C.

A 10-a aniversare 
a Filarmonicii din R.A.M

Duminlcă, a avut loc în sala 
mare a Palatului culturii din Tg.- 
Mureș o ședință festivă consacra, 
tă' celei de-a 10-a aniversări a Fi
larmonicii de Stat a Regiunii Au. 
tonome Maghiare.

Tov. Szilagyi Marglt, vicepreșe
dinte a.| Comitetului executiv al 
Sfatului Popular al Regiunii Au
tonome Maghiare, a felicitat cu 
acest prilej colectivul Filarmonicii, 
urîndu-1 noi sucese tn muncă.

Primul.dirijor al Filarmonicii, 
Szekely Endre, a vorbit despre 
activitatea Filarmonicii care de la 
înființarea sa a dat peste 700 de 
concerte, la care au participat a- 
nunl zeci de mii de spectatori.

A luat apoi cuvîntul Constantin

Rădulescu, artist emerit, director 
în Ministerul Invățămîntului și 
Culturii.

Din partea Uniunii Compozito. 
rilor din R. P. Romînă a vorbit 
maestrul emerit al artei Zeno 
Vancea, unul dintre fondatorii Fi
larmonicii din Tg.-Mureș.

Au mai luat cuvîntul prof. univ. 
Lakatos Istvan, delegat al filia
lei din Cluj a Uniunii Compozito. 
rilor din R. P. Romînă, și Troz- 
ner Iosef în numele compozitori
lor din Tg.-Mureș.

Cu prilejul aniversării a 10 ani 
de existență a Filarmonicii, nume, 
roși artiști au fost distinși cu 
ordine și medalii.

★ ■
Academia R. P Romîne va ține 

în ziua de 2 aprilie sesiunea ge. 
nerală, ordinară științifică. Ședin
ța de deschidere . va avea loc la 
ora 9 dimineața, în auta Acade
miei R. P. Romîne.

★
La 1 aprilie se pune tn circula

ție noua emjsiune filatelică „Scrii
tori romini". Seria cuprinde 5 va
lori de mărci poștale tnfățiștnd 
pe N. Bălcescu, I. Creangă, Al. 
Vlahuță, M. Eminescu și V. Alec
sandri,

Sărbătorirea centenarului 
lui Delavrancea

Potrivit unei hotărîri 
liului de Miniștri, la 
lunii aprile va avea loc 
rea a 100 de ani de la nașterea 
lui Barbu Delavrancea.

Cu acest prilej se vor organiza 
în seara zilei de 5 aprilie la Tea
trul Național „I. L. Caragiale" o 
conferință despre viața și activita
tea marelui scriitor, urmată de 
prezen tarea piesei „Apus de soare“; 
la 4 aprilie o seară de lecturi din 
opera lui Barbu Delavrancea la 
Casa Scriitorilor „Mihail Sadovea-

a Consi- 
începutul 
sărbători-

nu“; o seară Delavrancea la Tea
trul Național din lași cu concursul 
actorilor teatrului și al scriitorilor 
din localitate. Se vor organiza de 
asemenea seri literare închinate 
lui Barbu Delavrancea la Cluj, Ti
mișoara, Tg. Mureș, Orașul Sta- 
Un, Craiova, Constanța și Bacău.

La mormîntul lui Barbu Dela
vrancea din orașul lași se va or
ganiza un pelerinaj.

Cu prilejul sărbătoririi va fi edi
tat un timbru — serie festivă.

Congresul Organizației 
Internaționale 
a Ziariștilor

Intre 15—19 mai 1958 va avea loc 
la București cel de-al TV-lea Con. 
greș al Organizației Internațio- 
nale a Ziariștilor (O.I.Z).

Pe ordinea de zi figurează ex. 
punerea președintelui O.I.Z. cu 
privire la „Cooperarea și unita
tea internațională a ziariștilor“, 
raportul secretarului general des
pre „Activitatea și sarcinile viitoa
re ale O.I.Z", precum și referate 
privind problemele profesionale 
gazetărești*



Lucrările sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S.
(Urmare din pag. l-a)

U.R.S.S. vn proiect de hotărîre 
care prevede încetarea electivă a 
experiențelor cu toate tipurile de 
arme atomice și cu hidrogen în 
Uniunea Sovietică.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. a 
adoptat hotărîrea în problema în
cetării unilaterale de către Uni
unea Sovietică a experiențelor cu 
armele atomică și cu hidrogen.

Deputății la sesiune au adoptat 
apoi textele apelurilor adresate de 
Sovietul Suprem, al U.R.S.S. Con
gresului S.U.A., parlamentului 
Marii Britanii și parlamentelor ce- 
lorlalte țări în. problema încetării 
unilaterale de către Uniunea So
vietică a experiențelor cu armele 
atomică și cu hidrogen.

Cu aceasta prima sesiune a So
vietului Suprem al U.R.S.S. a ce
lei de-a cincea legislaturi și-a în
cheiat lucrările.

Declarația lui Andrei Gromiko
(Urmare din pag. l-a) 

nucleară curată slnt menite să 
abată atenția de la lucrul prin
cipal.

Se spune că încetarea experien
țelor nucleare ar complica situa
ția acelor politicieni din țările 
occidentale care, jucîndu-se cu 
focul, mizează pe amenințarea 
cu folosirea bombelor atomice și 
cu hidrogen și au atribuit acestei 
arme numele pompos însă cu to
tul fals de „mijloc de reținere“. 
Acești politicieni încearcă să con
vingă popoarele că în mîinile lor

Bomba atomică nu-i salvează pe americani 
de șomaj

Nu se poate trece cu vederea 
că unii conducători din Occident, 
îndeosebi din S.U.A., văd în în
cetarea experiențelor cu arma nu
cleară un pericol pentru econo
mia țărilor occidentale. Econo
mia țărilor occidentale, a declarat 
A. Gromiko, nu este amenințată 
de încetarea experiențelor cu ar
ma nucleară și nici de încetarea 
cursei înarmărilor, ci de militari
zare care strînge în prezent în 
cleștele ei întreaga economie a 
statelor membre ale blocului 
atlantic. Există toate temeiurile 
să considerăm că cu cît este mai 
înalt nivelul militarizării econo
miei acestor țări, cu atît mai ver
tiginoasă va fi prăbușirea lor e- 
conomică. BOMBA ATOMICA 
ȘI CU HIDROGEN, A SPUS 
GROMIKO, N-A SALVAT IN 
S.UA. 5.300.000 DE AMERICANI 
DE ȘOMAJ.

Ocuipîndu-se apof de problema 
posibilităților realizării unui e- 
cord în problema încetării expe
riențelor nucleare, A. A. Gromiko 
a spus :

Cînd acum 3 ani Uniunea So
vietică a propus pentru prima 
oară Statelor Unite și Marii Bri
tanii de a se înceta experiențele, 
obiecțiunile puterilor occidentale 
constau în aceea că un acord în 
această problemă ar implica ela
borarea unui sistem de control 
sigur. încă de pe atunci era clar 
că toate aceste discuții sînt doar 
un pretext deoarece, dat fiind 
mijloacele tehnico-științifice mo
derne, orice explozie nucleară 
poate fi ușor descoperită. Pentru 
a nu da adversarilor încetării ex
periențelor temei pentru subterfu
gii, Uniunea Sovietică a făcut ea 
însăși o propunere în problema 
controlului.

După cum se știe, guvernul so
vietic a propus în O.N.U. ca pen
tru supravegherea îndeplinirii de 
către state a obligațiilor în do
meniul încetării experiențelor cu 
arma atomică și cu hidrogen să 
fie constituită o comisie interna
țională și, sub conducerea ei, să 
se stabilească pe bază de recipro
citate posturi de control pe teri
toriile U.R.S.S., S.UA., Angliei 
și în regiunea Oceanului Pacific, 
inclusiv in Australia.

Cînd însă și această propunere 
a Uniunii Sovietice nu a deter
minat pe oamenii de stat din 
S.U.A. și din Marea Britanie, 
care vorbesc atît de mult despre 
control, să accepte în sfîrșit în
cetarea experiențelor, pînă și oa
menii cei mai creduli și-au dat 
limpede seama este vorba nu 
de control ci de un refuz persis
tent al anumitor cercuri ale puu 
terilor occidentale de a limita 
cursa înarmărilor nucleare. Alte 
piedici în calea încetării expe
riențelor nu au existat și nu exis
tă.

A. Gromiko a subliniat că 
un acord cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nucleară 
este relativ ușor de realizat in- 
trucit in prezent doar trei state 
— U.R.S.S., S.UA. și Marea Bri
tanie — dispun de ea și produc 
această armă. Prin urmare, a 
spus el, este vorba ca numai a- 
ceste trei puteri să se înțeleagă 
între ele și atunci problema va 
fi rezolvată.

Uneori, a continuat A. Gromî- 
ko, avem ocazia să auzim că con
tinuarea experiențelor cu arma 
atomică și cu hidrogen ar fi ne
cesară Angliei care a rămas în 
urmă în acest domeniu și vrea să 
ajungă din urmă Uniunea Sovie
tică și America. Ciudat argu
ment, a observat el. Intr-'adevăr, 
cine poate garanta că dacă expe
riențele nucleare vor continua, 
englezii vor lichida neapărat ră- 
mînerea lor în urmă și nu vor 
rămîne mai mult în urmă ? Goa
na e goană și, fără îndoială, în 
acest caz toate părțile vor depu
ne eforturi pentru a nu se lăsa 
mai prejos.

In afară de aceasta masele 
largi ale poporului englez au o 
părere proprie cu privire la folo
sul sau prejudiciul pentru Anglia 
în ce privește participarea și pe 
viitor la cursa înarmărilor nu
cleare. Dar sîntem martorii deș
ii'

Cuvlntarca lui N. S. Hrușciov
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

TASS transmite: După dezbate'- 
rile pe marginea propunerii Co
mitetului Central al P.C.U.S. și 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
cu privire la dezvoltarea conti
nuă a orînduirii colhoznice și la 
reorganizarea stațiunilor de ma
șini și tractoare, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a subliniat în 
cuvîntul său de încheiere că mă
surile trasate au fost aprobate în 
unanimitate de către deputați. El 
a arătat că atît legea cît și ho- 
tărirea C.C. al P.C.U.S. și Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. în 
această problemă vor (ine seama 

aceste bombe ar fi cea mai si
gură garanție a păcii.

Această concepție convine ace
lora care urzesc planuri barbare 
de folosire a armelor atomice și 
cu hidrogen și care sînt gata să 
împingă lumea în prăpastia unui 
nou război, dar este străină po
poarelor, intereselor păcii.

Adversarii încetării experiențe
lor cu arma nucleară consideră că 
această măsură este periculoasă 
pentru că va apropia momentul 
interzicerii totale și definitive a 
armei nucleare și al distrugerii 
acestei arme. Dar aceasta nu este 
latura slabă ci latura puternică 
a acestei revendicări.

fășurării cu o forță fără prece
dent în Anglia a mișcării popu
lare pentru încetarea imediată a 
experiențelor nucleare, a mișcării 
împotriva producției bombe.or cu 
hidrogen.

Este ciudat, a spus A. Gro- 
mîko, dar este o realitate că îm
potriva unul acord cu privire la 
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară se pronunță, nu se știe 
de ce, Franța. Este greu de cre
zut dar, după cum se vede, prin
tre cei care determină în prezent 
politica Franței există într-adevăr 
oameni care cred în mod serios 
că interesele naționale ale acestei 
țări cer ca ea să participe la 
cursa înarmărilor nucleare și să 
înceapă să-și cheltuiască resur
sele economice în acest scop.

GUVERNUL SOVIETIC CON
SIDERA SARCINA ÎNCE
TĂRII EXPERIENȚELOR CU 
ARMA ATOMICA Șl CU HIDRO
GEN CA FIIND CERINȚA CEA 
MAI ACTUALA ȘI URGENTA A 
MOMENTULUI DE FAȚA. Toc
mai de aceea printre problemele 
pe care guvernul sovietic Ic pro
pune spre discutare la conferința 
statelor Ia nivelul cel mai înalt, 
figurează pe primul loc problema 
încetării imediate a experiențelor 
cu această armă. Totodată gu- 
ventil sovietic propune examinarea 
acestei probleme in mod indepen-

Un prim gest de
încetarea experiențelor cu ar

ma atomică și cu hidrogen, a de
clarat A. Gromîko, poate și tre
buie să fie primul pas, gestul de 
încredere reciprocă între puteri, 
pe care toate popoarele îl aș
teaptă atît de mult.

IN PREZENT, a continuat A. 
Gromîko. EXISTA CONDIȚIILE 
INTERNAȚIONALE NECESARE 
PENTRU CA PROBLEMA INCE- 
T'ARII EXPERIENȚELOR CU 
ARMA ATOMICA ȘI CU HI
DROGEN SA FIE IN SFÎRȘIT 
REZOLVATA. Este evident, a 
spus el, nu este departe clipa cînd 
guvernele puterilor occidentale nu 
se vor mai putea opune cererii 
generale de a se pune capăt ex
periențelor nucleare.

A. A. Gromîko a declarat: Do
rind să contribuie prin toate mij
loacele la realizarea mărețului țel 
al salvării omenirii de pericolul 
războiului atomic, CONSILIUL 
DE MINIȘTRI AL U.R.S.S. SU
PUNE SPRE EXAMINAREA SO
VIETULUI SUPREM AL 
U R.S S. PROPUNEREA CA U- 
NIUNEA SOVIETICA SA ÎNCE
TEZE IN MOD UNILATERAL, 
CA PRIM PAS IN ACEASTA DI
RECȚIE, EFECTUAREA EXPE
RIENȚELOR CU TOATE TIPU
RILE DE ARME ATOMICE ȘI 
CU HIDROGEN.

Dacă Statele Unite ale Americii 
și Marea Britanie se vor alătura 
Uniunii Sovietice și vor lua la 
rîndul lor o hotărîre cu privire 
la încetarea experiențelor cu ar
ma atomică și cu hidrogen, a- 
tunci problema care neliniștește 
adine în momentul de față toate 
popoarele își va găsi în sfîrșit re
zolvarea : pretutindeni și pentru 
totdeauna se Va pune capăt ex
ploziilor experimentale cu arma 
nucleară.

Firește, a remarcat A. A. Gro
mîko, că dacă guvernele celorlalte 
țări care dispun de arma nuclea
ră nu vor răspunde la inițiativa 
U.R.S.S., ci vor continua să pro
ducă explozii cu arm,a atomică și 
cu hidrogen, Uniunea Sovietică 
va fi nevoită să acționeze în vi
itor în problema experiențelor 
nucleare finind seama de intere
sele securității sale.

Uniunea Sovietică a luat nu 
odată în mod unilateral măsuri 
de reducere a forțelor sale arma
te și a armamentelor.

Din păcate însă trebuie să 
constatăm că puterile care fac 
parte din blocul nord-Atlantic nu 
au răspuns pînă în prezent '.a a- 
ceastă acțiune cu acțiuni simila
re, ci dimpotrivă își întemeiază 
întreaga lor politică pe intensifi
carea pregătirilor de război. Se 
fac încercări de a liniști popoare- 
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de considerentele și dezideratele 
deputaților.

Vorbind despre vînzarea mij
loacelor tehnice către colhozuri 
mijlocii și rămase în urmă, N. S. 
Hrușciov a spus că este recoman
dabil ca colhozurile mijlocii să 
cumpere mijloace tehnice în ra
te pe care să te achite în 2—3, 
maximum 5 ani. Cît privește col
hozurile slabe din punct de ve
dere economic, a continuat pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., ele trebuie întări e 
prin conducători buni, cu expe
riență, pentru ca peste 1-2 ani 
să-și poată mări producția, să 
poată asigura un nivel mai ridi

dent și înainte de toate fără să 
se aștepte pină cînd puterile vor 
cădea de acord asupra celorlalte 
probleme ale dezarmării.

Pentru încetarea experiențelor 
de către toate statele care pose
dă această armă luptă popoarele, 
parlamentele și guvernele tuturor 
țărilor socialiste. Pentru înceta
rea experiențelor nucleare se pro
nunță insistent și consecvent gu
vernul și poporul Indiei. Această 
propunere a fost sprijinită într-o 
formă sau alta în mod oficial și 
de guvernele Indoneziei, Japo
niei, Birmaniei, Ceylonului, Repu
blicii Arabe Unite, Pakistanului, 
Iranului, Suediei, Norvegiei, Da
nemarcei, Finlandei, Mexicului 
și multor aitor țări. Încetarea ex
periențelor nucleare a fost cerută 
de asemenea de parlamentele In
doneziei, Birmaniei, Japoniei.

Nu rămîn indiferente nici po
poarele țărilor capitaliste care 
posedă arma atomică. Protestele 
împotriva experiențelor nucleare 
sînt exprimate în Marea Britanie 
de masele largi ale populației de 
cele mai diferite grupuri sociale 
și politice. Amploarea acestei 
mișcări este ilustrată și de faptul 
că la ea au aderat, în frunte cu 
organele lor conducătoare, orga
nizații de masă ca Congresul tra- 
de-unionurilor britanice. Noi, oa
menii sovietici, înțelegem pe de
plin îngrijorarea pe care o stîr- 
nesc în rîndul englezilor expe
riențele continue cu arma nuclea
ră, crearea de noi și noi tipuri ala 
acestei arme. Cursa înarmării nu
cleare, care este primejdioasă 
pentru toate țările este deosebit 
de dezastruoasă pentru statele cu 
un teritoriu relativ mic și cu o 
mare densitate a populației, din
tre care face parte și Marea Bri
tanie.

Și în Statele Unite ale Ameri
cii se aud tot mai insistent gla
suri care cer încetarea experien
țelor nucleare. Numeroși cunos- 
cuți oameni politici și reprezen
tanți ai vieții publice din S.U.A., 
sindicate, colective studențești și 
alte organizații americane cer să 
se încheie cu Uniunea Sovietică 
și Anglia un acord în acest do
meniu.

încredere reciprocă
le țărilor atrase la aceste pregă
tiri cu ajutorul unor argumente 
false ca de pildă, prin legenda 
despre „controlul comun“ asupra 
bazelor pentru rachete create de 
S.U.A. pe teritoriul „aliaților“ 
’.or vesteuropeni. Poate oare cine
va să creadă că dacă cercurile 
care hotărăsc politica N.A.T.O. 
vor dezlănțui un război atomic 
va avea vreo importanță faptul 
că guvernele și parlamentele, să 
zicem ale Angliei, R. F. Germa
ne, Belgiei sau Olandei, vor fi 
sau nu de acord cu lansarea ra
chetelor americane de pe terito
riul acestei țări sau cu lansarea 
din bombardierele americane a 
bombelor nucleare care se află 
de pe acum pe bordul avioanelor 
care își au baza pe aceste terito
rii ?

Organizatorii pregătirilor mili
tare greșesc dacă contează că pe 
viitor dezarmarea va fi tradusă 
in viață în mod unilateral numai 
de Uniunea Sovietică, iar puterile 
occidentale își vor spori intre 
timp înarmările, a dec.arat A. A. 
Gromîko. Dezarmarea nu se poa
te baza decît pe o înțelegere cin
stită țlnindu-se seama de intere
sele securității tuturor părților.

Guvernul sovietic, supunînd 
spre examinare Sovietului Su
prem al U.R.S.S. propunerea cu 
privire la încetarea unilaterală in 
U.R.S.S. a experiențelor cu arma 
atomică și cu hidrogen, așteaptă 
în același timp că și S.U.A. și 
Marea Britanie se vor alătura a- 
cestei hotărirl a Uniunii Sovieti
ce și, in felul acesta, își vor adu
ce la rindul lor aportul la cauza 
limitării cursei înarmărilor nu
cleare și micșorării pericolului 
războiului atomic.

Credem că în Occident se vor 
găsi forțe capabile să aprecieze 
în mod lucid situația creată, 
care nu permite nimănui să se 
joace cu destinele lumii și obli
gă guvernele statelor mari și 
mici să facă tot posibilul pentru 
preîntîmpinarea unei catastrofe 
militare.

Ne putem imagina ce influență 
puternică ar exercita asupra în
tregii evoluții a relațiilor inter
naționale încheierea unui acord 
Intre U.R.S.S., S.U.A. și Marea 
Britanie cu privire la încetarea 
experiențelor cu arme atomice și 
cu hidrogen. In condițiile actua
lei încordări și ale cursei în pro
ducția tuturor tipurilor de arma
ment, o acțiune practică între
prinsă în comun de state în di
recția îngrădirii periculoaselor 
pregătiri militare ar avea o în
semnătate într-adevăr uriașă. 
Popoarele ar aprecia acest act ca 
o dovadă a faptului că în rela
țiile internaționale a survenit o

cat al gospodăriei lor. Totodată 
N. S. Hrușciov a relevat necesi
tatea folosirii cu pricepere a ex
perienței colhozurilor și sovhozu
rilor fruntașe.

Probleme.e dezvoltării continue 
a orînduirii colhoznice și reorga
nizării stațiunilor de mașini și 
tractoare, a spus N. S. Hrușciov, 
afectează multe aspecte ale vieții. 
N. S. Hrușciov a propus c,a Co
misia de Stat a Planificării a 
U.R.S.S. și ministerele respective 
să studieze toate aceste proble
me și să prezinte spre examinare 
guvernului propunerile necesare.

Uniunea Sovietică, a spus N. S. 
Hrușciov, merge ferm pe calea 

cotitură înspre întărirea încrede» 
rii și a colaborării pașnice între 
state.

Guvernul sovietic este convins 
că încetarea pretutindeni a expe

Pe arena internațională acționează forțe 
ostile destinderii

Necesitatea unor măsuri efi
ciente pentru însănătoșirea at
mosferei internaționale este cu a- 
tît mai urgentă, a spus A. A. 
Gromîko, cu cît pe arena interna
țională acționează forțe care îm
ping cu perseverență lumea îrz- 
tr-o direcție cu totul opusă, nu 
spre întărirea încrederii, ci spre 
adîncirea neîncrederii și ostilită
ții între state, nu spre încetarea 
cursej înarmărilor nucleare, ci 
spre 'extinderea ei continuă, nu 
spre pace ci spre război.

O dovadă convingătoare a ac
tivității acestor forțe a fost re
centa adoptare în Bundestagul 
(parlamentul) Republicii Federa
le Germane prin voturile partide
lor guvernamentale a hotărîrii 
care învestește guvernul R. F. 
Germane cu puteri depline în ce 
privește înzestrarea forțelor ar
mate vestgermane cu arma ato
mică și arma rachetă. Astfel în 
prezent militariștii vestgermani 
au proclamat în mod fățiș că 
pentru înarmare folosesc bombe 
atomice și rachete cu binecuvin- 
tarea partenerilor lor din cadrul 
blocului atlantic.

Ar fi o nesocotință să subapre
ciem pericolul .acestui pas al gu
vernului R. F. Germane. Cercu
rile care determină actuala poli
tică a Germaniei occidentale duc 
in mod vădit această țară pe a- 
ceeași cale funestă pe care a ur
mat-o Germania hitleristă. Se 
știe că în cercurile politice și mi
litare guvernante din Germania 
occidentală se bucură de o mare 
influență aceleași forțe care pe 
vremuri l-au adus la putere pe 
Hitler și au fost complice la cri
mele lui. Nu putem uita nici fap
tul că R. F. Germană este unicul 
stat european al cărui guvern 
caută să obțină modificarea ac
tualelor frontiere din Europa.

Dat fiind aceste condiții, cum 
poate fi calificată intenția de a 
înzestra arrjata vestgermană cu 
arma atomică și arma rachetă ? 
Ea poate fi calificată doar ca o 
provocare la adresa popoarelor 
europene și în primul rînd a ve
cinilor germani.

La recenta sesiune a B un deșt a- 
gului vestgerman, a spus A. A. 
Gromîko în continuare, în 
cadrul căreia a fost discutată 
problema înzestrării Germaniei 
occidentale cu arma atomică și 
cu arma rachetă, au răsunat ape
luri stăruitoare de a se obține 
cu orice preț arm,a atomică și 
arma rachetă. Ele s-au deosebit 
prea puțin de apelurile isterice 
ale hitleriștilor care au răsunat 

Discuțiile occidentale pe tema unității 
Germaniei sînt o fățărnicie

în ceea ce privește discuțiile privitoare la înarmarea atomică a 
despre năzuința spre unitatea Bundeswehrului, iată etapele în 
Germaniei cu care sînt însoțite care au evoluat evenimentele, 
pregătirile militare ale R.F. Ger- Astfel Germania occidentală este 
mane, ele constituie o fățărnicie împinsă treaptă cu treaptă tot 
totală. Acum un an guvernul so- mai aproape de marginea pră- 
vietic a avertizat în mod clar gu- pastiei. Nimeni nu poate reproșa 
vernul R.F.G. că înarmarea Bun- Uniunii Sovietice că ea nu a a- 
deswehrului cu arma atomică și vertizat la timp asupra primejdiei 
transformarea Germaniei occiden- acestei politici de sinucidere a 
tale într-un focar al războiului a- R. F- G.
tomic în Europa ar da o lovitură Guvernul Sovietic a avertizat 
ireparabilă cauzei reunificării na- despre aceasta pe conducătorii 
ționale a poporului german. Rea- Germaniei occidentale cu toată 
lizarea planurilor înarmării ato- claritatea și nu o singură dată, 
mice a R.F.G. în actualele con- Același lucru l-a declarat Repu- 
diții înseamnă că guvernul ei face blica Democrată Germană și ce- 
în mod cbnștient imposibilă uni- lelalte state iubitoare de pace cît 
ficarea Germaniei. și cercurile naționale patriotice

Timp îndelungat, a spus A. A. din Germania occidentală însăși 
Gromîko, guvernul sovietic a a- care sînt îngrijorate de soarta 
vertizat în repetate rînduri și cu națiunii germane, de pace, 
toată seriozitatea guvernul R.F.G. Unii încearcă să prezinte lu- 
în legătură cu caracterul nefast crurile ca și cum hotărîrea pri- 
al orientării lui spre reînvierea vitoare la înarmarea atomică a 
militarismului german. Guvernul Germaniei occidentale nu ar re- 
sovietic arăta urmările pericu- prezenta nimic deosebit, că aceas- 
loase pentru cauza păcii în Eu- ta este pur și simplu una din mă- 
ropa și pentru însăși R.F.G. pe șurile N.A.T.O. cu care lumea s-a 
care le-ar avea inevitabil pârtiei- obișnuit deja și, de aceea, nu ar 
parca Germaniei occidentale la trebui să existe, chipurile motive 
pregătirile în vederea unui război de îngrijorare deosebită. Nu, lu- 
atomic și la înzestrarea armatei crurile nu se prezintă așa. HO- 
vestgermane cu arma de exter- TARI REA PRIVITOARE LA 
minare în masă. ÎNARMAREA BUNDESWEHRU-

Tncheierea acordurilor de la LUI CU ARMA ATOMICA ARE 
Paris, atragerea R.F.G. în blocul O ÎNSEMNĂTATE DEOSEBITA 
militar agresiv condus de S.U.A., INTRUCIT ACEASTA ARMA DE 
permanentizarea ocupației Ger- DISTRUGERE ESTE PUSA IN 
maniei occidentale de către tru- ^HNILE ACELOR FOR] F. CARE

. , . .. . . AU DEZLĂNȚUIT CEL DE-ALpele străine, crearea pe teritoriul DOILEA RĂZBOI MONDIAL CE 
ei de baze atomice ale puterilor A COSTAT VIAȚA A ZECI DE 
străine și, în sfîrșit, hotărîrea MILIOANE DE OAMENI.

Popoarele așteaptă o conferință 
la nivel înalt

Este ușor de înțeles neliniștea mul rînd în statele vecine cu 
pe care o stîrnește această mă Germania. S-ar putea ca astăzi 
sură în țările europene și în pri- nu toți oamenii să-și dea seama

indicată de Lenin, pe calea co
munismului. Se dezvoltă impe
tuos industria socialistă — teme
lia economiei naționale. Agricul
tura socialistă este în plin avînt. 
Știința și cultura sovietică au ob
ținut succese remarcabile.

Arătînd că prietenia dintre po
poarele Uniunii Sovietice este u- 
nul din cele mai puternice izvoa
re ale forței în lupta pentru vie' 
tona comunismului, N. S. Hruș
ciov și-a exprimat convingerea că 
această prietenie, care a fost su
pusă la cele mai grele încercări, 
va deveni și mai puternică.

Uniunea Sovietică împreună cu 
marea Republică Populară Chine- 

riențelor nucleare va marca în
ceputul unei cotituri în relațiile 
internaționale in direcția întăririi 
încrederii și colaborării pașnice 
între state.

pe timpuri între zidurile Reich
stagului german.

Atrage atenția și faptul că la 
înarmarea atomică a Bundes- 
wehrului vestgerman contribuie în 
mod activ Statele Unite ale Ame
ricii al căror guvern a făcut o 
cotitură de 180 grade față de 
anii cînd popoarele U.R.S.S. și 
S.U.A. luptau în comun împotri
va agresiunii germane și în pre
zent și-a legat politica externă în 
problemele europene de reînvie1- 
rea militarismului german. Nu 
este întîmplător firește faptul că 
guvernul Adenauer s-a grăbit a- 
tît să strecoare în Bundestag ho
tărîrea cu privire la înarmarea 
atomică după ce ministrul Apără
rii al R.F. Germane, Strauss, a 
făcut o vizită la Washington. Nu 
este deloc întîmplător faptul că 
generalul american Norstad, co
mandantul suprem al N.A.T.O., a 
cerut recent în mod public ca 
Bundeswehrul să fie înarmat cu 
arma atomică.

Cercurile guvernante din S.U.A. 
caută în mod vădit să transfor
me cît mai grabnic Europa în- 
tr-un depozit al armei nucleare 
și pun în mîna militariștilor vest
germani o făclie care poate in
cendia acest depozit.

Actualii conducători al Germa
niei occidentale dau impresia că 
prin bombele atomice și rachete 
caută rezolvarea problemei secu
rității țărilor și restabilirii uni
tății Germaniei. Dar această este 
o reflecție a unor oameni cărora 
le sînt străine în egală măsură 
și interesele securității germani
lor și interesele unității națiunii 
germane.

Crede oare cineva în mod se
rios că dacă Europa ar fi împin
să intr-un război atomic, Germa
nia occidentală care ar fi deve
nit o bază pentru ducerea acestui 
război ar avea vreo șansă să 
supraviețuiască ? Nu este oare 
mai just să se presupună că va
lul de foc al războiului cu ar
mele rachetă și atomice s-ar ros
togoli în primul rînd pe terito
riul Germaniei occidentale?

De două ori in viața genera
ției noastre brațul militarismului 
german, care a dezlănțuit răz
boaie mondiale singeroase, a fost 
retezat și poporul german a tre
buit să plătească scump pentru 
politica criminală a guvernanți
lor lui. Este puțin probabil ca 
cineva să nege că dacă crima 
va fi săvîrșită pentru a treia 
oară, răsplata va fi incomparabil 
mai grea. 

ză, împreună cu toate popoarele 
țărilor socialiste, a declarat N. S. 
Hrușciov, pășește în avangarda 
luptei pentru pace, pentru salva
rea omenirii de primejdia unui 
nou război. Politica externă de 
pace a Uniunii Sovietice se bucu
ră de dragostea fierbinte a oa
menilor muncii din toate țările.

In încheiere N. S. Hrușciov a 
subliniat din nou că legea cu pri
vire la dezvoltarea continuă a o- 
rînduirii colhoznice și la reorga
nizarea S.M.T.‘urilor va constitui 
un pas important pe calea înfăp
tuirii mărețelor planuri ale cons
trucției comuniste.

de pericolul evenimentelor care 
se petrec. Nici amenințarea liit- 
lerismului n-au constatat-o toți 
deodată. Dar aceasta nu face pri
mejdia mai mică și UNIUNEA 
SOVIETICA CONSIDERA CA O 
DATORIE A SA SĂ O SEMNA
LEZE. Ea face aceasta nu pen
tru că se teme de înarmarea ato. 
mică a R.F.G. Uniunea Sovietică 
dispune de tot ce este necesar 
pentru a înăbuși agresiunea indi
ferent de unde ar porni aceasta 
și pentru a zdrobi pe agresori.

Nu se poate să nu ne oprim 
asupra rolului pe care îl au în 
această acțiune Anglia și Franța, 
ale căror guverne au acceptat 
înarmarea armatei vestgermane 
cu arma atomică și racheie.

Ar fi cazul să întrebăm pe 
acei politicieni care în perioada 
încheierii acordurilor de la Paris 
din 1954—1955 s-au străduit în 
mod deosebit să-i adoarmă pe 
francezi cu asigurări liniștitoare, 
sfătuindu-i să se bazeze pe con
trolul asupra Germaniei occiden
tale. Unde este controlul dv. 
astăzi ? Oare acești politicieni 
își vor da seama de adevărata 
situație numai atunci cînd solda- 
ții Bundeswehrului vor călca din 
nou cu cizmele lor străzile Pa
risului ?

Cei care forțează în prezent 
înarmarea atomică a armatei 
vestgermane își asumă o răspun
dere cu atît mai grea în fața po
poarelor, cu cît acest lucru are 
loc în perioada cind se duc tra
tative intre puteri cu privire la 
convocarea conferinței statelor 
la nivel înalt.

POPOARELE AȘTEAPTA A- 
CEASTA CONFERINȚA, PEN- 
TRU CA SPERA CU ÎNFLĂCĂ
RARE CA EA VA DUCE LA 
DESTINDEREA ÎNCORDĂRII 
INTERNAȚIONALE, LA SLĂBI
REA PERICOLULUI DE RĂZ
BOI ȘI VA MARCA ÎNCEPU
TUL ÎNFĂPTUIRII UNOR MA
SURI PRACTICE IN DOME- 
NIUL ÎNCETĂRII CURSEI 
ÎNARMĂRILOR. Dacă înarma
rea atomică a R.F.G. va deveni 
un fapt împlinit, acest lucru va 
crea în mod inevitabil noi piedici 
în calea realizării unui acord în
tre puteri în problema dezarmă
rii și răspunderea pentru acest 
lucru va reveni, ca și stigmatul 
lui Cain, guvernului Germaniei 
occidentale și guvernelor acelor 
țări care îl împing la această 
acțiune.

Uniunea Sovietică, R.P. Chine
ză și toate statele socialiste — a 
spus A. A. Gromiko în încheiere 
— precum și celelalte țări inde
pendente, care desfășoară în mod 
ferm o politică de pace năzuiesc 
in mod consecvent spre slăbirea 
încordării internaționale și mic
șorarea pericolului de război. 
Prin lupta sa insistentă pentru 
convocarea conferinței statelor 
la nivelul cel mai înalt și prin 
acțiunile sale practice în dome
niul reducerii forțelor armate, iar 
în prezent și prin încetarea uni
laterală a experiențelor cu arma 
nucleară, problemă care este su
pusă acum Sovietului Suprem, 
U.R.S.S. dă exemplu de felul 
cum se poate lupta în mod activ 
pentru menținerea și întărirea 
păcii.

Asupra noastră, a tuturor, 
au produs o profundă satis
facție declarațiile hotărîte de 
protest împotriva înarmării ar
matei vestgermane cu arma ato
mică și cu rachete, făcute de Re
publica Democrată Germană, Po- 
lonia, Cehoslovacia și celelalte 
țări socialiste care își dau pe 
deplin seama de pericolul pe 
care-1 prezintă pentru cauza pă
cii în Europa planurile milita
riștilor vestgermani și ale protec
torilor lor de peste Ocean. Putem 
fi încredințați că U.R.S.S. și ce
lelalte state participante la Tra
tatul defensiv de la Varșovia vor 
trage concluziile practice cuve
nite și vor lua măsurile necesare 
ce decurg din această situație.

LUPTA PENTRU O PACE 
TRAINICA CONTINUA SĂ RL 
M1NA ȚELUL PRINCIPAL AL 
POLIT1CII EXTERNE A UNIU
NII SOVIETICE. TOCMAI DE 
ACEST ȚEL, DE GRIJA PRO
FUND UMANITARA FAȚĂ DE 
OAMENII DIN TOATE ȚĂ
RILE, FAȚĂ DE DESTINE
LE PĂCII A FOST DIC
TATĂ PROPUNEREA GUVER
NULUI SOVIETIC CU PRI
VIRE LA INCETAREA UNILA
TERALA DE CĂTRE UNIUNEA 
SOVIETICA A EXPERIENȚE- 
LOR CU ARMA ATOMICA Șl 
CU HIDROGEN.

PUTEM SA NU NE ÎNDOIM 
CA TOATE POPOARELE VOR 
ACORDA O ÎNALTA APRECIE
RE ACESTEI NOI CONTRIBU
ȚII EFICIENTE A PATRIEI 
NOASTRE SOCIALISTE LA 
CAUZA MĂREAȚA A ÎNTĂ
RIRII PĂCII IN LUMEA IN- 
TREAGA.

Vizita oaspeților 
romîni în Birmania

Semnarea Declarației comune 
romîno-bi rmane

RANGOON 31. — De la tri
misul special Agerpres : In dimi
neața zilei de 31 martie a avut 
loc la Rangoon solemnita’ea 
semnării Declarației comune ro- 
mino-birmane. Declarația a fost 
semnată din partea rornină de 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro- 
mine. tovarășul Chivu Stoica, și

*
RANGOON 31. De la trimisul 

special Agerpres : După vizita fă
cută în statul Shan, tovarășii 
Chivu Stoica, Emil Bodnăraș și 
Avram Bunaciu s-au înapoiat du
minică dimineața la Rangoon. 
însoțiți de U Ba Swe, vicepreșe 
dinte al guvernului Uniunii Bir- 
mane, de Șao Khan Hkio, vice
președinte al guvernului Uniunii 
Birmane, ministru de externe și 
șef «1 statului Shan, precum și 
de Pavel Silard, ministrul Repu
blicii Populare Romîne Ia Ran
goon. Oaspeții au vizitat capitala 
statului Shan, Taunggyi, și alte 
localități din acest stat.

★

RANGOON 31. — De la tri
misul special Agerpres : In dimi
neața zilei de 31 martie au pă
răsit orașul Rangoon, capitala 
Uniunii Birmane, tovarășii Chivu 
Stoica, Emil Bodnăraș, și Avram 
Bunaciu, care la invitația guver
nului birman au făcut o vizită de 
trei zile în Uniunea Birmană.

înainte de plecarea la aeroport 
inalții oaspeți romîni și-au luat 
rămas bun de la președintele 
Uniunii Birmane, U. Win Maung, 
la casa prezidențială, unde dele
gația guvernamentală a Republi
cii Populare Romîne a fost găz
duită în timpul șederii sale în 
țara prietenă.

Pe aeroportul capitalei Birma
ne, pavoazat cu drapelele de stat 
ale celor două țări, se aflau pri
mul ministru al Uniunii Birmane, 
U Nu, U Kyaw Nyein, vicepre
ședinte al guvernului Uniunii 
Birmane, U Ba Swe, vicepreșe
dinte «I guvernului Uniunii Bir
mane și ministru al Apărării, Ta- 
kin Tin, vicepreședinte al guver
nului Uniunii Birmane, miniștri, 
ofițeri superiori, șefii unor misi'- 
uni diplomatice acreditați la Ran-

înapoierea clin cosmos pe pămînt
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

Omul de știintă sovietic A. Stern- 
fela. snecialist în astronautică, 
este de părere că la înapoierea 
din cosmos pe pămînt nu este ne
cesar ca satelitul artificial sau 
astronava sa aterizeze în întregi
me. El crede că este suficient să 
revină De pămînt aparatele cu în
registrări și echipajul laboratoa
relor cosmice. DuDă cum afirmă 
el, cel mai bun mijloc pentru a- 
ceasta noate fi un planor special 
de aterizare adăpostit în rachetă 
sau în satelitul artificial.

Omul de știință sovietic publi
că în ziarul ..Sovetskaia Rossia" 
un articol consacrat acestor pro
bleme. El scrie că Dentru păstra
rea planorului și echipajului a- 
cestuia este indispensabil ca peri
oada de frînare să fie prelungită 
cît mai mult cu putință, din care 
cauză aparatul trebuie să aibă o

---------------OOOOO---------------

încetarea din viață a lui I. Tevosian
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

TASS transmite: Comitetul Cen. 
trai al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. anunță că la 
30 martie a încetat din viață la 
Moscova, după o boală grea și 
îndelungată, Ivan Tevosian. Pro
eminent om de stat sovietic și

--------- ---O0OOO-----------------

Concursul „Ceaikovski" de la Moscova

Ștefan Ruha
Z MOSCOVA 30. (Agerpres).
5 TASS transmite : La 30 mar- 
Z tie. In Sala Albă a Conserva- 
Z torului din Moscova, David 

Oistrach, președintele juriului 
Z Concursului Internațional al 
IZ violoniștilor a anunțat rezul

tatele Concursului Internațio
nal al violoniștilor care a du
rat aproximativ două săptă- 
mîni.

Premiul I a fost acordat 
violonistului sovietic Valeri 
Klimov, premiul al ll-lea — 
lui Viktor pikaizon(U.R.S.S.), 
PREMIUL AL lll-lea — VIO- 

8 LONISTULUI ROMIN ȘTE- 
£ FAN RUHA. Pe locul IV, V

MOSCOVA. — A apărut o cule
gere din operele lui V. I. Lenin, 
intitulată „împotriva revizionis
mului", pregătită de Institutul 
de marxism-leninism de pe lingă 
C.C. al P.C.U.S. și de Editura de 
stat pentru literatură politică a 
U.R.S.S.

MOSCOVA. - Frol Kozlov a 
fost eliberat din funcția de pre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. S. F. S. Ruse în legătură cu 
numirea sa ca prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Dmitri Polianski (prim secretar 
al Comitetului de ținut Krasnodar 
al P.C.U.S.), a fost numit preșe- 

din partea birmană de primul mi
nistru al Uniunii Birmane, U Nu.

La solemnitatea semnării au 
fost de față tovarășii Emil Bod
năraș, Avram Bunaciu, Pavel Si
lard trimis extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al R.P.R. in 
Birmania, membri ai guvernului 
birman.

★

Duminică la amiază tovarășii 
Chivu Stoica. Emil Bodnăraș și 
Avram Bunaciu însoțiți de Pavel 
Silard, ministrul R.P. Romîne la 
Rangoon, au făcut împreună cu 
premierul U Nu și U Htun Tin, 
ministrul Educației și Culturii, U 
Aung Pa, ministru'. Aviației, U 
Mynf Thein, ministrul Justiției, o 
plimbare cu vaporul pe rîul Rar.*- 
goon. Oaspeții și gazdele au luat 
dejunul pe bordul vasului. Intre 
conducătorii celor două state au 
avut loc cu acest prilej convor
biri.

Scara tovarășul Chivu Stoica 
a oferit o recepție la sediul Le
gației romîne din Rangoon.

★

goon. Pe aeroport se aflau de a- 
semenea membrii Legației Repu
blicii Populare Romine în frunte 
cu Pavel Silard, trimis extraordi
nar și ministru plenipotențiar al 
R.P.R. în Birmania. *

Personalitățile de stat romîne 
și birmane își iau călduros ră
mas bun Un grup de tinere fete 
birmane oferă oaspeților tradițio
nalele buchete de flori.

Fanfara militară intonează im
nurile de stat ale Republicii 
Populare Romîne și Uniunii Bir
mane. Tovarășul Chivu Stoica, 
însoțit de primul ministru al U- 
niunii Birmane, U Nu, trec în re
vistă compania de onoare.

Conduși de personalitățile de 
stat ale Uniunii Birmane, înalții 
oaspeți romini se îndreaptă spre 
avion. Pentru ultima oară se aud 
cuvinte calde, prietenești de ră
mas bun.

Avionul avînd pe bord delega
ția guvernamentală a Republicii 
Populare Romîne își ia zborul. 
Din înălțimea cerului albastru se 
vede pentru ultima oară panora
ma splendidă a orașului Ran
goon, capitala Birmaniei priete
ne.

formă aerodinamică ideală. Cu 
ajutorul unui motor-rachetă, mi
niatural, planorul se va detașa de 
satelitul artificial, îndreptîndu-se 
în sensul contrar mișcării lui și 
va începe să se apropie de pă
mînt de-a lungul unei orbite 
semieliptice. Frînarea în zbor 
planat se va produce treptat, ceea 
ce va feri apara'ul de supraîn
călzire- Cînd. in sfîrșit. viteza lui 
va atinge Ia suprafața oămîntu- 
lui aproximativ 100 km/oră el va 
putea ateriza cu ușurință.

Dacă va fi bine pilotat, apara
tul va putea ateriza în orice 
punct al pămîntului, indiferent de 
locul de ia care a decolat. Stern- 
feld nu exclude posibilitatea ca, 
în ultima etapă de coborîre. pla
norul să fie interceptat de un 
avion supersonic și să aterizeze 
cu ajutorul acestuia.

activist de partid, unul dintre cel 
mai de seamă organizatori ai in. 
dustriei grele sovietice, Ivan Te
vosian a încetat din viață în vir- 
stă de 56 ani. El <a fost membru 
al Comitetului Central al 
P.C.U.S., deputat al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., ambasador 
al Uniunii Sovietice în Japonia.

a obținut premiul III
șl VI s-au situat reprezentan
ții Uniunii Sovietice — Mark 
Luboțki, Viktor Liborman și 
Valentin Juk. Pe locul al 
Vll-lea violonista americană 
— J. Flissler, pe locul al 
VHI-lea — Zarius Sihmur- 
zaeva (U.R.S.S.).

Au fost acordate cinci diplo
me de onoare. Diplome de 
Jradul I au fost acordate lui 

an Ter.Merkerian (U.R.S.S.), 
Nina Boilina (U.R.S.S), Ma- 

rio Berii Kimbor ((Austra
lia). Diplome de gradul II — 
lui Emil Stepanov Kamilkarov 
(R.P. Bulgaria) și VARUJAN 
COZ1GHIAN (R.P. Rornină).
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dinte al Consiliului de Miniștri al 
R. S. F. S. Ruse

PARIS. — După ce o ultimă ten. 
tativă de conciliere a eșuat, cele 4 
federații sindicale ale muncitorilor 
feroviari din Franța au hotărît, de 
comun acord, să declanșeze la 1 
aprilie o grevă generală de 24 de 
ore. Muncitori feroviari in.lră în 
grevă pentru a obține satisfacerea 
revendicărilor lor cu privire la ma
jorarea salariilor și la acordarea 
de prime de productivitate.

MOSCOVA. — Duminică seara 
a sosit la Moscova maestrul Geor- 
ge Georgescu pentru a participa la 
lucrările juriului pianiștilor din 
cadrul Concursului internațional 
„Ceaikovski",
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