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Consfătuirea pe țară
a țăranilor și lucrătorilor
din sectorul socialist al agricultorii

Ședința di n 5 aprilie

participanți
la consfătuire

Sîmbătă eu continuat lucrările 
Consfătuirii pe țară a țăranilor 
Îi lucrătorilor din sectorul socia- 
ist al agriculturii.

La lucrările ședinței de dimi
neață au luat parte tovarășii: 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nico- 
Jae Ceaușescu, Alexandru Moghio- 
roș, Constantin Pîrvu'escu, Leon- 
<e Răutu, Vladimir Gheorghiu, 
Ion Cozma.

Prima parte a ședinței a fost 
prezidată de tov. Vladimir Gheor
ghiu, secretar al C.C. al P.M.R.

Au avut 'loc în continuare dis
cuții la expunerea prezentată de 
tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
prima zi a consfătuirii.

Au luat cuvîntul tovarășii: 
Ion Gîrceag, președintele gospo
dăriei colective Hărman, regi
unea Stalin, Gheorghe Barbura, 
președintele întovărășirii agricole 
din satul Sărăuad, raionul Tăș- 
nad, regiunea Baia Mare, Gheor
ghe Dindere, prim-secretar al 
Comitetului raional de partid

Gura Jiului, regiunea Cralova, 
Nița Hudițeanu, membră în gos
podăria agricolă colectivă din co
muna Scărișoreanu, regiunea 
Constanța, Mihai Cuiluri, inginer 
din direcția zonală de îmbunătă
țiri funciare Galați, Constantin 
Sandu, președintele sfatului popu
lar regional Pitești, Viorel Ui- 
baru, președintele gospodăriei a- 
gricole colective din comuna 
Lenauheim, regiunea Timișoara.

Ședința de după-atniază a fost 
condusă în prima parte de tov. 
Leonfe Răutu, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., iar în partea a doua de 
tov. Gheorghe Ruiu, președintele 
cooperativei agricole de produc
ție cu rentă din comuna Cîrna, 
regiunea Craiova.

Au luat în continuare cuvîntul 
tov. Io.n Cozma, ministrul Agri
culturii și Silviculturii, Teodor 
Maghiar, președintele G.A.C. Mă- 
dăraș, regiunea Oradea, Grigore 
Obrejan, membru corespondent al

Academiei R. p. Romîne, direc
tor adjunct al I.C.A.R., Aurel 
Bozgan, adjunct al ministrului 
Industriei Grele, Nicolae Simion, 
mecanic agricol la G.A.S. Ivă- 
nești, regiunea București, Gheor. 
ghe Maftei, președintele G.A.C. 
din comuna Țibucani, raionul Tg. 
Neamț, Alexandru Buia, rectorul 
Institutului agronomic din Craio
va și Bucur Șchiopu, adjunct a1

ministrului Agriculturii și Silvi
culturii.

★
Seara formații artistice de a- 

matori din regiunea Constanța și 
Teatrul muzical din localitate au 
oferit participanților la consfă
tuire un spectacol alcătuit din 
cintece și dansuri rominești și 
ale naționalităților conlocuitoare 
din această regiune.

Dezbaterile tn comisiile de lucru 
ale consfătuirii

în a doua și a treia zi a con
sfătuirii și-au continuat lucrările 
birourile celor opt comisii de lu
cru însărcinate să studieze ob
servațiile și propunerile făcute 
privind producția de cereale, 
creșterea animalelor, cultura 
plantelor tehnice, producția viti
colă șl pomicolă, îmbunătățirea

activității S.M.T.-uirilor și meca
nizarea agriculturii, îmbunătăți
rile funciare, chimizarea agricul
turii și construcțiile destinate a- 
griculturii.

Cele mai importante observații 
și propuneri privind problemele 
sus-amintite vor fi incluse în 
feratele ce vor fi prezentate 
cadrul lucrărilor consfătuirii.
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j colectivistă din raionul Buzău

FLORICA MIOP 
colectivistă din Gizătău, 

raionul Lugoj.
I
I

DUMITRU NASTASO1U 
inginer, președintele G.A.C. 

din Băltăgești, 
raionul Hirșova, Constanța
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Intre 11-13 mai

Discucii la expunerea prezentata 
de tovarășul Gh. Gheorghiu-D ej

la București

GESTULUMANITAR
AL STATULUI SOVIETIC

Declarația acad. prof. Gr. C. Moisil
Cele citeva zile care au tre- £= 

cut de la publicarea istoricii ș= 
hotăriri a Sovietului Suprem al g 
Uniunii Sovietice cu privire la s 
încetarea unilaterală a expe- H 
riențelor cu arme nucleare, nu ș= 
născut în inimile fiecăruia din- = 
tre locuitorii planetei noastre, =ș 
mari speranțe în salvarea ome- g 
nirii de o eventuală catastrofă e| 
atomică. Ziarele, posturile de = 
radio fi televiziune, aduc mc- g 
reu cuvîntul reprezentanților g 
opiniei publice care salută ge- || 
stul umanitar al marelui stat == 
sovietic. ș

Continuînd ancheta noastră, || 
publicăm în numărul de astăzi s 
declarația făcută unui redactor = 
al „Scînteii tineretului“, de cu- = 
tre acad. prof. Gr. C. Moisil. =

„Pentru omul de știință, se pune 
o problemă etică de primă impor
tanță și anume aceea a răspunde
rii sale pentru utilizarea descope
ririlor pe care le face. Un om de 
știință nu poate să fie indiferent 
față de rezultatele descoperirilor 
sale. El se simte răspunzător dacă 
descoperirea sa este bine sau rău 
utilizată. Să luăm un exemplu : 
omul de știință care ar descoperi 
o puternică otravă nu poate să fie 
indiferent dacă această otravă este 
utilizată de o bandă de otrăvitori 
în scopurile lor criminale sau de 
medicul care apără viața omului. 
Exemplul acesta ne lămurește asu
pra poziției pe care o avem în 
privința responsabilității omului 
de știință față de descoperirile 
sale. Omul de știință nu poate să 
țină ascunsă o descoperire a sa 
pentru motivul că ar conduce la 
rezultate rele, ci pur și simplu este 
obligat să aibă grijă ca descope
rirea sa să fie utilizată în socie
tate spre binele ei. Iată de ce

omul de știință care face descope
riri în fizica atomică nu poate și 
nu trebuie să înceteze aceste des
coperiri pentru motivul că astăzi 
astfel de descoperiri ar putea să 
fie utilizate la fabricarea armelor 
nucleare. Insă răspunderea morală 
a sa este ca, fiind conștient de 
posibilitatea utilizării descoperirilor 
sale, să caute ca ele să fie uti
lizate numai spre binele societă
ții. Acestea explică pentru ce atît 
de mulți fizicieni din străinătate 
conștienți de importanța ce o pot 
avea descoperirile lor în organi
zarea unui război atomic, fără 
să-și înceteze munca în domeniul 
fizicii atomice iau o netă atitudine 
contra războiului atomic, iau o 
clară atitudine pentru împiedica
rea experiențelor cu arme nu
cleare.

Oamenii de știință conștienți de 
acest rol al lor, conștienți de fap
tul că descoperirile pe care le fac 
nu trebuie să fie utilizate pentru 
omorîrea și distrugerea omenirii, 
ci pentru ridicarea nivelului de 
trai al acestei omeniri, văd în ho- 
tărîrea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. un sprijin în atitudinea 
lor morală.

E impresionant faptul că țara 
care a dat dovadă că are o știință 
deosebit de avansată, țara care a 
reușit să lanseze primul satelit ar
tificial al pămîntului, ia acuma 
hotărîrea unilaterală a interzicerii 
experiențelor cu arme nucleare.

Hotărîrea luată de Sovietul Su
prem al Uniunii Sovietice dove
dește forța deosebită a popoare
lor sovietice care se reflectă 
și în atitudinea lor pașnică 
așa încît pot declara la un 
moment dat că încetează uni
lateral experiențele cu armele nu
cleare constituind prin asta un în
demn pentru celelalte state de a 
lua hotăriri asemănătoare“.

In entuziast« adunârl

Oamenii muncii 
se solidarizează 
cu istorica hotărîre 
a Uniunii Sovietice 

de a înceta 
experiențele . 

cu arma atomică
— Popoarele nu au ce alege 

dintre cele două variante oferite 
de Occident — să piară de bom
be cu hidrogen „curate“ sau 
„murdare“ — a spus fierarul 
Petre Petre la adunarea muncito
rească ce s-a ținut la uzinele 
„Breiner Bela“. Noi am ales însă 
între războiul atomic și o pace 
liberă de ororile armei nucleare. 
Uniunea Sovietică prin încetarea 
experiențelor cu armele atomice 
răspunde năzuinței de pace a po
poarelor. Iată de ce îi sîntem re
cunoscători.

La mitingurile din întreprin
deri și instituții, la care parii; 
cipă zeci de mii de oameni ai 
muncii, bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici, își spun răspicat cuvîn
tul : jocul de-a războiul atomic, 
pe care îl alimentează Occiden
tul, trebuie curmat 1 Astfel de 
cuvinte s-au spus și de la tri
buna mitingului ce s-'a ținut la 
fabrica de confecții „Gh. Gheor
ghiu-Dej“. Croitoreasa Zaimoș 
Ghizela a depănat cu vorbe do- 
mo.ale povestea unei vieți triste :

— Am rămas văduvă, în cel 
de al doilea război mondial. Vă
duvă la 24 de ani cu o fetiță de 
3 ani. Aceasta în condâțiile vie
ții de mizerie a regimului bur
ghez. Nu doresc ca și alte femei 
să rămînă văduve, să guste pînă 
la fund din acest pahar al amiiv 
răciunii. Iată de ce spun NU răs
picat războiului! Mă alătur d’n 
inimă inițiativei Uniunii Soviet i- 
ce — care deschide lumii calea 
spre o viață liberă de amenința
rea războiului atomic.

Vreau să trăiesc în pace, ală
turi de fala mea, astăzi munci
toare fruntașe ca și mine.

( Agerpres)

O delegație a R, P« Romine 
a plecat în Argentina

Cuvîntul tov. Ion Lascu
f- 

vicepreședinte al Sfatului popular regional Hunedoara
Tn regiunea Hunedoara, ocu

pația de bază a țărănimii mun
citoare este creșterea animalelor. 
Regiunea dispune de 238.000 ha. 
de pășuni și finețe bogate.

Creșterea animalelor este sti
mulată prin măsurile de cointe
resare luate de partid și guvern. 
Așa se explică de ce în ultimul 
timp creșterea animalelor a luat 
avînt în regiunea noastră.

In ce privește însă încărcătura 
pe suta de hectare în gospodă
riile agricole colective și gospo
dăriile agricole de stat și pro
ducția pe cap de animal nu pu
tem fi mulțumiți. Nu stăm încă 
bine față de posibilități.

Noi am analizat posibilitățile 
pe care le avem atît în crește
rea efectivelor, cît și în crește
rea productivității și, pe margi
nea celoir arătate în expunerea 
prezentată de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, considerăm că în 
regiunea Hunedoara în următorii 
doi ani — 1958—1960 — se poa
te atinge numărul de 45 bovine 
la suta de hectare, din care 30 
de vaci. In ceea ce privește prer 
ducția este posibil să crească la 
1.600 litri pe cap de vacă fura
jată, iar în gospodăriile agri
cole de stat la 2.100 litri Lapte 
pe cap de vacă furajată.

Aș vrea să spun cîteva cuvinte 
idespre cauzele care au făcut să

ne prezentăm la consfătuire cu 
asemenea situație. Unele cauze 
sînt obiective, altele sînt subiec
tive. Intre cele obiective amin
tesc faptul că în ultimii ani po
sibilitățile de pășunat au fost 
restrînse și mai a.es de către De
partamentul Silviculturii. La noi 
există masive de munți cu pășuni 
întinse. Dacă în trecut se folo
seau pentru pășunat, astăzi este 
imposibil să te poți apropia de 
aceste pășuni.

O altă cauză obiectivă este 
și faptul că gospodăriile agricole 
colective n-au destule grajduri 
pentru adăpostirea animalelor.

Noi nu am reușit să convingem 
pe țăranii colectiviști să crească 
animale în gospodăriile agricole 
colective. Trebuie să-i convingem 
de necesitatea reținerii furaje-i 
lor grosiere și mai ales concen
trate. De asemenea de aproape 
doi ani de zile tot vorbim că 
în gospodăriile agricole de stat 
trebuie să creștem animale, să 
plantăm vii și pomi. Pentru a- 
ceasta vin tot felul de planuri 
întorțochiate de Ia Deoartamen- 
tul Gostat, planuri care rămîn 
pe hîrtie pentru că Departamen
tul Gostat nu trimite planuri care 
să se potrivească la regiunea 
noastră. Este admisibil ca din 
suprafața de 4.500 ha să se pla
nifice numai 12,5 la sută pentru

cultura porumbului ? Cum putem 
face noi față creșterii animalelor 
cu asemenea suprafață cultivată 
cu porumb ? Ce măsuri am luat 
pentru schimbarea acestei situa
ții ? In primul rînd vom lărgi 
baza furajeră, redînd pășunatu- 
lui încă 39.000 ha pășuni care 
sînt productive și sînt ocupate 
de organele silvice. ’’

Pe baza rezultatelor obținute 
pînă acum noi trebuie să sporim 
producția de masă verde și pă-

Cuvîntul fov

lașuni de la 7.000 la 9.000 kg 
hectar. Aceasta ne va da posibi
litatea să mărim șeptelul de ani
male cu 50.000 vite mari. Este 
foarte necesar să continuăm lupta 
pentru extinderea pășunatului in 
pădurile bătrîne
ha. Ne propunem de asemenea să 
mărim suprafața dcctir.ctă cultu
rii porumbului.

In regiunea Hunedoara există 
o serie de posibilități de a crește 
și dezvolta numărul porcinelor.

cu încă 15.000

destinată cultu-

Peire Culețu

Din carnetulProf
.5

Urmăresc cu atenție evoluția 
discuțiilor ta consfătuirea pe 
țară a țăranilor și lucrătorilor 
din sectorul socialist al agri
culturii. Ascult, gata să notez 
în carnet cu nerăbdare ce va 
avea de spus vorbitorul care 
abia este anunțat să treacă la 
tribună. Ascult. Prin urmare 
iau însemnări și din tind în 
cînd răsfoiesc paginile scrise : 
pun alături ceea ce a spus un 
delegat cu ceea ce a spus altul. 
Fiecare vorbește cu tempera
mentul lui, cu vocabularul lui, 
fiecare aduce problemele lui. 
Îmi dau seama că problemele 
răscolite aici sînt din cele mai 
complexe și mai greu de uni
formizat.

Președintele G.A.C. din Pe- 
chea a amintit mai întll cum 
în 1949 erau in gospodărie 110 
familii cu 411 hectare iar acum 
în 1958 gospodăria este alcă
tuită din 1.210 familii cu 4.500 
hectare și a ajuns la 40 lei va
loarea zilel-muncă. El anunță , ...... ... 
consfătuirii că în acest an vor construit case, 
livra stătutul 520 tone cereale, 
1.500 kg. lină, 84.000 kg. lapte, 
63 tone carne, iar cooperativei 
vor vinde 80 tone cereale.

Brigadierul zootehnist al gos
podăriei Palazul.Marș, regiu
nea Constanța, arăta că 50 la 
sută din venitul bănesc al gos
podăriei lor provine din secto
rul zootehnic, că, au creat o 
bază furajeră puternică; anul 
trecut au avid porumb insilozat 
4 tone pentru fiecare vacă, iar 
anul acesta vor avea 6 tone 
pentru fiecare vacă.

Intîlnirea 
internațională 

a reporterilor
II—13 mai se va desfă- 
Bucurefti o întîlnire in-

lntre 
fura la 
ternațională a reporterilor, orga
nizată de Uniunea Ziariștilor din 
R.P. Romînă, cu tema „Reporta
jul — mijloc de cunoaștere și în
țelegere între popoare“. Despre a- 
ceastă temă se va ține referatul 
principal.

tn cadrul întîlnirii sînt prevă
zute o serie de alte expuneri, ur
mate de discuții asupra diferite
lor probleme ale reportajului.

La întîlnire au fost invitați re
porteri cunoscuți din numeroase 
țări ale lumii.

La invitația guvernului argen
tinian, o delegație a Republicii 
Populare Romine va participa la 
solemnitățile care vor avea Ioc 
Ia Buenos Aires cu prilejul trans
miterii mandatului prezidențial 
noului președinte al Republicii 
Argentina, Arturo Frcndizi.

Delegația este alcătuită din a- 
cad. ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, conducătorul 
delegației, acad. ATANASE JO
JA, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul învățămîn- 
tului și Ci Hurii, și VASILE DU- 
MITRESCU, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe.

Delegația R.P. Romîne a pără
sit sîmbătă seara Capitala plc- 
cînd spre Argentina.

La gara Băneasa, membrii de
legației au fost conduși de tova
rășii Petre Borilă, Alexandru

Drăghici, general-colonel Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Janos Fa- 
zekaș, acad. Mihail Ralca și Al. 
Bîrlădeanu, Gh. Diaconescu, Gh. 
Gaston Marin, prof. dr. Voinea 
Marinescu, Marcel Popescu, A. 
Vijoli, miniștri, Gh. Stoica, se
cretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Al. Lăzăreanu, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, Dionisie Icnescu, mi
nistrul Ceremonialului de Stat, 
D. Diaconescu, președintele Sfa
tului Popular al Capitalei, con
ducători ai instituțiilor centrale, 
înalți funcționari de stat, oameni 
de știință și cultură, ziariști.

Au fost de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești : ambasadorii R.P. Bulgaria 
— Stoian Pavlov, Uniunii Sovie
tice — A. A. Epișev; R. Ceho
slovace — l.van Rohall lllkiv; 
R. P. Ungare — Ferenk Keleti;

Greciei — A. Poumpouras ; R. D. 
Germane — Georg Stibi ; Turciei
— Celai Tevfik Karasapan ; Re
publicii Arabe Unite — Hussein 
Chawky; R. P. Polone — J. Zam- 
browicz; R.P.F. iugoslavia 
France Hocevar ; miniștrii Marii 
Britanii — A. A. Dudley ; Israe
lului — Arieh Harell ; Elveției — 
Pierre François Brugger ; State
lor Unite ale Americii — Clifton 
R. Whartcn ; insărcinații cu afa
ceri ai Austriei — Albert Filtz ; 
Belgiei — Jean Leroy ; însărci
nați! cu afaceri ad-interim ai Ar
gentinei — Jose Medoro Delfino ; 
Danemarcei — Niels Haugsted ; 
Franței — Jean Deciry ; R.P.D. 
Coreene — Ban Sîn Zik ; Italiei
— Roberto Cerchione ; R.P. Chi
neze — Cen Ke ; R.D. Vietnam — 
Nguyen Minh Chuong; R.P. Al
bania — Niko Misha.

La ora 21 trenul oficial a pă
răsit gara Băneasa.

Ședința plenară a Comitetului național
brigadier la G.A.C. „Olga Banele“ din Palazul Mare 

regiunea Constanța
rînd în productivitatea animale
lor. Le la 1.200 litri de lapte pe cap 
de vacă mulgătoare, cît realizam la 
început, s-a ajuns în prezent la 
o producție de 3.150 litri lapte, 
iar pe totalul vaci furajate la o 
producție medie de 2.600 litri 
lapte.

Brigada zootehnică a gospodă
riei noastre cuprinde ferme de 
vaci, oi, scroafe și păsări. Fie
care din aceste ferme are adăpos
turi proprii corespunzătoare.

La repartizarea oamenilor pe 
echipe la ferme s-a ținut seama 
de cunoștințele și experiența fie
căruia în domeniul respectiv, cît 
și de grija și dragostea pentru 
animale.

Este bine să arătăm că pe 
lingă respectarea programului 
amănunțit pe care l-am întocmit, 
noi acordăm o deosebită atenție 
componenței hranei administrate 
vacilor de lapte. In gospodăria 
noastră, problema asigurării fu
rajelor a fost rezolvată. Supra
fețele ocupate cu plante furajere 
reprezintă 20 la sută din supra- 
fa a arabilă a gospodăriei.

Un alt factor important care 
a mărit considerabil producția 
la vacile noastre este folosirea

în 1950 cînd a fost înființată 
gospodăria noastră colectivă a 
avut un număr mic de animale: 
7 vaci, 18 cai și 14 oi. Astăzi 
gospodăria noastră colectivă are 
100 de vaci, dintre care 70 mul
gătoare, 80 de oi de rasă spancă, 
20 de scroafe fătătoare și 2.500 
de păsări. Consiliul nostru de 
conducere a propus adunării ge
nerale ca în gospodăria noastră 
să dezvoltăm mult creșterea ani
malelor. Cu creditele obținute de 
la stat, în anul 1950 noi am cum
părat 12 vaci cu lapte, 9 junei de 
rasă roșie de stepă și peste 500 
de pui.

Dela înființare și pînă acum 
sectorul zootehnic în gospodărie 
s-a bucurat de o atenție specială. 
Acest fapt se oglindește în primul

® If U ®ilari
In marea sală a consfătuirii 

din Dobrogea nud deloc mo
notonie, nu-i uniformitate, nu-i 
plictiseală. Cifrele, cifrele aces
tea multe, suprafețele, cantită- 

, file, procentele sînt doar ex
presia autentică a unor efor- 

. turi, ale unei acțiuni existente, 
ale unei mari hotăriri comune, 
legi de dezvoltare care se adu
nă între ele și dau imaginea 
forței uriașe care va propulsa 
din primăvara aceasta dezvol
tarea agriculturii noastre so
cialiste.

Realizări, propuneri, rezol
vări, angajamente, cerințe se 
adună valuri după valuri in a- 
ceastă sală ; cifre, cantități, 
suprafețe, metode, acțiuni, legi.

Ceea ce se pare că se repetă, 
că ai auzit, ceea ce ai iluzia că 
ai auzit aproape cu aceleași cu
vinte la un vorbitor de azi di
mineață sau de ieri — este 
doar esențialul — conținutul 
adine, vital al acestei consfă
tuiri, incit se impune ca o des
coperire faptul că tot ceea ce 
va constitui planul vast de mă
suri și acțiuni, rod al acestei 
consfătuiri — a răsărit, trăiește 
și se profilează de pe acum 
in inimile oamenilor, se profi-

Tlnărul inginer agronom și 
președinte al G.A.C. din Bălță, 
gești — Năstăsoiu Dumitru 
povestea cum au plantat 14 
hectare livadă, 8 hectare vie, 
cum au sporit sectorul zooteh
nic, cum au ridicat construc
ții, cum au ridicat o casă labo. , 
rator, in care pregătește pe 
colectiviști, au organizat cursu
rile agrozootehnice, au planifi
cate acum 4.000 oi, 3.000 pă
sări ; vor începe să construias
că o baie, un nou cămin cul
tural, o șosea, vor să aducă iu. 
mina electrică.

O colectivistă inimoasă din 
Scărișoreanu a trecut apoi la 
tribună :

„Să arăt țării întregi cum au 
muncit femeile în gospodăria 
noastră. Gospodăria noastră, 
mindria satului nostru". A po
menit pe rînd pe tovarășele ei 
din colectiv, vrednice munci
toare, fără să uite să adauge 
că 200 de familii și-au luat a- 
parate de radio, mobilă, și-au 

Ea anunță cu 
mindrie că gospodăria lor se 
angajează să realizeze 2.600 
kilograme griu la hectar, 3.500 
kg. porumb ; să vîndă statului 
22 vagoane grîu. 1.600 kg. lină, . . . .
3.000 kg. lapte, 7 vagoane floa- -lează pe timpurile lor, în gos- 
rea-soarelui. podăriile lor înfloritoare. Și

Am înfățișat aici — telegrafic acestea stau chezășie tn plus 
- frlnturi. mici crîmpee din tuluror marilor realizări fl 
lungul șir al noianului de lu- .. , ....
cruri spuse de vorbitori. Și t,unl care se Silesc aici, 
sînt numai citeva, și par multe. TRAIAN COȘOVEI
Le-am folosit tntr-adins aici 
pentru frumusețea lor. Constanța, 5 martie 1958.

pentru apărarea păcii din R. P. Romînă
Vineri dimineața a avut loc o 

ședință plenară a Comitetului na
țional pentru apărarea păcii 
R.P. Romînă.

Cuvîntul de 
rostit de acad, 
a subliniat că 
tr-un moment 
tant, cînd întreaga omenire salută 
cu entuziasm hotărîrea istorică a 
Uniunii Sovietice de a înceta uni
lateral experiențele cu arma ato
mică și cu hidrogen.

A hiat apoi cuvîntul acad. HO- 
RIA HULUBEI, directorul Institu-, 
tului de fizică atomică al Acade
miei R.P. Romîne, care a spus în
tre altele: întregul nostru popor 
a salutat plin de entuziasm hotă
rîrea istorică a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. de a înceta experiențele 
cu orișicare tip de arme nucleare. 
Prin această hotărîre a fost 
deschisă calea spre salvarea ome-

din

fost 
care

deschidere a 
GEO BOGZA, 
plenara are loc în- 
deosebit de impor-

nirii de ororile războiului ato
mic. Problema încetării experien
țelor cu armele nucleare a deve
nit una din cele mai acute proble
me ale vieții internaționale. Ome
nirea întreagă privește cu îngrijo
rare cum crește primejdia creată 
de înarmarea atomică, de expe
riențele cu arma atomică.

Vorbitorul a ilustrat, prin date 
și cifre elocvente, cîteva rezultate 
ale cercetărilor științifice făcute în 
diferite părți ale lumii asupra 
uriașei puteri distrugătoare a ul
timelor tipuri de arme atomice și 
cu hidrogen și asupra pericolului 
grav pe care ele îl reprezintă. în
cetarea experiențelor cu armele a- 
tomice, — a 
Hulubei — a devenit cerința cea 
mai arzătoare 
știenți de pe tot globul pămîntesc.

Vorbitorul a relevat apoi pregă
tirile care se fac în unele țări oc-

spus acad. Horia

a oamenilor con-

(Continuare în pag. 2-a)

Un grup de participante la consfătuire

cidentale în vederea unui război 
atomic.

Recenta inițiativă a U.R.S.S. de 
a înceta în mod unilateral expe
riențele cu armele nucleare este 
de o însemnătate excepțională 
pentru întărirea păcii în lume.

Dacă și celelalte puteri care de
țin arme atomice, S.U.A. și An
glia, sînt animate de aceeași do
rință de pace, ele trebuie să ur
meze exemplul Uniunii Sovietice. 
S-ar pune astfel capăt pe vecie 
exploziilor otrăvitoare ale expe
riențelor atomice. încheierea unui 
acord între marile puteri dețină
toare de arme nucleare a devenit 
un lucru absolut necesar și în mo
mentul de față imediat realizabil. 
Controlul unei asemenea măsuri 
este pe deplin posibil, deoarece 
nivelul actual al științei permite 
să se înregistreze orice fel de ex
plozie atomică, oriunde ar fi ea 
efectuată.

Nici un om politic conștient de 
răspunderea pe care o are față de 
destinele propriei sale țări și ale 
întregii omeniri nu va putea respin
ge apelul Sovietului Suprem pen
tru încetarea experiențelor nuclea
re, fără a-și atrage oprobiul opi
niei publice mondiale. Cu atît mai 
regretabilă apare ’ • —
partamentului de 
care nu dovedește 
S.U.A. ar dori să sprijine inițiati
va Uniunii Sovietice de încetare 
a experiențelor cu armele ato
mice.

Oamenii de știință din patria 
noastră — a spus în încheiere 
acad. II. Hulubei, care, grație 
condițiilor excepționale asigurate 
de partid și guvern și cu sprijinul 
dezinteresat al Uniunii Sovietice, 
au pus energia atomică în slujba 
progresului economiei noastre na
ționale, a îmbunătățirii vieții și a- 
părării sănătății oamenilor muncii, 
își exprimă sincera lor admirație 
față de actul istoric al Uniunii 
Sovietice. îmi exprim convingerea 
fermă că, împreună cu oamenii 
lucizi din întreaga lume, vom face 
să fie ascultat glasul rațiunii, să 
fie urmat exemplul luminos al 
țării care a deschis, întîia, dru
mul către cosmos și în același 
timp, drumul către înțelegerea în
tre oameni. 1

declarația De- 
Stat al S.U.A., 

că guvernul

A luat apoi cuvîntul acad. MI
HAIL RALEA, vicepreședinte al 
Comitetului național pentru apă
rarea păcii din R. P. Romînă, 
membru al Consiliului Mondial al 
Păcii, care a vorbit despre confe
rința națională a mișcării pentru 
pace din R.P. Romînă și despre 
Congresul mondial al 
pentru dezarmare și 
pașnică.

Hotărîrea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. cu privire la încetarea 
unilaterală a experiențelor cu ar
mele nucleare în Uniunea Sovie
tică — a subliniat vorbitorul — 
deschide noi perspective măreței 
lupte a popoarelor iubitoare de 
pace pentru înlăturarea primej
diei războiului atomic. In pre
zent, raportul de forțe pe arena 
internațională dintre partizanii ?i 
dușmanii păcii s-a schimbat radi
cal. Popoarele iubitoare de pace 
au de partea lor nu numai forța 
morală, dreptatea cauzei lor dar și 
suficiente mijloace materiale pen
tru a pune la respect pe orice a- 
gresor. Această situație dă un nou 
imbold luptei partizanilor păcii.

Se poate spune fără exagerare 
—• a subliniat în continuare acad. 
M. Ralea — că niciodată soarta 
păcii, soarta popoarelor, n-a de. 
pins mai mult de ele însele ca în 
zilele noastre. Congresul mondial 
al popoarelor pentru dezarmare și 
coexistență pașnică ce va avea loo 
la Stockholin între 16—22 iulie 
este menit să devină o puternică 
demonstrație a forțelor mondiale 
care militează pentru salvgardarea 
păcii, să arate întregii junii că 
există o singură cale pentru a 
evita dezastrul la care poate îm
pinge omenirea continuarea poli
ticii nefaste „de pe poziții de 
forță“, aceea a coexistenței pașni
ce a tuturor țărilor, fără 
de orînduire socială.

Marea popularitate a 
existenței pașnice este 
de uriașul răsunet al propuneri
lor U.R.S.S. în vederea convocă
rii unei conferințe la nivel înalt 
a țărilor socialiste și capitaliste. 
Popoarele așteaptă de la conferind

' (Continuorg în pag. 3-a)

popoarelor 
coexistență

deosebire

ideii co- 
doveditâ
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Consfătuirea pe țară a țăranilor și lucrătorilor din sectorul socialist al agriculturii

Discuții la expunerea prezentată
de tovarășul Gli. Gheorghiu-Dej

(Urmare din pag. l-a)

pe scara largă a porumbului în- 
silozat.

In lumina sarcinilor trasate de 
Directivele celui de-al doilea Con
gres al P.M.R., a spus în conti
nuare vorbitorul, gospodăria noa
stră va acorda și de acum înainte 
atenția cuvenită dezvoltării creș
terii animalelor.

A devenit o tradiție în gospo-

dăria noastră ca cea mai mare 
parte din produsele animale să le 
vindem statului pe bază de con
tracte.

Anul trecut de pildă, am con
tractat peste 40.000 litri de lapte 
de vacă, 1.500 kg. de lină, 2.000 
kg. de brînză și însemnate can
tități de carne și alte produse. 
Alți 120.000 litri de lapte de vacă 
și importante cantități de produ
se lactate am livrat direct dife-

de vară, am produs altele de 
toamnă din care am realizat, de 
asemenea, un venit de 6.500 lei. 
Cîștigul total din roșii și salată 
s-a ridicat la 35.880 lei. Cheltu
ielile făcute la construirea serei 
le-am recuperat încă în primul 
an.

Anul acesta, încă la începutul

lunii februarie, am plantat răsa
duri de roșii.

Propun ca 'Ministerul Agricul
turii și Silviculturii să creeze la 
Tg. Mureș un centru experimen
tal pe baza serelor sfatului popu
lar orășenesc și ale gospodăriilor 
agrozootehnice.

se lactate am livrat direct 
ritelor unitati socialiste.

Cuvîntui tov. Ion Negoița 
președintele G.A.C. din comuna Pechea, 

regiunea Galați
a luat 

1949. Pe 
familii și

Gospodăria noastră 
ființă în luna august 
atunci avea doar 110 
410 hectare teren arabil. Acum, 
datorită rezultatelor bune obținu
te an de an, ea a ajuns să cu
prindă 1.200 familii și 4.500 hec
tare teren arabil. Faptul că gos
podăria s-a dezvoltat într-o ase
menea măsură ne bucură. Trebuie 
să arăt totuși că mai avem în 
munca noastră numeroase lipsuri. 
Astfel, multă vreme membrii gos
podăriei noastre au susținut că 
trebuie să creștem numai oi. Noi, 
membrii consiliului de conducere, 
am căutat să-i dezbărăm de a- 
ceastă mentalitate și in cele din 
urmă am reușit să-i convingem să 
creștem și taurine- In 1952 am 
ajuns să avem cîte 4,6 taurine la 
100 de hectare. Erau însă mai 
mulți boi de muncă. Treptat, trep
tat, am ajuns să creștem și vaci. 
In anul 1957, gospodăria noastră 
avea cîte 2,4 vaci și cîte 4,9 
scroafe la 100 de hectare. In ceea 
ce privește oile și păsările, încăr
cătura la 100 de hectare era în 
1957 de 85,72 și respectiv 75 ca
pete.

Aceasta constituie un pas îna
inte. Totuși nu ne vom opri aici. 
Pentru anul acesta ne-am propus 
să ajungem să avem la fel o în
cărcătură de 4,2 capete de vaci 
la 100 de hectare teren arabil. In 
ceea ce privește dezvoltarea sec
torului zootehnic, în fața noastră 
s-au pus mai multe probleme pe 
care am căutat să le soluționăm. 
Una era aceea a tineretului de 
toate speciile. Am ajuns la con
cluzia că în 1958 întregul tineret

animalier trebuie sa fie lăsat
pentru lărgirea fermelor noastre. 
O altă problemă era aceea a ba-
zei furajere. Am căutat s-o asi
gurăm dînd o atenție deosebită 
porumbului de siloz-

Cîteva lucruri vreau să spun și 
despre discuțiile privind sectorul 
zootehnic. Pină în momentul de 
față la noi în gospodărie s-au 
construit patru grajduri mari, o 
maternitate pentru scroafe, două 
cotețe de păsări. Mai avem de 
gînd să ridicăm și alte acareturi. 
S-a ivit însă o greutate. In co
muna noastră se află o pădure 
destul de mare. Din parchetele ei 
se vînd anual cantități mari de 
material lemnos. Dar cînd noi 
ne-am adresat ocolului silvic cu 
cererea de a ni se repartiza o 
anumită cantitate de lemn am 
fost refuzați. Ni s-a spus să ne 
ducem în altă parte să facem rost 
de lemnul care ne trebuie. Cred 
Că pe viitor ar trebui să se țină 
mai mult cont de nevoile gospo
dăriei noastre.

In sfîrșit, aș vrea să mă refer 
și la problema cadrelor de spe
cialiști în domeniul zootehnic. In 
anul 1951—1952 în raionul Ga
lați existau șapte ingineri zoo- 
tehniști. In momentul de față, 
dintre aceștia au mai rămas doar 
doi. Ceilalți s-au angajat la di
ferite întreprinderi și instituții și 
prestează munci cu totul străine 
de calificarea lor- Propun să se 
elaboreze măsuri care să deter
mine pe specialiștii în probleme
le agricole să muncească fiecare 
în ramura în care s-a pregătit.

Cuvîntui tov. Debrenfi Vasiie
președintele întovărășirii agricole din comuna Camăr, 

regiunea Oradea
întovărășirea noastră a luat 

ființă în luna august 1955. Chiar 
în prima adunare generală s-a 
hotărît ca principalele lucrări a- 
gricole să le facem în comun. Co. 
mitetul de conducere a reușit să 
convingă în scurt timp pe întovă
rășiți să pornească la constitui
rea fondului obștesc. Prin contri
buția membrilor întovărășirii și 
cu ajutorul împrumutului de la 
stat, fondul obștesc a crescut an 
de an și a ajuns astăzi la 244-700 
lei. El este format din 18 vaci de 
lapte și tineret bovin, 203 oi, unel
te agricole, un autocamion și di
ferite construcții.

Membrii întovărășirii au hotă
rît ca în acest an să mărească 
și mai mult fondul obștesc con- 
tractînd cu statul 20 tone de grîu 
și 8 tone de porumb.

In continuare, vorbitorul a a-

rătat că animalele proprietate 
obștească a întovărășirii sînt în
grijite în comun, iar membrii asi
gură furajele necesare cultivînd 
cu plante de nutreț 15 la sută din 
suprafața cu care au intrat în în
tovărășire. In vederea unei bune 
organizări a muncii în comun se 
ține o evidență pe fișele indivi
duale de către brigadierii care 
recepționează din punct de vede
re cantitativ lucrările executate 
și predau zilnic evidența acesto
ra secretarului întovărășirii. îm
părțirea produselor se face în 
raport cu suprafața de teren adu
să în întovărășire și munca efec
tuată de fiecare familie.

In urma rezultatelor frumoase 
ce le-am dpbfridit — a spus în 
încheiere vorbitorul — numeroși 
țărani muncitori s-au înscris în 
întovărășire.

Cuvîntul tov. Nicolae Hisdifeanu 
președintele G.A.C. „Filimon Sîrbu” din Comana, 

regiunea Constanța

Cuvîntui tov. Maria Jiroveanu
șefa secției agricole a. Sfatului popular raional Oltenița, 

regiunea București
Directivele celui de-al II-lea 

Congres al Partidului Muncito
resc Romîn au trasat ca sarcină 
să fie redate agriculturii terenu
rile degradate. Pentru realizarea 
acestui scop, în raionul nostru s-a 
trecut la aplicarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, prin supra- 
înălțarea unor diguri, executarea 
unor canale .de irigație, lucrări de 
apărare împotriva eroziunilor și 
folosirea justă a unor terenuri. 
Suprafețe totalizînd 670 ha din 
lunca Dunării și lunca Argeșului 
au fost amenajate cu orezării.

In urma acestor îmbunătățiri 
funciare — a arătat vorbitoarea 
— economia națională a avut un

- -
beneficiu anual de circa 11.500.000 
lei.

Noi ne propunem — a spus în
tre altele vorbitoarea — ca în 
cursul acestui an să realizăm ur
mătoarele lucrărj de îmbunătățiri 
funciare : desecarea unei suprafe
țe de 1.000 ha. în comunele Grea
ca și Căscioarele, redarea pentru 
agricultură a 1.500 ha terenuri 
înmlăștinate în comunele Gruiu, 
Herești, Hotarele, plantarea cu 
pomi fructiferi a coastei Izvoare 
— Hotarele pe o suprafață de 50 
ha, pregătirea terenurilor pentru 
minimul agrotehnic totalizînd o 
suprafață agricolă de 3.000 ha si
tuate pe coaste.

După ce a făcut un scurt isto
ric al luptei comuniștilor din Co. 
mana pentru înființarea și conso
lidarea gospodăriei colective, vor
bitorul a arătat că în momentul 
de față gospodăria care cuprinde 
278 familii Și are 2,707 ha. teren 
arabil, posedă 162 capete vite, 
200 porci, 1.600 oi, 15 construcții 
felurite, trei autocamioane, iar 
valoarea mijloacelor de bază a 
crescut de la 19.000 lei cît era 
în anul 1950, la 1.600.000 lei, la 
sîrșitul anului 1957.

Pentru ca gospodăria noastră 
să se dezvolte an de an — a 
arătat vorbitorul — în atenția- 
consiliului de conducere a stat 
aplicarea prevederilor statutului 
model, organizarea brigăzilor per
manente și colaborarea lor cu 
brigăzile de tractoare.

Gospodăria noastră s-a dezvol
tat multilateral. Dacă la înfiin
țare nu aveam nici vie, nici 
pomi, astăzi avem 12 ha. de vie 
altoită și 7 ha. de pomi fructiferi 
care vor intra în rod anul acesta.

Cuvîntui tov.

Pentru construirea de grajduri, 
magazii etc., pe lîngă creditele și 
materialele acordate de stat am 
căutat să folosim fonduri proprii 
și resursele locale, înființînd o 
cărămidărie cu o producție anuală 
de peste 200,000 cărămizi și up 
cuptor pentru ars var.

In ramura creșterii animalelor 
am obținut producții mari, De la 
cele 52 vaci în 1957 am obținut 
1.700 kg. lapte pe cap de vacă 
furajată. Creșterea producției de 
lapte de la 700 litri la 1.700 litri 
se datorește faptului că am însi- 
lozat 1.150 tone de porumb. Din 
venitul- bănesc de 1.500.000 lei 
realizat în 1957, din sectorul zoo
tehnic provin 566.000 lei-

Odată cu creșterea producției 
vegetale și animale, în gospodăria 
noastră colectivă a crescut și va
loarea zilei-muncă în produse și 
bani. Dacă în anul 1950 am pri
mit la zi-muncă produse și bani 
în valoare de 10 lei, în 
1957 valoarea zilei-muncă s-a 
dicat la 41 lei.

Radu Cristea

anul 
ri’

Cuvîntui tov, Nicolae Dușa
directorul S.M.T.-Țăndărei, regiunea Constanța

In munca de transformare so
cialistă a agriculturii și de întă
rire economico-organizatorică a 
gospodăriilor agricole colective 

( un rol însemnat revine S.M.T.- 
1 urilor. In ce privește stațiunea 

noastră, putem spune că în ulti
mii ani ea a reușit să obțină o 
serie de rezultate bune. Dato- 
rită mai bunei organizări a 
muncii și controlului asupra ac
tivității brigăzilor în cîmp, sar
cina de plan executată de fiecare 
tractorist a crescut simțitor.

Crescînd volumul de lucrări pe 
fiecare tractor s-a mărit și nu
mărul lucrărilor executate. Dacă 
la înființarea stațiunii mecaniza
rea se realiza numai la arături și 
însămînțat, în anii următori me
canizarea s-a extins și la alte lu
crări. In 1957, de exemplu, am 
executat mecanizat peste 5.000 ha 
semănat, 1.200 ha prășit, 1.700 
ha recoltat păioase, 13.000 ha ară. 
turi etc. In același timp, datorită 
măsurilor tehnfco-organizatorice, 
prețul de cpst pe hectar la ară
tură normală s-a redus cu 20 lei 
pe hantru, realizînd o economie 
de 733.000 lei.

Colectivizarea, complectă a sa
telor din raza de activitate a sta
țiunii noastre, ca și a întregii re. 
giuni, impune sarcini noi S.M.T.-

*
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urilor. Pentru a putea face 
volumului mare de lucrări, 
cum și pentru punerea în valoare 
a unor terenuri nefolosite, este 
necesar ca stațiunile noastre să 
fie dotate chiar în cursul anului 
acesta cu tractoare grele DT-54 
și S-80.

In prezent noi nu sîntem mul
țumiți de calitatea unor mașini, 
cum sînt semănătorile de porumb 
construite de uzinele „Victoria“ 
București, greblele mecanice, pre» 
sele de paie care sînt construite 
din materiale necorespunzătoare.

In continuare, vorbitorul a făcut 
o serie de propuneri privind îm
bunătățirea muncii în S.M.T.-uri. 
El a arătat că este necesar ca 
S.M.T.-urile să fie dotate cu scu
lele, aparatura și utilajul necesar 
ca strunguri, compresoare, dispo
zitive de rectificat supape, prese 
hidraulice și altă aparatură nece
sară întreținerii mașinilor și trac
toarelor. El a arătat că este ne
cesară revizuirea regulamentului 
de funcționare a S.M.T.-urilor în 
sensul ca mecanicul-șef să fie 
locțiitorul directorului, iar agro- 
nomul-șef să se ocupe cu studie
rea și îndrumarea G.A.C.-urilor, 
în vederea ridicării rentabilității 
ramurilor de producție.

fată 
pre-

președintele G.A.C. „1907” Slobozia-Mîndra 
regiunea București

Gospodăria colectivă „1907“ 
din comuna Slobozia-Mîndra, ra
ionul Tr. Măgurele, a luat fiin
ță printre primeie gospodării co
lective, in iulie 1949. La început 
gospodăria număra 53 familii cu 
o suprafață de 237 ha., iar fon
dul de bază al gospodăriei se ri
dica în acel timp la 185.000 lei.

Azi gospodăria noastră colec
tivă reunește 628 familii cu o su
prafață de 2618 ha. teren arabil 
și un fond de bază de aproape 
2.000.000 lei.

O gospodărie mare socialistă 
nu se poate rezuma numai la cul
tivarea de grîu și porumb fără a 
ține seama și de alte culturi care 
pe de o parte să asigure indus
triei materii prime, iar pe de altă 
parte să dea gospodăriei venituri 
sporite.

In anul 1956 noi am cultivat 
pentru prima dată 40 ha. cu ri
cin și 40 ha. cu rapiță, care ne-au

Tn 
ha.
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Cuvîntui tov Varga Enteric

Hotărîrile celui de-al II-lea 
Congres al Partidului și ale Ple
narei C.C. al P.M.R. din iulie
1956 ne-au fost călăuze în desco
perirea posibilităților de dezvol
tare multilaterală a gospodăriei 
noastre și sporire a veniturilor 
gospodăriei, ale colectiviștilor. 
Avînd în vedere că la noi exiștă 
gaz metan, pe baza învățăminte
lor trase cu ocazia unei vizite la 
serele Sfatului popular ăl orașu
lui Tg. Mureș, am hotărît să in
troducem și în gospodăria noas
tră producerea legumelor în seră. 
Hotarîrea consiliului de conduce
re privind construirea serei a fost 
primită cu îndoială de unii co
lectiviști ; abia în a doua adm 
nare am reușit să-i facem pe toți 
să înțeleagă că aceasta' le va adu
ce mari cîștiguri. In anul 1956—
1957 am construit prima seră,

am

președintele gospodăriei colective „Flacăra Roșie1' 
din satul Mitrești, raionul Tg. Mureș

cheltuind 35.000 lei. Așa cum 
văzut în serele din Tg. Mureș,
am instalat gazul ca să ardă 
în aer liber, în interiorul serei. 
Procedînd astfel, am făcut eco
nomie de țevi, am reușit să pu
nem în funcțiune sera cu mult 
mai Ieftin. Intrucît îngrijirea le
gumelor de seră necesită cunoș
tințe speciale și noi nu avem oa
meni pregătiți, am trimis un co
lectivist să învețe la grădinării- 
le orașului Tg. Mureș. Primele 
plantări în seră le-am făcut în 
martie 1957 cu răsaduri de roșii 
și salată primite de la serele ora
șului. Roșiile și salata s-au dez
voltat repede. Prima recoltă cu
leasă a fost salata. Roșiile au 
început să se coacă de la începu
tul lunii iunie. Cele 2.550 kg roșii 
produse în seră ne-au adus un 
venit de 28.500 lei. După roșiile

Cuvîntui tov. Gheorghe Ruiu
președintele cooperativei agricole de producție cu rentă 

din comuna Cîrna, regiunea Craiova
Satul Cîrna din raionul Gura 

Jiului, regiunea Craiova este a- 
șezat în lunca Dunării, acolo unde 
se găsesc pămînt bun de muncă, 
pășuni și finețe naturale, pentru 
ca șă se poată crește cirezi de 
vite cornute și zeci de turme de 
oi. De asemenea comuna noastră 
are multe bălți și jepci in care 
se prinde pește bun și mult. Tot 
aici pot fi crescuți foarte mulți 
porci și multe păsăfi de apă. 
Posibilitățile noastre erau insă 
restrinse înaihte de a fi intrat in 
cooperativă. Astfel in luna sep
tembrie 1956 am reușit să punem 
temelia cooperativei noastre a- 
gricole de producție pe care am 
numit-o „Cimpia Dunării“. Încă 
de la înființare, membrii coope
rativei noastre au pornit hotăriți 
ja consolidarea ei. La început, 
cooperativa noastră cuprindea 35 
de familii cu 114 hectare. Am 
început munca pentru dezvolta» 
rea ei. Făcînd toate muncile la 
timp și în bupe condiții cu ma
șinile S.M.T.-ului, am reușit să 
obținem o producție mare de ce
reale. Noi ne-arp dat seama 
că venituri mari nu putem 
avea numai de pe urma cultu
rilor de cîmp. De aceea în pri
măvara anpiui trecut am cum
părat cu credite acordate de stat 
162 de oi, 8 vite și junei, 13 
scroafe și 6 boi de muncă. După 
cum am arătat, specificul comu
nei noastre este favorabil crește
rii vitelor.

Printre
care știu să 
tru ca și ei 
cooperativei am organizat o bri-

noi sînt și cooperatori 
pescuiască și pen
să aducă un folos

adus un venit de 300.000 lei. 
anul trecut am cultivat 140 
cu ricin pentru care am primit 
1.379.975 lei. De asemenea am 
mai cultivat rapiță, coreandru, 
floarea-soarelui. In anul trecut 
venitul bănesc a fost de peste 
3.700.000 lei, ceea ce a făcut ca 
valoarea zilei’-muncă să ajungă . 
la 35 lei. Datorită veniturilor ob
ținute prin cultivarea plantelor 
tehnice, în specia', a rapiței care 
aduce primele venituri, am putut 
repartiza colectiviștilor trimestrial 
avansuri în bani.

In acest an noi vom cultiva cu 
plante tehnice suprafețe mult mai 
mari. Astfel vom putea să repar
tizăm 14 lei la zi-muncă.

Gospodăria noastră colectivă a 
contractat cu statul însemnate 
cantități de produse.

Membrii gospodăriei noastre 
cheamă pe toți colectiviștii 
țară să .e urmeze exemplul

Cuvîntul tov. Mihai Tiron

din

vicepreședinte al Sfatului popular regional Iași
prevede ca pînă în 1965 sectorul 
viticol să crească cu cel puțin 
4.500 ha, iar în plantațiile vechi, 
toate golurile să fie complectate. 
Sarcina noastră actuală este să 
oprim plantarea de vii pe tere
nurile bune pentru culturile ce
realiere.

In momentul de față pepinie
rele existente în regiune ne asi
gură plantarea anuală a numai 
230 ha de vie- Este nevoie să ex
tindem deci suprafața ocupată de 
pepiniere.

trecut, în regiunea Iași — 
spus vorbitorul — sectorul vi-a...................

ticol și pomicol nu s-a bucurat 
de atenția cuvenită. In majorita
tea cazurilor, plantările se fă
ceau fără o orientare economico- 
șțiințifică ; nu se ținea seamă de 
sortimentele de fructe necesare 
consumului, industrializării, ex
portului, nici de specii și de ra
portul între specii și soiuri.
Pe baza hotărîrii comitetului re

gional de partid, s-a întocmit un 
plan de dezvoltare a pomiculturii 
în următorii ani în regiunea 
noastră. Conform acestui plan, 
pînă în 1965 vom extinde supra
fața ocupată de pomii plantați în 
masiv de la 4.719 ha cît ocupă 
în momentul de față la 12.000 ha. 
Aceasta înseamnă că va trebui să 
creăm posibilitatea ca în fiecare 
an, pînă în 1960, să plantăm cîte 
925 ha de livadă.

_ Cunoașteți cu toții faima ba
zinelor viticole Cotnari, Bucium, 
Huși ale căror vinuri, prin cali
tatea lor, sînt cunoscute nu nu
mai în țară, ci și peste hotare. In 
momentul de față suprafața ocu
pată cu vii în regiunea noastră 
ajunge la 16.500 ha. Noi conside
răm ca un fapt negativ că în re
giunea noastră hibrizii mai ocupă 
încă 75 la sută din suprafața to
tală viticolă. Din trecut noi am 
moștenit acest bazin cu foarte 
multe lipsuri. In urma măsurilor 
luate și prin aplicarea și introdu
cerea în practica viticolă a mă
surilor agrotehnice de complectare 
a golurilor, am obținut sporuri 
ridicate la hectar. Dacă la înce
putul acțiunii, G.A.S.-urile din re
giune obțineau o medie de nu
mai 1900 kg de struguri la hec
tar, anul trecut ele au obținut în 
medie 3380 kg la ha.

Planul nostru de perspectivi

gadă piscicolă pe care am în
zestrat-o cu utilajul necesar și 
am încheiat contracte cu statul.

Deși a fost în primul an de 
activitate, totuși cooperativa noas
tră a obținut și venituri în bani. 
Din valorificarea‘unor cereale, și j_au aj 
pește și alte produse agricole de 
la ferma zootehnică a cooperati
vei noastre s-a obținut un ve
nit de aproape 100.000 lei.

Trebuie să arătăm că organi
zația de bază P.M.R. este , sufle
tul cooperativei noastre. Comu
niștii au învățat și învață pe 
membrii cooperativei să fie apro- 
piați țăranilor întovărășiți din împărțit colectiviștilor 
comuna poasțră, să le arate acțs» ------ - on ----------
tora cum se muncește și cum se 
trăiește în cooperativa agricolă 
de producție.

Rezultatele bune obținute de 
cooperativa noastră, legătura cu 
oamenii, au făcut ca și alte fa- 
mijii de țărani muncitori să vină 
alături de noj în cooperativa a- 
gricolă de producție cu rentă. 
Dacă la înființare erau 35 de fa
milii cu 114 ha de pămînt, azi 
sîntem peste 80 de familii, iar 
suprafața a depășit 200 ha.

Pentru anul acesta, noi am în
tocmit up plan de producție bine 
chibzuit. Astfel, la grîu vrem să 
obținem 2-30Q kg la hectar și 
5.000 kg porumb boabe 4a hectar 
și așa la toate celelalte culturi.

Pentru a avea venituri bă
neștii mai mari, noi -am prevă
zut să contractăm cu statul 400 
kg porumb și 250 kg grîu la fie
care hectar. De asemenea, am 
contractat cu statul vinderea a 
2,000 lițri lapte, 500 kg brînză, 
82.000 kg pește.

Cuvîntui tov. Grigore Slanciti
președintele G.A.C. din comuna Ziduri, 

regiunea Ploești
Ascultînd expunerea tovarășu

lui Gh. Gheorghiu-Dej mi-am 
putut da seama și mai mult de 
însemnătatea consolidării și. dez» 
voltării gospodăriilor agricole 
colective.

Am să arăt acum felul cum 
s-a dezvoltat gospodăria noastră 
colectivă.

Datorită rezultatelor bune obți
nute, influenta gospodăriei agr» 
cole colective asupra sectorului

Cuvîntui tov
Permiteți-mi ca în numele co

mitetului regional de partid, al 
corni.elufui executiv ai sfatului 
popular regional și al oamenilor 
din orașul și regiunea Constanța, 
să ad/esez participanților la a- 
ceastă consfătuire un călduros 
salut. Noi sîntem bucuroși că 
această consfătuire se desfășoară 
în orașu. nostru și aducem sin
cere mulțumiri conducerii parti
dului și guvernului pentru cinstea 
ce ni j-a făcut.

Expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej face o temeinică 
analiză asupra felului cum se în
deplinesc directivele Congresului 
al doilea al P.M.R. cu privire la 
transformarea socialistă a agri
culturii și ne dă un vast program 
pentru dezvoltarea agriculturii 
țării noastre în anii următori. 
Acest document ne arată în ace
lași timp în mod nemijlocit în ce 
direcție trebuie îndreptate forțele 
regiunii Constanța, mai ales acum 
cînd în regiunea noastră întreaga 
țărănime s-a unit și muncește în 
gospodăriile agricole colective.

Țărănimea din regiunea Cons
tanța, urmînd drumul just arătat 
de partid, și-a unit sutele de mii 
de petece de pămînt în 335 gos
podării agricole colective. Această 
transformare revoluționară în 
viața satelor noastre este rezulta
tul politicii juste a partidului 
nostru, al efortului permanent de
pus de către organele și organiza
țiile de partid, de stat și de or
ganizațiile de masă și un număr 
de oameni fără de partid.

In regiunea Constanța au fost 
construite importante unități in
dustriale dotate cu utilaj modern 
de înaltă productivitate. Prin 
grija partidului și guvernului 
nostru, în regiune s-au înființat 
33 S.M.T.-uri și 56 gospodării a- 
gricole de stat, dotate cu 5.500 
tractoare fizice .și alte mii de 
mașini agricole. în aceste unități 
lucrează pește 7-300 de muncitori

Avînd o parte din teren bun 
pentru viță de. vie, am început în 

* \‘ J ha. ur
mărind ca pînă în anul 1960 să 
ajungem la o suprafață de 20 ha. 
de vie.

Veniturile obținute din secto- 

torul — au ’crescut de la 45.805 
lei în 
Anul 
torul zootehnic, deoarece dezvol
tarea multilaterală a -t_ 
de producție și în special crește
rea sectorului zootehnic aduce 
venituri bănești ridicate. Din a- 
ceste venituri s-au putut da avan
suri trimestriale în bani.

In acest an din valorificarea 
pe bază de contract s-a realizat 
un venit de 801.330 lei care ală
turi de alte venituri va aduce o 
sumă totală de 1.027.702 lei. Tof!J 
odată s-a prevăzut mărirea fon--u

lei, 
a- 
va

individual din sat a crescut, și în 
anul următor s-au făcut noi în- , 
scrieri, fiind atrași majoritatea anul acesta plantarea a 6 
țăranilor cu gospodării mijlocit ■ mărind ea pînă în anul 
din sat, buni gospodari și frun
tași în . acțiunile de folos obștesc.

In continuare, vorbitorul a a-
ratat intre altele că pe lingă cui- rul zootehnic — a arătat yorbi-
tura cerealelor, care constituie 
ocupația de bază a colectiviștilor 
din Ziduri, un rol important în 
mărirea veniturilor gospodăriei 
__  adus culturile tehnice, în 
special sfecla de zahăr.

Colectiviștii au hotărît în adu
narea generală să extindă supra
fața cultivată cu sfeclă de ^abăr, 
la 45 ha. în acest ar) fața de 
4,50 ha. în anul 1952. In anul 
1957 cultura sfeclei de zahăr a 
adus un venit de 308.400 lei de 
pe 30 ha., 7.710 kg. zahăr ce s-au 

................... . " • pe zile- 
myncă și 32 vagoane tăiței de 
sfeclă, care s-au insilozat pentru 
hrana bovinelor. S-a cultivat de 
asemenea o suprafață de 13 ha.
cu legume în cultură irigată.

1952 la 656.992 lei în 1957. 
acesta se va dezvolta ses-

multilaterală a ramurilor

dului de bază ajungînd 
1.015.615 lei față de 627.615 

cît a fost in anul 1956. Prin 
ceasta gospodăria noastră se 
dezvolta și mai mult.

Cuvîntui tov. Isaia Iota
președintele întovărășirii din comuna Micălaca, 

regiunea Timișoara
hotărît șă contracteze cu statul 
și produse vegetale. Sumele în
casate vor trece de asemenea în 
fondul de bază, deoarece știm că 
atunci cînd fondul de bază e 
puternic, și întovărășirea e pu
ternică. De aceea mărirea fondu
lui de bia.ză a devenit o preocu
pare permanentă a conducerii în
tovărășirii noastre, ,a fiecărui în
tovărășit. Anul acesta am hotărît 
să mărim fondul de bază și cu 1 
lș sută numerar, din banii înca
sați de la plantele tehnice. La fel 
avem de gînd să cumpărăm încă 
40 de oi și 20 de porci, să ne 
construim o casă pentru sediu și 
o magazie, să plantăm 300 pomi 
fructiferi.

Noi, întovărășiți! din Micălaca 
sîntem siguri ță vom reuși să 
realizăm ceea ce am .hotărît, 
deoarece nu sîntem singuri. Par
tidul și statul'ne vin permanent 
în ajutor. De aceea ma folosese 
de acest prilej și în nuipelț înto- 
vărășiților din Micălaca, raionul 
Arad, mulțumesc partidului care 
ne călăuzește pașii pe drumul 
belșugului și bunăstării. .

început vorbitorul a arătatLa
cît de mult s-a dezvo.tat întovă
rășirea de la înființarea ei din 
anul 1952 și pînă acum. Apoi a 
insistat asupra felului în care 
este organizată munca, subliniind 
rezultatele obținute prin a.plica- 
carea măsurilor agrotehnice. In 
continuare, a spus : întovărășirea 
noastră are și fond obștesc con
stituit din taxa de înscriere, din 
reținerea la batoză a unui pro
cent din producția rezultată la 
treieriș, din sumele încasate pen
tru folosirea inventarului de că
tre membrii care nu posedă 
ventar. . -

Astfel, an de an fondul 
stru de bază a crescut.

Aș vfea să mai arăt care 
sursele de creștere a 
nostru de bază. I 
noastră are un inventar agricol 
destul de bogat. Acest inventar 
este pus la dispoziția membrilor 
întovărășirii. Astfel, pentru un 
hectar semănat cu - păioase sau 
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de 
de

prim secretar al Comitetului
și tractoriști pregătiți în anii re
gimului de democrație populară. 
Au fost lichidate analfabetismul, 
malaria, pelagra, tifosul care bin, 
tuiau înainte in Dobrogea.

In continuare vorbitorul a ară
tat amănunțit investiț|iie făcute 
de șîat pentru crearea bazei teh
nico'materiale necesară transfor
mării socialiste a agriculturii re
giunii Constanța. Numai pentru 
construcții în S.M.T.-uri s-au în
vestit 166.000.000 lei.

In timpul regimului burghezo- 
moșieresc, în Dobrogea nu era 
nici un inginer mecanic agricol, 
ci doar un inginer agronom Ia 
peste 40.000 ha. teren arabil. In 
prezent, datorită măsurilor luate 
de partid și guvern, în unitățile 
agricole din regiune lucrează 981 
cadre cu pregătire superioară, re
venind un agronom la 1.560 ha. 
teren arabil. Au fost calificați 
peste 6.000 de mecanici, tracto, 
riști combineri. Majoritatea din
tre ei sînt fii de țăran: din sa
tele regiunii noastre. A fost acor
dată atenție asigurării și pregă
tirii cadrelor de conducere ale 
gospodăriilor colective.

Munca politică de lămurire a 
țărănimii muncitoare nu s-a des
fășurat cu aceeași intensitate în 
toate perioadele. De aceea și rit
mul cooperativizării a fost inegal.

După Congresul al doilea al 
partidului, Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R. a analizat la începutul 
anului 1956 cum se desfășoară 
munca pentru transformarea so- 
cialistă a agriculturii în regiunea 
noastră, ajungînd la concluzia că 
în următorii 2—3 ani agricultura 
regiunii poate fi cooperați viza fă 
în întregime.

în urma indicațiilor și cu spri
jinul multilateral, al conducerii 
partidului, comitetul regional de 
partid a întocmit, pe baza unui 
studiu temeinic al agriculturii din 
regiune, o schiță de plan care a 
fost aprobată de Biroul Poliție a' 
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alte culturi, ș-a fixat o taxă
20 lei. Aceasta intră în fondul 
bază. Adunarea generală a

Vîlcu Vasile
regional de partid

C.C. al P.M.R. Aceasta prevedea 
ca sarcină principală consolida
rea sectorului agricol socialist și 
terminarea cooperativizării agri
culturii în regiune pe ba,za res» 
pectării cu strictețe a liberului 
consimțămînt.

La data cînd a fost întocmită 
și« aprobată schița-plan (aprilie 
1956) erau cooperativizate 362.932 
ha., adică 46 la sută din terenul 
agricși cooperativizabil.

Comitetul regional de partid a 
îndrumat organele șl organiza
țiile de partid să studieze amă
nunțit situația fiecărui sat din 
punct de vedere economic și po
litic și pe aceată bază să se or
ganizeze munca politică de masă 
pentru transformarea socialistă a 
agriculturii.

Trebuie arătat că munca de 
transformare socialistă a agricul
turii s-a desfășurat în condițiile 
luptei de clasă.

Am avut de întîmpinat o serie 
de greutăți din partea elemente
lor dușmănoase. Membrii 
partid, colectiviștii au 
și zădărnicit acțiunile 
lor dușmănoase.

Respectînd indicațiile 
rii partidului, noi am luat măsuri 
ca munca politică la sate pentru 
transformarea socialistă a agri
culturii să fie încredințată celor 
mai pregătite cadre. A fost îm
bunătățită munca cu activul fără 
de pariid, în oare au fost atrași 
cei mai buni tovarăși din sate. 
Același ajutor s-a dat sfaturilor 
populare comunale, organizațiilor 
de tineret, femeilor. Comitetul re
gional de partid a vegheat ca în 
munca de lămurire a țăranilor 
muncitori să se respecte cu stric
tețe liberul consimțămînt. Acolo 
unde organele de partid au con
statat ca s-au făcut greșeli, că 
au fost unele încălcări ale liniei 
partidului în munca de transfor
mare socialistă a agriculturii, 
le-au combătut și au luat măsuri 
practice pentru a preveni la timp 
alte abateri de acest fel.

O metodă larg folosită pentru 
convingerea țărănimii muncitoa
re de avantajele agriculturii so
cialiste a fost organizarea de vi
zite în gospodăriile agricole co
lective mai dezvoltate. De regu
lă, primii cu care s-a dus munca 
pentru a fi lămuriți și convinși să 
se înscrie în gospodăriile colecti
ve au fost membrii de partid, de. 
putații, utemiștii și țăranii mijlo
cași care se bucurau de mai mul
tă considerație în sate și erau 
buni gospodari.

Ceea ce trebuie să subliniem 
este faptul că cel mai important 
factor a fost exemplul gospodării
lor agricole colective fruntașe, 
rezultatele tot mai bune obținute 
de ele în îmbunătățirea condiții
lor de viață ale colectiviștilor.

La întărirea gospodăriilor agri
cole colective a contribuit retri
buirea suplimentară, care a coin
teresat pe colectiviști să lucreze 
cu hărnicie.

Un aport însemnat l-au adus și 
stațiunile de cercetări agricole și 
zootehnice. Ele au organizat con
sfătuiri cu țăranii muncitori, vi-
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Constanța
zite în cîmpurile lor experimenta
le, a-u înființat puncte de cerce
tări în diferite gospodării agri
cole colective.

Pentru a folosi cît mai just con
dițiile specifice naturale din fie
care G.A.C., comitetul regional 
de partid și comitetul executiv 
al sfatului popular regional au 
trimis anual în fiecare G.A.C. 
echipe de tehnicieni care au aju
tat G.A.C. să-și întocmească pla
nurile de producție.

Planurile de producție anuale 
ale G.A.C.-urilor au fost orien
tate mai mult ca înainte sDre 
dezvoltarea creșterii animalelor.

Colectivizarea agriculturii re
giunii noastre creează mari posi
bilități de creștere a producției 
vegetale și animale, de ridicare 
a nivelului de trai material și
cultural al oamenilor muncii, t 
Totodată aceasta ridică no) și 
complexe probleme în fața orga- 
'nelor și organizațiilor de partid, 
de stat și economice din regiunea 
Constanța pentru înlăturarea 
lipsurilor existente și folosirea 
tuturor posibilităților pedo-clima. 
tice pqștru ridicarea producției.

întărirea și dezvoltarea econo
mică a G.A.C.-urilor, după cuin 
reiese din expunerea tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej constituie în 
prezent sarcina principală a or
ganelor și organizațiilor de partid 
și de stat din regiunea Constanța.

Ținînd seama de condițiile na
turale de climă și sol în regiunea 
Constanța se va pune un accent 
deosebit pe dezvoltarea produc
ției cerealiere — grîu, porumb. 
Producția medie de grîu va tre
bui să crească în anul 1960 la 
1.450 kg. la hectar, iar la porumb 
la 2.200 kg. la hectar.

In anul 1960 cantitatea de ce» 
reale marfă, grîu și porumb li
vrată de G.A.C. statului pe calea 
contractărilor și achizițiilor va 
trebui să ajungă la 60.000 tone 
grîu, 45.000 tone porumb, iar floa
rea soarelui 12.000 tone.

G.A.C. vor planta pînă în enuț 
1960 viță de vie pe încă 3.700 
hectare, iar pomicultura va fi ex
tinsă cu 6.000 hectare.

Ținînd cont de condițiile natu
rale pentru creșterea animalelor, 
în următorii trei ani G.A.C. tre- 
buie să realizeze următoarele 
efective în proprietate obștească: 
32.000 capete taurine, dintre care 
15.100 vaci cu lapte, 153.000 
porci, 600.000 ovine, 10.000 stupi. 
In acest scop o atenție deosebită 
trebuie să acorde G.A.C. refacerii 
pășunilor, extinderii suprafețelor 
cultivate cu plante furajere da 
rnare_ valoare nutritivă și în spe
cial însilozării porumbului.

Din posibilitățile locale se va 
construi la Constanța o fabrică 
de nutrețuri combinate cu o ca
pacitate anuală pînă la 50.000 
tone nutrețuri combinate, care va 
avea un mare rol în ridicarea 
producției animale.

Pentru pregătirea cadrelor de 
conducere și ridicarea cunoștințe
lor agrozootehnice ale colectiviș
tilor pînă în 1960 vor fi pregătiți 
222 președinți, 618 socotitori,
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1.512 brigadieri de cîmp zooteh
niei și horticoli; la cursurile agro
zootehnice vor fi atrași anual 
25.000 de colectiviști.

Pentru noi se pune sarcina să 
asigurăm stabilitatea cadrelor, 
tndrumînd G.A.C. să conistruias. 
că case ale agronomului. De ase
menea vom lua măsuri ca tot 
mai mulți tineri din regiune să 
urmeze cursurile institutelor din 
diferitele specialități ale agricul
turii.

Posibilități mari pentru ridi
carea economiei agrare a regiu
nii noastre oferă delta și bălțile 
Dunării unde putem crește și în
grașă un număr de taurine și 
porcine. Pentru aceasta conside
răm ca exploatarea acestor bu*- 
nuri -să fie încredințată unui sin
gur for tutelar, întrucît în pre
zent beneficiarii Deltei sînt cinci 
ministere care au vederi diferite 
privind folosirea bogățiilor ei.

In realizarea sarcinilor privind 
creșterea producției agricole ve
getale și animale din regiunea 
noastră un rol de mare însem
nătate îl au G.A.S, Ele trebuie 
să ajungă la o producție de 2.000 
kg. grîu și 3.000 kg. porumb la 
ha.; în anul 1960 ele trebuie să 
aibă 17.000 capete taurine din 
care 9.000 vaci, 521.000 capete 
porcine, 300.000 ovine.

Ministerul Agriculturii și Si’lvi-

culturii mu trebuie să mai trimită 
porumb de lă G.A.S. din regiu
nea noastră în alte regiuni și să 
lase ca G.A.S. să îngrașe porci 
și bovine rentabile.

îndeplinind obiectivele propuse 
în 1960, regiunea Constanța va 
produce 474.000 tone grîu și 
900.000 tone porumb, va avea 
124.000' capete taurine din care 
74.000 vaci, 829.000 porcine, 
1.500.000 ovine, 30.050.000 păsări 
și 36.700 stupi. Avem toate con
dițiile să îndeplinim și să depă- 
șim aceste sarcini.

Comitetul regional de partid, 
cunoscând că realizarea acestor 
sarcini depinde în mare parte de 
activitatea creatoare a organiza
țiilor de partid, va depune toa
te eforturile pentru ridicarea 
muncii de partid la nivelul ce
rințelor actuale și va lupta cu 
hotărâre pentru înfăptuirea poli
ticii partidului nostru în dome
niul agriculturii.

Comitetul regional de partid 
Constanța mulțumește cu căl
dură conducerii partidului și gu
vernului nostru pentru sprijinul 
permanent acordat în munca de 
transformare socialistă a agri
culturii și asigură că aprecierea 
făcută asupra activității salq va 
constitui un puternic imbold și 
ne va mobiliza la realizarea pe 
mai departe a indicațiilor date 
de partid privind1 construirea so
cialismului în patria noastră.

Și concluziile la care au ajuns 
prin lucrările lor pur experimen
tale.

Totuși, pentru ca munca noas- 
să devină mai strîps legată 

nevoile practice, este necesar
tră 
de

să întărim mai mult legăturile cu 
unitățile socialiste, iar rezultatele 
dobîndite prin cercetările pe 
prafețe mici să le aplicăm 
condițiile producției mari.

Cuvîntul iov. Ion Gh. Popa
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Cuvîntul tov Ion Modoran
directorul stațiunii de cercetări pomicole Bistrița, 

regiunea Cluj
coroană și combaterea bolilorReferindu-se la cele mai bune 

sisteme de întreținere a solului 
în livezi, vorbitorul a spus: S-a 
stabilit că cele mai bune rezultate 
pe terenurile care se pot lucra se 
obțin prin folosirea ogorului ne
gru, alternînd din doi în doi ani 
cu culturi de lupin sau hrișcă fo
losite ca îngrășămînt verde. In 
asemenea situație producția de 
fructe la măr a fost sporită cu 
130 la sută, față de livezile în- 
țelenite.

Pentru livezile situate pe tere
nuri frămîntate cel mai bun si
stem de Întreținere s-a dovedit a 
fi sistemul benzilor înierbate care 
alternează cu benzile lucrate și 
menținute ca ogor negru. Aceasta 
previne eroziunea solului și asi
gură în același timp o producție 
de fructe care depășește cu 60-80 
la sută pe aceea obișnuită la po
mii cultivați pe suprafețe com
plect- înțelenite. Rezultate foar
te bune s-au obținut în urma lu- 
crării’solului de-sub coroana po- 
mul-tH-acolo -unde livezile prezintă 
multe goluri. ' •

In privința folosirii îngrășămin
telor, rezultatele obținute au ară
tat că în livezile unde solul se 
lucrează pe întreaga suprafață, 
este bine să se aplice q îngră- 
șare de bază toamna, adminis- 
trînd din doi în doi ani cîte 40 
tone gunoi de grajd la hectar. 
Deosebit de aceasta, în fiecare an 
este necesar să se îngrașe solul 
cu îngrășăminte minerale, folo
sind 600 kg superfosfat, 300 kg 
azotat de amoniu și 150 kg sare 
potasică la hectar.

Prin aplicarea tăierilor de re
întinerire, complectate cu îngră- 
șarea și lucrarea solului de sub

dăunătorilor, au fost regenerați și 
redați producției cîteva mii de 
pomi la G.A.S. Dumitra și „Mi- 
ciurin“.

In combaterea dăunătorilor și 
bolilor din livezi există de ase
menea, date care au fost verifi
cate în producție la anumite 
G.A.C.-uri și G A.S.-uri. Aplicînd, 
bunăoară, o stropire de iarnă cu 
amestec de ulei și sandolin, ur
mată de 2—3 tratamente de vară 
cu ecatox, a fost lichidat total 
păduchele de San Jose din live
zile compacte din G.A.C. Iad Ș> 
G.A.S. „Miciurin". Ca urmare a 
acestui fapt, cele două unități au 
putut livra anual pentru export 
peste 40 vagoane de mere.

Vorbitorul a arătat apoi posi
bilitățile de extindere în Transil
vania a suprafețelor ocupate de 
pomi fructiferi.

Cercetările preliminare făcute 
de către stațiunea noastră în ba
zinele de pe Valea Bistriței, Va
lea Someșului și a Vișeului, au 
prătat că există terenuri prielnice 
pentru cultura pomilor, încît su
prafața livezilor poate fi mărită 
de 16—19 ori în raport cu cea 
existentă. Aceasta implică însă 
crearea din timp a unor baze de 
aprovizionare cu material săditor 
pomicol.

Lucrările de zonare a produc
ției agricole din bazinele bistri- 
țene cît și 
pomiculturii 
Baia Mare 
și-au adus 
nată cercetătorii stațiunii Bistri
ța, au dat posibilitatea de a 
transpune în practică rezultatele

cele de raionare a 
în regiunile Cluj, 

și Oradea, la care 
o contribuție însem-

su
in

șeful secției agricole a Sfatului popular raional Panciu
In zona dealurilor din raionul 

Panciu unde sînt așezate comu
nele Panciu, Străoane, Țifești, 
Clipicești, Bolotești, Găgești, 
Muncel, Fitionești, Mobilița și 
Diocheți, ocupația de bază a lo
cuitorilor este viticultura.

Din suprafața agricolă a raio
nului de 36.288 hectare, via ocupă 
7.471 hectare, adică 20,7 la șută, 
iar din punct de vedere .al valorii 
globale, reprezintă 74 la sută.

Producția viticolă a început să 
crească în ultimii ani ca rezultat 
al măsurilpr luate de partid și 
guvern privind refacerea și dez
voltarea acestui sector. S-a extins 
și suprafața cultivată cu vii. Irțsă 
pînă în anul 1957 în raionul nos
tru n-au existat pepiniere de viță 
altoită. Abia în primăvara anu
lui trecut s-a înființat o pepinieră 
la G. A. C. Țifești. Rezultatele 
bune obținute în producerea vi
țelor altoite au determinat și alte 
gospodării colective din raion să 
producă vițe altoite. In primă
vara aceasta 10 gospodării colec
tive produc vițe altoite cu care se

v.or planta în primăvara anului 
1959 cca 150 ha vie. In anul 
1959 avem condiții ca să produ
cem pe plan local întregul mate
rial săditor necesar.

Trebuie să arătăm în același 
timp că creșterea pepinierelor 
pentru producerea materialului 
săditor viticol, a fost posibilă da. 
torită transformării socialiste a 
agriculturii din raionul nostru. 
In raionul Panciu sînt acum 16 
gospodării colective din care 13 
viticole.

Gospodăria colectivă „Drumul 
lui Lenin“ din comuna Țifești 
care are o suprafață de 67 ha. 
vie, a recoltat în medie 8.750 kg. 
struguri la ha. Producția a fost 
livrată pe bază de contract uni
tăților achizitoare de struguri și 
vin, încasîndu-se suma de lei 
1.846.320.

In încheiere vorbitorul a pro
pus ca în raionul Panciu să ia 
ființă o stațiune de mașini și 
tractoare care să fie dotată 
mașinile necesare sectorului 
tlcoL

cu
vi-

Cuvîntul tov. Mihai Birliga

de asigurarea bazei furajere, în- dăria a putut valorifica însemna- 
silozind cantități mari de po
rumb..

In continuare, vorJjiUtfUl a a- 
rătat experiența colectiviștilor 
din satul Roma în sporirea pro
ducției de cereale, legume, sfeclă 
de zahăr, cînepă, mazăre, muștar. 
Brigăzile au fost îndrumate să 
însămînțeze culturi intercalate, 
stimulând pe colectiviști prin a- 
cordarea unei plăți șfeplimentarp. 
Obținînd recolte sporite, gospo-

te cantități de produse.
Ne vom strădui să transfor

măm gospodăria noastră colec
tivă într-o adevărată grădină, să 
facem ca fiecare hectar din gos1 
podărie să aducă venituri cît 
rjouă și șă confribuițn în tot mai 
mare măsură la formarea fondu
lui centralizat de produse agrico
le al statului, necesar aprovizio
nării clasei muncitoare și oame
nilor muncii de la orașe.

Cuvîntul iov. Petre Ghizdeanu

A IX-a ediția 
Criteriuiui mondial 

de scrimă aî tineretului“

Surprizei©
Ca și în ziua precedentă « în

trecerilor „Criteriului mondial de 
scrimă al tineretului“ ieri, în ca
drul desfășurării probei de floretă 
fete, surprizele au abundat din 
nou. Victorii și înfrîngeri surprin
zătoare au răsturnat pronosticurile 
și presupunerile gazetarilor și spe
cialiștilor.

Fără îndoială, cea mai pugn 
așteptată surpriză a fost elimina
rea dublei cîștigătoare a „Criteriu
lui mondial al tineretului“, ma
ghiara Rejto Ildiko. După cum se 
știe, Rejto a cîștigat la Luxemburg 
in 1956 și la Varșovia în 1957 
proba de floretă fete din cadrul 
„Criteriului mondial“ în mod au
toritar. După părerea specialiștilor, 
și mai ales după propriile decla
rații, era una dintre principalele 
pretendente la primul loc. Și to
tuși, acum, la București Rejto n-a 
ajuns nici în finalele probei, tn 
prima semifinală ea s-a clasat dea- 
bia pe locul 6. (Primele patru 
calificindu-se pentru turneul fi
nal).

O altă surpriză, puțin plăcută 
pentru noi ne-a produs-o compor
tarea vice-campioanei noastre olim
pice Olga Orban. Deși cotată prin
tre primele favorite, ea nu a arătat 
adevărata ei valoare. In clașamen- 
tul final ea a ocupat locul 4 la 
egalitate de puncte cu N. Kleijweg 
(Olanda) și C. Flesch (R.F. Ger
mană) clasate pe locurile 2 și 
respectiv 3, insă cu mai puține 
tușe date. (De remarcat că doar o 
singură tușă în 
lui Olga Orban 
ceasta după ce 
categoric — și 
de ușor — una

— Totuși, ne-a spus într-o con
vorbire arbitrul italian Eduard 
Mangiarrotti, fost multiplu cam
pion mondial, în ciuda unor rezul
tate obținute, scrimerii romîni au 
o înalta clasă. Deși relativ noi în 
arena mondială, trăgătorii romîni 
au un „bagaj“ tehnic care le per
mite să obțină rezultate valoroase 
și asta nu prin surprize. O sur
priză au fost pentru mine trăgă
torii romîni pe care aici la Bucu
rești i-am văzut pentru prima da
tă. Criteriul mi-a confirmat păre
rea. Trebuie să declar că Tănase 
Mureșeanu e un trăgător care îmi 
place iu mod deosebit. La el se re
marcă nu numai calitățile tehnice 
ci și combativitatea, loialitatea. E 
un tînăr sportiv care s-a făcut a- 
predat și prețuit nu numai de 
către colegii de întrecere și spec
tatori, ci și de către specialiști.

n-au lipsit
Păreri bune despre reprezen

tanții noștri are și sovietica A* 
lexandra Zabelina, câștigătoarea — 
ieri — a probei de flqretă fete.

— Regret că Orban n-a avut o 
comportare mai bună în finală. 
Merita un loc mai bun...

Cît despre propria ei victorie 
campioana mondială ne-a spus :

— O doream și sincer, o aștep
tam. M-am pregătit bine, așa că 
mi-a fost relativ ușor...

Ușor ? Așa se pare. Alexandra 
Zabelina, campioana lumii la flo
retă — senioare — pe anul 1957, 
principala favorită a probei, a 
cîștigat ieri fără prea mari emoții 
întrecerea, păstrîndu-și în acest 
fel neștirbit titlul de campioană 
a lumii. A fost cea mai sigură de 
sine și cea mai bine pusă la punct 
în ceea ce privește tehnica. Tînăra 
trăgătoare sovietică are 21 de ani, 
și este steno-daclilografă la o în
treprindere din Moscova.

In ceea ce privește comportarea 
celorlalte finaliste, cuvinte de 
laudă merită, credem, tînăra olan
deză N. Kleijweg; de altfel sin
gura finalistă cîștigătoare a unui 
asalt la campioana mondială.

Astăzi se dispută proba de spadă,
AL. PINTEA

șef de brigadă la S.M.T. Poșta Cîlnău, regiunea Ploești
In munca desfășurată de noi în 

anii trecuți, am avut ca prim 
obiectiv sprijinul ce trebuie acor
dat unităților cooperatiste deser
vite de brigada noastră, în întă
rirea lor din punct de vedere eco
nomic și organizatoric. Pentru 
realizarea acestor sarcini, mecani
zatorii din brigada nr. 5 sprijiniți 
de organizațiile de bază P.M.R., 
și U.T.M. au reușit să asigure 
executarea lucrărilor contractate 
în termeni optimi și de bună ca
litate. Acest lucru a infjuențat în 
mod pozitiv asupra obținerii unor 
producții sporite pe terenurile în- 
tovărășiților față de producțiile 
obținute în sectorul individual. 
Astfel, la 
spor de producție de 600 kg. la 
ha. iar la porumb de 500 kg. față 
de sectorul individual.

In continuare, vorbitorul a sub
liniat faptul că în urma sporului 
de producție obținut de întovără
șirile deservite de brigada 5-a și 
a muncii politice, 657 de familii 
s-au înscris în întovărășiri. Apoi, 
vorbitorul a arătat că succesele 
obținute de brigada pe care o 
conduce se dătoresc bunei orga
nizări și disciplinei în muncă.

In privința organizării muncii 
în brigadă — a spus el — am ți
nut seama ca prin toate mijloa
cele să folosim timpul bun de 
lucru și totodată să înlăturăm 
timpii negativi. In acest scop am 
ținut în permanență o strînsă le» 
gătură cu conducerile unităților 
pe terenurile cărora am lucrat, 
stabilind cu acestea din vreme 
lucrările ce le aveam de executai.

Stabileam împreună cu pon- 
tatorul alimentator încă de cu 
seara lucrările ce le aveam de 
executat a doua-zi, indieîndu-se 
fiecărui tractorist suprafața și lo
cul unde trebuia să lucreze. în 
perioada campaniilor de exploa
tare am acordat o grijă deosebită 
modului cum se aplică și se res
pectă normativul de îngrijiri teh
nice la tractoare, jar în majorita
tea cazurilor aceste operații au’ 
fost organizate și executate în 
prezența mea.

Alimentarea tractoarelor a fost 
organizată în bune condiții și ast- 
fel defecțiunile la sistemul de in», 
jecție au fost înlăturate, asigu- 
rîndu-se folosirea complectă a 
timpului optim de lucru.

In vederea prelungirii timpului 
de funcționare a tractoarelor în-

;rîu s-a obținut un

tre două reparații, pe lîngă cele
lalte măsuri indicate de norma- 
tiy, șm urmărit îndeaproape 
schimbarea uleiului la termenii 
stabiliți, prelungind timpul de 
lucru între două reparații la toate 
tractoarele din brigadă. Astfel, 
pot da ca exemplu două tractoare 
M.T.Z. cu care s-au realizat cîte
1.800 ha. arătură normală fără a 
li se executa vreo reparație. Ele 
urmează să lucreze și în cam
pania de primăvară a acestui an, 
iar la sfîrșitul campaniei să intre 
în reparații.

Astfel organizată munca, am 
reușit ca sarcina planificată pen
tru fiecare tractor din brigada pe 
care o conduc să fie realizată și 
depășită în toate campaniile.

, In cursul anului 1957, rezultate 
bune eu fost obținute de mecani. 
zatorii din brigada 5-a și în ceea 
ce privește economisirea de car
buranți, piese și materiale. S-au 
realizat economii în valoare de
14.800 lei la carburanți, iar la 
piese și materiale am obținut o 
economie de 20.600 lei. Econo
miile obținute la carburanți ap 
fost realizate în primul rînd prin 
înlăturarea risipei la manipulări, 
alimentare și prin înlăturarea de
plasărilor în gol. De asemenea la 
piese și materiale am realizat e- 
conomii datorită faptului că prin 
munca de fiecare zi am asigurat 
o bună întreținere a tractoarelor 
și a mașinilor agricole, fapt care 
a determinat reducerea de la 43 
la 21 a numărului de reparații 
planificate pe brigadă. Econo
miile realizate la consumul de 
carburanți, materiale și piese, 
precum și depășirea volumului de 
lucrări planificate au influențat 
în mod pozitiv asupra reducerii 
prețului de cost, obținîndu-se o 
economie de 57 lei pe hectarul de 
arătură normală.

In încheiere vorbitorul a arătat 
că în acest an rnecapizatorii din 
S.M.T. Poșta Cîlnău se vor stră
dui să obțină rezultate și mai 
bune în depășirea volumului de 
lucrări planificate și scăderea 
prețului de cost.

lat faptul ca în urma șpi 
de producție obținut de înte___
șirile deservite de brigada 5-a și

președintele G.A.C. din comuna Roma, 
raionul Botoșani, regiunea Suceava

Acest țucru a făcut ca îngrijDrumul parcurs de noi în cei 
ani care au trecut de la înfiin

țarea gospodăriei noastre colec
tive, nu a fost de loc ușor. In 
munca noastră s-au ivit multe 
greutăți și necazuri pe care rând 
pe rînd le-am înlăturat și am 
reușit să întărim mereu gospo
dăria agricolă colectivă și să ri
dicăm nivelul de viață al colecti
viștilor.

Pînă în 1955 nu ne-am intere
sat de creșterea animalelor. La 
noi în gospodărie vitele erau 
date pe rînd în îngrijirea colecti
viștilor, Creșterea vitelor era so
cotită ca o treabă a colectiviști
lor. Uneori la îngrijirea vitelor 
erau oameni cu totul nepricepuți.

In anul 1956 am început să pu- 
nem oapăt acestei situații și am 
intro-dus plata după producție, așa 
cum recomandă hotărîrea Consi
liului de Miniștri nr. 141. Dar lu
crurile nu s-'au petrecut chiar 
așa cum socoteam noi. îngrijito
rii de la porci stăteau pînă fătau 
scroafele, îngrijitorii de oi și vaci 
pînă se împuțina laptele, după 
care părăseau locul de muncă și 
eram nevolți să apelăm din nou 
la oameni cu zile fixe, lucru ce 
făcea să cheltuim multe zile- 
muncă, care nu se puteau justifi
ca prin producția realizată.

Pentru a înlătura și aceste 
neajunsuri, în anul 1957 noi am 
introdus plata după producție în
soțită de retribuția suplimentară. 
Pentru ca îngrijitorii să nu mai 
părăsească lucrul, calculele zile- 
ior-muncă după producția reali
zată, se făceau o singură dată și 
anume la sfîrșitul anului, iar în 
timpul anului se acordau avan
suri pe bază de calcule provizo
rii.

8
Acest lucru a făcut ca îngriji

torii să fie mai legați de produc
ție. Dau ca exemplu pe îngrijito-
rul Atesaie Vasile care a avut în 
îngrijire 21 scroafe din care 10 
cu dublă fătare, 40 porci la în
grășate, creșterea a 20 șcrofițe 
de prăsilă și îngrijirea a 2 vieri. 

. In cursul anului i s-au înscris
365 zile-muncă în cont provizo
riu, la sfîrșitul anului s-a făcut 
calculul după producția realiza
tă și s.a constatat că i se cuvin 
924 zile-muncă și un număr de 
14 purcei ca plată suplimentară 
pentru că depășise planul la pur
cei cu 77 capete și planul la 
carne cu 850 kg.

Folosirea unor astfel de metode 
a dus la obținerea unor rezultate 
din ce în ce mai hune în crește
rea vitelor. La 2 fătări s-'a obți
nut în medie între 19,2 purcei, 
iar de la scroafele cu 2 fătări 
s-au obținut 960 kg. carne pe an.

Veniturile realizate în sectorul 
porcine s-au ridicat lă 3'.230 lei 
pe cap de scroafă. Pentru anul 
1958 vom mări efectivul de 
scroafe la 40 și .numărul de pur
cei îngrășați la 117 capete. In 
anul 1957 am obținut pentru 
prima dată o producție medie de 
2.200 litri lapte pe cap de vacă 
furajată. Pentru dezvoltarea creș
terii animalelor ne-am preocupat

plus, i-ar fi adus 
lopul doi). A- 
cîștigase în mod 
am spune, destul 
dintre semifinale.

Ședința plenară a Comitetului național 
pentru apărarea păcii din R. P. Romînă

(Urmare din pag. l-a)

ță întărirea colaborării internațio
nale pe baza respectării egalității 
în drepturi și neamestecului în 
treburile interne ale altor țări, în
lăturarea primejdiei războiului a- 
tomic prin încetarea generală a 
experiențelor cu arme nucleare, 
interzicerea fabricării armelor de 
exterminare în masă, crearea unei 
zone denucleari?ate în centrul Eu
ropei și alte măsuri îndreptate 
spre slăbirea încordării interna
ționale.

Acad. M. Ralea a arătat în în
cheiere că pregătirile care se vor 
face în țara noastră în vederea 
Congresului mondial al popoare
lor pentru dezarmare și coexisten
ță pașnică vor demonstra ți mai 
mult rolul activ pe care îl are 
Îara noastră în lupta pentru pace, 
n întreaga țară vor avea loc 

largi acțiuni pentru discutarea 
problemelor actualei situații inter
naționale, de popularizare a isto
ricei hotărâri a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. cu privire la încetarea 
experiențelor cu armele nucleare-

Tov. SANDA RANGHEȚ, secre 
tar al Comitetului național pen
tru apărarea păcii din R.P. Romî- 
nă, a supus apoi aprobării plena
rei planul de acțiuni în înțîmpi- 
narea Conferinței naționale a lup
tei pentru pace din R.P. Romînă 
ce urmează să aibă loc în zilele 
de 21 și 22 iunie.

în urma expunerilor făcute au 
avut loc discuții.

Generalul de armată îi) rezervă 
M1HAIL LASCĂR a spus printre 
altele : Inițiativa Uniunii Sovieti
ce constituie un act istoric de o 
covîrșjtoare importanță care a și 
produs un extraordinar răsunet în 
îumea î rtj-eagă. Această hqtărîre 
măreață insuflă poporului romîn 
un nou avînt în lupta sa alături 
de Uniunea Sovietică și de toate 
țările iubitoare de pace, ca toate 
puterile deținătoare de arme ato
mice să înceteze experiențele eu

aceate arme imitând exemplul 
U.R.S.S.

Președinta Consiliului Național 
al femeilor din R.P. Romină, MA
RIA ROSETTI, a arătat că femei
le din țara noastră salută cu en
tuziasm nemărginit și cu o mare 
recunoștință recenta hotărâre a So
vietului Suprem al U.R.S.S.

Femeile care dau viață și sînt 
hotărâte s-o apere, sânt cele mai 
aprige dușmane ale războiului, ale 
armelor atomice și ale oricăror 
arme de distrugere. Ele vor da 
un aprijin puternic tuturor acțiu
nilor întreprinse de mișcarea pen
tru pace din țara noastră pentru 
victoria luptei împotriva armei 
nucleare, pentru triumful păcii.

JUSTIN MOISESCU, mitropoli
tul Moldovei, Dr. MOZES ROSEN, 
șef-rabinul cultului mozaic, epis
copul evanghelic (C.A.) FRIE
DRICH MÜLLER și episcopul 
VALERIAN ZAHARIA au subli
niat că în fața pericolului grav al 
unui război atomic omenirea se 
unește în lupta pentru înlăturarea 
primejdiei. Gestul Uniunii Sovie
tice de a renunța unilateral la 
experiențele cu armele atomice și 
cp hidrogen dovedește nobila și 
profunda înțelegere a acestui stat 
ppntru binele omenirii. Clerul și 
credincioșii din țara noastră, au 
spus vorbitorii, vor sprijini în 
chip neprecupețit și pe de
parte lupta pentru înaltul al
păcii și colaborării între popoare.

Prof. dr. HENRI AUBERT, nie. 
die emerit, președintele Comitetu
lui de luptă pentru pace al regiu
nii Timișoara, a vorbit în numele 
cetățenilor din această parte a 
țării.

Plenara a adoptat planul de 
acțiuni în vederea Conferinței 
ționale a mișcării pentru pace din 
țara noastră.

La sfîrșit, acad. CEZAR PE- 
TRESCU, membru al Comitetului 
național pentru apărarea păcii din 
R.P. Romînă, a dat citire unei 
moțiuni, care a fost aprobată în 
unanimitate de către plenară. In

na-

moțiune se spune printre altele :
Plenara Comitetului național 

pentru apărarea păcii din R. P. 
Romînă salută cu adâncă satisfac
ție hotărârea Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. de a înceta în Uniu
nea Sovietică experiențele cu toa
te tipurile de aripe atomice și cu 
hidrogen. în numele poporului 
nostru iubitor de pace, exprimăm 
cea mai vie recunoștință marelui 
stat sovietic pentru acest , act de 
însemnătate istorică pentru întări
rea păcii. Noi vedem în această 
inițiativă o nouă expresie a sta
tornicei griji față de soarta uma
nității ce caracterizează întreaga 
politică externă a Uniunii Sovie
tice.

Cerem cu toată hotărârea ca și 
celelalte mari puteri 
de arme nucleare — 
țe și Marea Britanie 
celeași măsuri pentru 
și nicăieri exploziile experimenta
le să nu mai otrăvească aerul, apa 
și pămîntul. A sosit timpul ca pu
terile occidentale să asculte gla
sul rațiunii făcînd un pas decisiv 
pe calea renunțării la războiul 
rece și la nefasta politică „de pe 
poziții de forță“ care împinge lu
mea de ani de zile pe marginea 
prăpastiei unui război de exter
minare.

Comitetul național pentru apă
rarea păcii din R.P. Romînă chea
mă pe toți oamenii de bună cre
dință din patria noastră să popu
larizeze în fiecare oraș, în fiecare 
sat, în fiecare casă, noul aport 
uriaș adus Ia consolidarea păc:' de 
guvernul Uniunii Sovietice.

în întîmpinarea Conferinței na
ționale a mișcării pentru pace din 
R.P. Romînă, în vederea Congre
sului mondial al popoarelor pen
tru dezarmare și coexistență paș
nică, să mobilizăm eforturile în
tregului nostru popor la măreața 
luptă pentru înlăturarea definiti
vă a primejdiei războiului ato
mic, pentru menține-ea și consoli 
darea păcii.

deținătoare 
Statele Uni- 
— să ia a- 
ca niciodată

(Agerprea)

Scriitorul care s-a născut acum 
o sută de ani într-unul din car
tierele mărginașe ale Capitalei, 
a fost un temperament agitat și 
vulcanic care a reflecat la o mare 
intensitate conflictele și proble
mele epocii sale- Ziarist alături 
de Vlahuță la revista „Lumea 
Nouă“, prieten nedespărțit al lui 
Caragiale, apărător înflăcărat al 
acestuia împotriva calomniilor lui 
Caion, personalitatea marelui nu
velist și dramaturg ne-a rămas a- 
dînc întipărită în minte. Concep
ția Pe care o exprimă întreaga 
operă a afirmat-o explicit scrii
torul în discursul său la Acade
mia Romînă în 1913. In „Doina 
și estetica poeziei populare“, De
lavrancea spunea răspicat: „Vi
sătorii din alcoave nu pot pricepe 
ce spun cîmpiile, plaiurile și 
munții noștri“, El se dovedea 
astfel credincios ideilor sale apro
piate de viața acelor mulți și u- 
miliți pe care i-a văzut trudind și 
șuferind. Ori de cîte ori am des
chis o carte a scriitorului — ne-a 
împresurat învăluitoare, atmosfera 
unor întimplări tragice și adevă
rate, ne-au fascinat figurile unor 
eroi pe care soarta i-a încercat 
cumplit .și care ardeau totuși de 
o pasiune imensă, uneori mai 
presus de puterile lor. Lumea 
Caracteristică nuvelisticii sale cu
prinde mulțimea acelor existențe 
mărunte care se deapănă necu
noscute undeva în cătunele pier
dute în nemărginirea cîmpiei sau 
la marginea marilor orașe. Ii în- 
tîjnim pe acești eroi în cele mai 
diferite împrejurări ale vieții, iu
bind sau zbătîndu-se pentru a-și 
agonisi plinea, împotrivindu-se a- 
marului și durerilor vieții.

Ceea ce ne captivează în proza 
Iul Barbu Delavrancea este toc
mai această împotrivire. Aerul fa
miliar al eroilor săi îl dă tocmai 
o înflăcărare caracteristică a ar
tistului care i-a creat și i-a plă
mădit în sufletul său. Despre acest 
artist spunea Alexandru Vlahuță 
în revista „Viața“ din 1894: „Tem
perament aprins, inimă largă, de o 
sensibilitate aproape maladivă, 
suflet generos și entuziast, întot
deauna mi-a făcut impresia unui 
erou pe care nimic nu putea să-l 
înspăimînte... Stilul lui e variat, 
impetuos și încărcat de imagini 
ca însăși viața noastră pe care 
Delavrancea a știut s-o observe 
și s-o zugrăvească cu o neîntre
cută putere de sugestie în fru
moasele și nepieritoarele lui o- 
pere-.. Are un cult pios pentru 
popor și nimeni n-a înțeles mai 
bine ca el sufletul și adîncimea 
cîntecelor și . legendelor bătrî- 
nești“

Scriitorul a exprimat prin in
termediul personajelor sale dorin
țele și pasiunile de mare intensi
tate ale acelor oameni interesanți

care erau fiii mizeriei și ai nevoiei. 
Sultănica sau Milogul din nu
velele cu același nume sau Miu 
și Cobila din nuvela „Răzmerița“ 
desfășoară înaintea noastră Ima
ginea unei arzătoare pasiuni de 
eliberare, de împotrivire în fața 
încercărilor vieții. Este o îndirjire 
a unor oameni covîrșiți de orîn- 
duiri nedrepte, de samavolnicie 
și împilare. O răzvrătire ce ne 
impresionează puternic pentru că 
ni se dezvăluie sub înfățișarea 
realistă a unor figuri umane care 
păstrează nealterată căldura fiin
ței, sclipirile luminoase ale ochi
lor, palpitul tremurat al inimii. 
Pasiunea împotrivirii care moc
nește în personalitatea eroilor lui 
Delavrancea se manifestă divers 
exprimând însă în genere vigoare 
și prospețime. Imaginea acelei 
fete triste și dezamăgite de cruzi
mea unui sat întreg — „Sultă
nica“ — este un portret simplu și 
gingaș; un pastel de o rară ar
monie a culorilor delicate. Fata 
strecoară lacrimi „printre genele 
ei de catifea“ „Chipul ei parcă ar

ca

încă o victorie 
a juniorilor noștri;

R.P.R. — Olanda 3-1
Echipa de fotbal a juniorilor 

romîni a repurtat un nou succes 
în turneul internațional de la 
Luxemburg, învingînd sîpibătă cu 
3—1 (2—1) 
dej. Deși au 
din minutul 
au reușit în 
pună jocul, 
olandezi- pe 
cele trei puncte ale echipei noa
stre au fost înscrjse de Ivansuc, 
considerat de trimisul i 
France Presse cel mai bun 
de pe teren.

In urma acestei victorii, 
R. P. Romîne se află pe 
loc în clasamentul grupei 
4’ puncte, urmată de Grecia, O- 
landa, R. P. Ungară cu cîte două 
puncte și Turcia, care a fost în
trecută ieri cu 1—0 de R. P. Un
gară, cu 0 puncte.

Fotbaliștii noștri vor susține ul
timul meci din preliminarii 
miercuri în compania echipei Tur
ciei.

reprezentativa Olan- 
fost conduși cu 1—0 
6, fotbaliștii romîni 
continuata să-și iiți- 
depășindu-i net pe 

plan tehnic. Toate

agenției 
i jucător-

echipa 
primul 
C. cu

un tlnăr student in medicină. „ 
și pornirile lui impulsive împo
triva celor semidocți și infatuați 
care-1 înconjoară, se manifesta 
cu atît mai violent cu cît el este 
prigonit, urgisit pentru îndrăz
neala lui. Un tînăr idealist care 
se revoltă împotriva atmosferei 
de suficiență și ignoranță, de me
diocritate și trivialitate pe care o 
respiră orașul „de negustori, de 
străini, de declamatori, de șireți, 
de ignoranți...“. El gîndește în
mărmurit de descoperirea lui: 
„Și cînd ceea ce frămînți 
și arzi tu vreme îndelunga
tă, în cutia de os a capu-

tos romantic și ne-a zguduit cu 
sentimentele și marile lor ela
nuri, a adus o contribuție impor
tantă la realizarea figurii acelui 
personaj complex cunoscut în is
toria literaturii romine ca tipul 
inadaptabilului la societatea tre
cută în seria căruia se înscriau 
personaje contemporane lui Dan, 
eroul romanului cu același nume 
de Alexandru Vlahuță, Oameni 
care s-au împotrivit și care une
ori au plătit răzvrătirea cu însuși 
prețul fericirii lor, care au căzut 
pentru că au fost singuri. Gîndu- 
rile lor dureroase și năzuințele 
retezate au ajuns insă pînă Ia 
noi cu întreaga amplitudine dra
matică a desfășurării lor cu 
mulți ani în urmă. Procesul în
singurării lor era firesc. Erau 
condițiile bine cunoscute ale unui 
trecut împovărător.

Arta scriitorului ne-a zguduit 
prin realismul ei, prin acea poe
zie aspră a vieții, care a realiza
t-o transfigurînd cuvintele și re- 
flectînd într-o lumină crudă rea-

LA CENTENARUL LUI
BARBU DELAVRANCEA

RT

fi zugrăvit; alb și cu două ră
suri pe obraji Ochii negri ca 
pura, frumoși de pică, dar cînd 
îi încruntă, te sperie ca întuneri
cul... Sprincenile trase ca din 
condei și buze rumene ca bobo
cul de trandafir“.

Puritatea ji delicatețea descrie
rii sugerează acea vitalitate ne
obișnuită a sentimentului care 
transfigurează personajele operei 
scriitorului. Sursa acestei vitali
tăți își află temeiuri profunde în 
zestrea sufletească și spirituală a 
eroului. Copii sau adolescenți, 
oricît de grele ar fi încercările 
prin care trec, ei evită lamenta
ția, suspinul neputinței. Ceea ce 
se răzvrătește în ființa lor este 
puterea imensă a unei lucidități 
precoce, a unei conștiințe ascu
țite, că ceea ce li se întîmplă lor 
este o mare nedreptate.

Se pare insă că nicăieri în 
opera lui Delavrancea nu trăiește 
mai vie această pasiune a împo
trivirii în fața destinului sau a 
grosolăniei și cruzimii pămînteni- 
lor, ca în nuvela „Liniște“. Sen
timentul de nedreptate pe care U 
trăiește cu atita acuitate eroul,

țui, izbucnește afară, ca o lu
mină vie, cel care te ascultă e 
amețit... O singură vedere per
sonală adîncită, spusă într-o for
mă mai energică e deajuns ca să 
ridici un stăvilar peste care nu 
poate sări decît cu o muncă 
grea... O singură frază sau două 
ore de vorbire, e același lucru : 
dacă îi trezești din somn, dacă 
îi pui pe gînduri și le turburi o- 
dihna, vorbești prea mult. Ei însă 
pot să-ți spargă urechile zile în
tregi...“ In procesul ulterior de 
maturizare a personajului nota 
caracteristică eroului lui Dela
vrancea se desăvîrșește mai dis
tinctă, mai plastic exprimată. A- 
tunci cînd studentul înflăcărat de 
odinioară devine medicul îmbă- 
trînit înainte de vreme, el depune 
in lupta cu societatea putredă 
deopotrivă perseverență, pricepe
re și știință. Este o luptă pe viață 
și pe moarte în care trăiește în 
mărime naturală o forță sufle
tească clocotitoare specifică eroi
lor lui Delavrancea.

Artistul care a creat asemenea
eroi însuflețiți de un cuceritor pa- realizînd o sobrietate și o expre-

litatea și oamenii acelei vremi. O 
nuvelă amplă cum este cea inti
tulată „Paraziții“ desfășoară îna
intea noastră cortegiul revoltă
tor al unei întregi galerii de ari
viști fără demnitate și fără prin
cipii, care nu se dau înapoi de la 
cele mai înjositoare manevre 
pentru a pune mina pe banii ce-i 
cheltuiesc la cărți. Cosmin, eroul 
principal al nuvelei este omul care 
are deodată intuiția grozavă a si
tuației umilitoare în care se află 
ca amant al soției profesorului 
Malerian care-1 crescuse și pri
mise în casă.

Concepția estetică a scriitoru
lui Se împărtășește din idealu
rile sale sociale, din înrudirea 
intimă cu ființa și cu destinul 
poporului său. Expresia sa măr
turisește oroarea pentru fardul și 
găteala prețioasă. Proza sa este 
aspră, fluentă dar concentrate, 
mărind considerabil tensiunea mo
mentului, amplificînd Ia maxi
mum rezonanța unei stări sufle
tești Prozatorul și dramaturgul 
s-au influențat reciproc în chip 
fericit în opera lui Delavrancea

sie plastică de cel mai bun efect 
artistic. Delavrancea credea cu 
sinceritate in forța unei literaturi 
realiste, străine de zonzoanele 
pestrițe, de podoabele zadarnice 
ale unor versificatori cu inimi de 
ceară, cum erau poetaștrii saloa
nelor acelor vremuri.

Bizuindu-se în permanență pe' 
inspirația nemijlocită din viața 
poporului nostru, din datinele și 
tradițiile sale, Barbu Delavrancea 
a preluat motive folclorice, a îm
bogățit și a adus imagini și sen
suri noi în basmul romînesc. Ci
clul intitulat „Intre vis și viață“ 
cuprinde povestiri de neuitat a că
ror gingășie și blîndețe îl sub
jugă pe cititorul de orice virs ă, 
ii readuc parcă mireasma anilor 
fragezi al copilăriei. Povestea lui 
„Neghiniță“ făptura aceea minus
culă și vivace este dăruită cu 
puterea miraculoasă de a ghici 
gîndul omului. Cită ipocrizie și 
meschinărie descoperă prichinde
lul, dezvelind cele mai ascunse 
gînduri ale oamenilor trecutului ! 
Semnificația povestirilor lui 
Delavrancea se conjugă cu ace’e 
concluzii necruțătoare care iz
vorăsc din proza sa, fie din 
ciclul „Trubadurul1’ sau din 
ciclul mai cunoscut „Hagi 
Tudose“ in care se mișcă ființe 
retrograde, chipuri sumbre și ra
pace, vitriolate cu forța demas
catoare a scriitorului. Cămătarul 
Tudose sau domnul Vucea ni se 
întipăresc in minte ca figuri de 
neuitat ale unor monștri ai trecu
tului în care cruzimea și groso
lănia se împletesc.

Realismul lui Delavrancea își 
găsește însă o amplu șfpră de 
manifestare în dramaturgia scrii
torului, parte esențială a operei 
sale dedicate istoriei poporului 
nostru, și îndeosebi in celebra 
trilogie care cuprinde: „Apus de 
Soare“, „Viforul“ și „Lțic.eqfărui". 
In scenele acestor piese se evocă 
tradiții eroice străvechi ale po
porului nostru. De’ayrancea pro
slăvește acea iubire de patrie .'are 
l-a inspirat și pp Mihșjl Emir;- ctț 
în paginile Șcpisprii sule. Voința 
unită a răzeșilor care-și apară 
patria sub conducerea lui Ște
fan cel Mare a hărăzif literaturii 
romine o operă de mure valoare 
ideologică și artistică. „Apus de 
Soare" constituie un imn patrio
tic dedicat celor fideli țării și 
popprțilui ei

Aniversarea centenarului lui 
Barbu Delavrancea cinstește per
sonalitatea unuia dintre cei mai 
mari artiști ai poporului romin a 
căror vitalitate umană și estetică 
se nutrește din încrederea nețăr
murită în geniul poporului care 
l-a născut.

MIRON DRAGU



Vizita delegației guvernamentale
a R. P. Romîne în R

Exemplul dat
de Uniunea Sovietică trebuie urinat!

Opinia publică mondială continuă să salute cu entuziasm hotărîrea
U.R.S.S. de a înceta experiențele cu armele nucleare și condamnă 

refuzul puterilor occidentale de a urma exemplul sovietic

Rebelii din Indonezia 
în panică

Mesajul lui N. S. Hrușciov 
adresat lui D. Eisenhower

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS transmite:
La 4 aprilie ambasadorul Uniunii Sovietice în S.U.A., a înmînat 

secretarului de stat Dulles, mesajul lui N, S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., în legătură cu încetarea 
unilaterală de către Uniunea Sovietică a experiențelor cu arma 
nucleară, pentru a fi remis lui D. Eisenhower, președintele S.U.A.

Guvernul sovietic, se spune în mesaj, își exprimă speranța că 
guvernul S.U.A. se va alătura inițiativei U.R.S.S. și, prin aceasta, 
va face cu putință să se pună capăt pretutindeni și pe veci expe
riențelor cu arma nucleară.

Guvernul U.R.S.S., se spune în continuare în mesaj, a ajuns la 
ccnc'iizia că REZOLVAREA PROBLEMEI ÎNCETĂRII EXPE
RIENȚELOR CU ARMA NUCLEARĂ NU MAI POATE FI AMI- 
NATA, DEOARECE NU SE POATE ADMITE SA SE ADUCĂ 
PREJUDICII IREPARABILE SĂNĂTĂȚII OAMENILOR.

îndeplinind hotărîrea Sovietului Suprem al U.R.S.S., se sub- 
lin ază în mesaj, GUVERNUL SOVIETIC A HOTARIT CA IN- 
CEPIND DE LA 31 MARTIE 1958 SA ÎNCETEZE UNILATERAL 
EXPERIMENTAREA ORICĂROR TIPURI DE ARME ATOMICE 
ȘI CU HIDROGEN.

Guvernul sovietic — se spune în mesaj — propune guvernului 
Statelor Unite ale Americii precum și guvernului Marii Britanii să 
se alăture acestei acțiuni.

In mesaj se arată în continuare : dacă guvernele țărilor care 
dispun în prezent de arme nucleare vor sprijini această propunere 
și vor adepta la rîndul lor hotărîri cu privite la renunțarea la noi 
experiențe, atunci această problemă, care preocupă profund po
poarele din întreaga lume își va găsi, în sfîrșit, rezolvarea și prin 
aceasta se va face un mare pas spre stabilirea unei adevărate în
crederi între state, spre consolidarea păcii.

Dacă guvernele țărilor care dispun de arma nucleară r.u vor voii 
să răspundă la hotărîrea guvernului sovietic — scrie președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. — ci vor prefera să continue 
experiențele cu arma atomică și cu hidrogen, atunci, în interesul 
asigurării securității sale, Uniunii Sovietice nu-i va rămîne, 
firește, altă soluție decît de a nu se considera legată prin obliga
ția asumată in privința încetării experiențelor nucleare.

Guvernul sovietic, subliniază N. S. Hrușciov, nu ar vrea ca lu
crurile să ia o astfel de întorsătură.

După părerea lui N. S. Hrușciov, ar fi indicat ca tocmai cele 
două țări — U.R.S.S. și S.U.A. 
atomice și cu hidrogen și care 
aceste arme, să fie inițiatoarele 
diată a experiențelor nucleare.

India „O acțiune nobilă 
și îndrăzneață“

va rămîne,

— care au construit primele armele 
posedă stocuri importante din 

acțiunii nobile de încetare inie-

Declarația
R. Cehoslovacă guvernului

cehoslovac
PRAGA 5. Corespondentul A- 

gerpres transmite: Vineri a avut 
doc o ședință a guvernului Repu
blicii Cehoslovace în cadrul că“ 
reia s-a adoptat o declarație pe 
marginea hotărîrii Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice cu pri
vire la încetarea unilaterală a ex
periențelor cu arme atomice și 
cu hidrogen. In declarație se 
subliniază că guvernul cehoslovac 
consideră hotărîrea Uniunii 
Sovietice ca un pas de importan
ță istorică în lupta popoarelor 
pentru înlăturarea pericolului de 
război, pentru întărirea păcii

mondiale și a securității interna
ționale.

In încheiere în declarație se a- 
rată că guvernele tuturor țărilor 
mari și mici, dînd curs dorinței 
popoarelor din întreaga lume, au 
datoria să-și aducă contribuția 
pentru ca interzicerea experien
țelor cu arme atomice și cu hi
drogen să devină obligatorie 
pentru toate statele.

DELHI 5 (Agerpres). — Majo
ritatea ziarelor indiene de diferi
te orientări politice, cunoscuți oa
meni politici și militanți obștești 
din India, apreciază hotărîrea 
Uniunii Sovietice de a înceta ex
periențele cu arma nucleară ca un 
important aport la cauza destin
derii încordării internaționale.

După cum anunță ziarul „Hin
dustan Times“, RÂDJAGOPALA- 
CIARIA, vechi activist politic din 
India, luînd cUvîntul la un mare 
miting care a avut loc la Ma
dras, a dat o înaltă apreciere ho- 
tărîrii Uniunii Sovietice. El a de
clarat că alte puteri care dețin 
arma atomică trebuie să urmeze 
exemplul nobil și îndrăzneț al 
Uniunii Sovietice. Radjagopala- 
ciaria a spus că în 1956 el s-a 
adresat Statelor Unite cu chema
rea de a înceta experiențele nu
cleare, totuși cu toate că poporul 
american a salutat această che
mare, guvernul S.U.A. nu t-a a- 
cordat atenția cuvenită.

In revista „Economic Revue" a 
fost dată publicității declarația 
lui R. N. DHEBAR, președintele 
partidului „Congresul Național 
Indian“ în problema hotărîrii U- 
niunii Sovietice. In declarație se 
spune:

„Noi trebuie să salutăm hotă
rîrea guvernului sovietic de a în
ceta experiențele nucleare... Uniu
nea Sovietică a făcut acest pas 
fără să aștepte un acord general 
în această problemă sau un acord 
general cu privire la dezarmare.

Felicitînd guvernul sovietic că 
a făcut acest pas, hotărînd să 
înceteze experiențele nucleare, a 
menționat Dhebar, eu aș vrea 
să-mi exprim speranța că și alte 
mari puteri vor proceda Ia fel. 
O asemenea poziție va deschide 
calea spre examinarea și adopta
rea de hotărîri privind și alte as
pecte ale dezarmării.

Agenția „India Press Agence“, 
arată în relatările sale că membrii 
parlamentului indian au salutat 
în numele diferitelor partide po
litice hotărîrea Uniunii Sovietice 
cu privire la încetarea unilaterală 
a experiențelor cu arma nucleară.

După cum informează 
„Hindustan Times“, 
GHOȘ, secretar general al Par
tidului Comunist din India, a de
clarat la Amritsar că hotărîrea 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. cu 
privire la îpeetarea experiențelor 
nucleare este un mare pas care 
salvează omenirea de primejdie.

n. . „O victorieDirmania morala de «a—i«™—:prim rang 
asupra S. U. A "

RANG00N 5 (Agerpres). — 
Ziarul „New Times of Burma“ 
scrie într-un articol de fond că 
hotărîrea Uniunii Sovietice cu pri
vire la încetarea unilaterală a ex
periențelor cu arma nucleară re
prezintă „o victorie morală de 
prim rang asupra Statelor Unite“.

Să continui efectuarea de expe
riențe în Oceanul Pacific și în 
alte regiuni acum cînd Rusia a 
încetat în mod unilateral efectua, 
rea acestor experiențe înseamnă, 
declară ziarul, să recunoști în fața 
întregii lumi superioritatea tehni
că a Rusiei.

ziarul 
ADJOI

Japonia “«S
socialist

TASS

Anglia u,nm«r.?
al păcii

LONDRA 5 (Agerpres). — La 
4 aprilie, peste 8.000 de englezi 
de toate vîrstele au pornit în
tr-un marș de patru zile spre cen
trul de cercetări nucleare de la 
Aldermaston la aproximativ 80 
km de Londra. Scopul acestei 
manifestații, se spune în apelul 
comitetului organizatoric, este de 
a exprima cererea păturilor largi 
ale opiniei publice din Anglia 
pentru interzicerea totală a armei 
nucleare și renunțarea Angliei la 
această armă.

In piața Trafalgar a avut loc un 
miting la care au participat mii 
de oameni din Bristol, Melksham, 
Browbridge, Pool, Winchester, 
Bornemouth, Southampton, Sal- 
sbury și alte orașe din Anglia,

Mitingul a fost deschis de re
verendul John Collins, canonicul 
catedralei Sf. Paul,

După miting, într-o ordine per
fectă s-a format o coloană lungă 
de doi kilometri care a pornit 
spre Aldermaston.

După părerea observatorilor, a- 
ceasta este cea mai importantă 
manifestație care a avut loc în 
Anglia în ultimii 30 de ani.

VOCF A 
POPOARELOR 

PRETINDE INTER
ZICEREA RĂZBOIU

LUI ATOMIC

Partidului
TOKIO 5 (Agerpres). 

transmite: In ședința din 3 apri
lie a Comitetului Executiv Cen
tral al Partidului socialist a fost 
adoptată o rezoluție consacrată 
încetării de către Uniunea Sovie
tică a experiențelor cu arma ato
mică și cu hidrogen, în care se 
cere parlamentului japonez să a- 
pro.be imediat o declarație, inter- 
zicînd Japoniei să se înarmeze cu 
arma atomică și să creeze pe te
ritoriul său baze pentru proiecti
lele teleghidate. Partidul socialist 
propune parlamentului japonez să 
ceară Statelor Unite și Angliei 
să înceteze experiențele din Ocea
nul Pacific și, urmînd exemplul 
Uniunii Sovietice, să renunțe la 
experiențele cu arma nucleară în 
general și să încheie un acord 
internațional-în această problemă.

p I Refuzul 
Canada puterjor 
■MW»» ©cciden’.a'e 
nu are nici un temei

OTTAWA 5 (Agerpres). — Zia
rul „Chronicle Telegraph“, care 
apare la Quebec, punînd față în 
față politica externă constructivă 
a U.R.S.S. cu politica negativă 
rutinieră a S.U.A.. scrie: „D-l 
Dulles zîngănește armele; dar ce 
va putea obține prin acest limbaj 
cînd cealaltă parte ca răspuns 
flutură ramura de măslin?“

Propunerea sovietică, scrie în 
continuare „Chronicle Telegraph“, 
merită un alt răspuns, nu pe ace
la dat de Washington. Puterile 
occidentale nu au nici un temei 
să refuze de a urma exemplul 
Uniunii Sovietice care a anunțat 
încetarea experimentării armelor 
atomică și cu hidrogen.

— Să renunț la bomba atomică?... Iată o idee care nu-mi In
tră în cap !... Desen de NELL COBAR

,---------- <00000----------- »

Puternice mișcări de masă în Germania occidentală
împotriva înarmării atomice

BERLIN 5 (Agerpres). — Zil
nic, zeci de mii de oameni ai 
muncii vest-germanl, numeroase 
organizații locale ale partidelor 
de opoziție, diferite organizații de 
tineret, de femei și obștești, oa
meni de știință Și studenți, cer 
să nu se admită înarmarea ato
mică a armatei vest-germane.

In R. F. Germană se creează 
comitete de luptă împotriva mor- 
ții atomice Și înarmării nucleare 
a Bundeswehrului. Potrivit rela
tărilor presei, asemenea comitete 
au fost constituite în Bavaria șl 
ia Düsseldorf.

Pretutindeni în K. F. Germani 
se desfășoară conterințe ale re
prezentanților oamenilor muncii, 
Ia care participanții insistă asu
pra interzicerii înarmării atomice 
și organizării unui referendum în 
această problemă. Asemenea ce-

reri au formulat printre altele, 
delegații la conferința de la 
Wefzlar în numele a 10.000 de 
muncitori și funcționari din in
dustria metalurgică, reprezentan
ții a 21.000 de muncitori din 
Fiirth, 33.000 de metalurgiști din 
Hanovra, 500 de membri ai con
siliilor de producție și împuter
niciți ai sindicatului metalur.giș- 
tilor din Essen, participanfi la 
consfătuirea de producție a me- 
talurgiștilor din Braunschweig 
etc.

După cum anunță agenția ADN, 
patrioții din landul Bremen au 
răspindit manifeste în care chea
mă pe partizanii păcii să se ducă 
din casă în casă pentru a aver
tiza împotriva morții atomice. Or
ganizația social-democrată din 
Neustadt declară într-un apel a-

dresat populației că In cazul cînd 
înarmarea atomică a Bundeswe
hrului va fi înfăptuită, aceasta va 
constitui o crimă împotriva po
porului german.

Potrivit relatărilor agenției 
DPA, reprezentanții P S.D.G. din 
landtagul Saxoniei inferioare au 
prezentat propunerea de a se or
ganiza în acest land un referen
dum popular cu privire la înar
marea atomică, în cazul cînd ma
joritatea guvernamentală din 
Bundestag va respinge proiectul 
de lege ale P.S.D.G. cu privire Ia 
un referendum pe întreaga R. F. 
Germană.

In laenderele Hamburg, Bre
men, Hessen și Schleswig-Hol
stein, social-detnocrații și partidul 
liber-democrat au prezentat îm
preună propunerea privind organi
zarea unui referendum popular.

DJAKARTA 5 (Agerpres). — 
Trupele guvernului central indo
nezian continuă cu succes opera
țiile împotriva rebelilor din Su
matra centrală. Agenția United 
Press relatează că unități milita
re indoneziene sprijinite de tirul 
mortierelor și de avioane de 
bombardament au reușit să trea
că rîul Indragiri — unul din ob
stacolele aflate în calea înaintă
rii spre centrul rebel Bukittingi. 
Coloana care a trecut rîul In
dragiri mai are de parcurs 40 
de km. pentru a tăia rebelilor 
din Sumatra centrală calea prin
cipală de aprovizionare care îi 
leagă de Sumatra de sud.

Comentînd această victorie, a- 
genția United Press arată că tru
pele guvernului de la Djakarta 
atacă concentric orașul Bukit
tingi.

In cursul ultimelor lupte 500 
de soldați 
de partea 
tale.

Situația 
bele a fost 
purtători de cuvînt ai așa-zisului 
„guvern“ din Sumatra centrală. 
Potrivit agenției Associated Press 
un purtător de cuvînt al rebelilor 
a recunoscut că „în primele ac
țiuni militare“ trupele rebelilor 
au fost cuprinse de panică și în 
cele mai multe cazuri au refuzat 
să lupte. De asemenea circulă tot 
jnai insistent știri în legătură cu 
mișcări a-e populației locale îm
potriva clicii trădătoare care s-a 
cuibărit în Sumatra centrală. 
După cum anunță agenția Anta- 
ra, la această mișcare împotriva 
rebelilor participă cunoscuți oa
meni politici, fruntași ai vieții 
publice și chiar militari din tru
pele rebelilor. Se semnalează a- 
restări operate de autoritățile re
bele în rîndul participanților la 
această mișcare, printre cei ares
tați în Sumatra centrală se află 
Eni Karim, lider al partidului na
țional, fost ministru al agricultu
rii al Indoneziei. De asemenea a<- 
genția Anta.ra relatează că co
mandantul poliției din Sumatra 
centrală, Kaharudin, împreună cu 
un mare grup de polițiști s-au 
refugiat în junglă. Comandantul 
unui batalion de trupe rebele în
soțit de comandanții a două 
companii din atelași batalion au 
fugit din Bukittingi unde își are 
sediul cartierul general al 
rebele.

UHAN 5. De la trimisul special 
Agerpres :

Sîmbătă Ia amiază delegația gu
vernamentală romînă a părăsit 
orașul Pekin îndreptîndu-se pe ca
lea aerului spre Uhan, capitala 
provinciei Wu Pe din China cen
trală. Însoțiți de Ciu En-lai, oas
peții au fost întîmpinați pe aero
portul din Uhan de guvernatorul 
provinciei, Cian Ti-se, de secreta
rul Comitetului provincial al Par
tidului Comunist Chinez, de pri
marul orașului, comandantul gar
nizoanei Uhan și de alte numeroa
se personalități ale vieții publice 
și politice ale orașului. Se aflau 
de asemenea pe aeroport reprezen
tanți ai organizațiilor obștești și ai 
partidelor democratice.

In drum spre oraș înalții oaspeți

s-au oprit să viziteze una din ma
rile construcții realizate de po
porul chinez în ultimii ani, podul 
de pe fluviul Ianțe. Avînd o lun
gime de 1.670 metri, podul este 
construit în două etaje, în partea 
superioară fiind o șosea lată de 
18 metri, iar în partea inferioară 
o linie ferată dublă. Adîncimea 
apei fluviului, de 40 metri, a pus 
probleme foarte dificile în pri
vința construcției fundamentului. 
Ajutați de specialiști și tehnicieni 
sovietici, inginerii și muncitorii 
chinezi au folosit o nouă metodă, 
aceea a tuburilor de beton. Prin 
folosirea acestei metode întreaga 
muncă a putut fi efectuată la su
prafața apei, realizîndu-se totodată 
o mare economie de timp și fon
duri. Numai la construirea fun
damentului s-a realizat în felul a-

eesta o economie de șapte milioana 
yuani.

Podul de pe fluviul Ianțe pre
zintă o uriașă însemnătate econo
mică pentru provincia Wu Pe și 
pentru întreaga Chină continen
tală. Lucrările de construcție a 
podului, care au durat doi ani și 
patru luni, au fost în același timp 
o excelentă școală de pregătire 
pentru un mare număr de tehni
cieni și ingineri. De altfel, din efec
tivul de cadre calificate care a 
participat la construirea podului 
s-au format opt echipe, care lu
crează astăzi la construirea altor 
opt mari poduri, între care patru 
tot peste fluviul Ianțe.

După vizitarea măreței construc
ții oaspeții s-au îndreptat spre lo
cul de reședință.

La marele zid chinezesc și pe șantierul 
lacului de acumulare

ai rebelilor au trecut 
forțelor guvernamen1-

critică a trupelor re- 
recunoscută chiar de

o —
clicii

Intensificarea 
activității pstnojHor 

algerieni
PARIS 5 (Agerpres). — TASS 

transmite: In știrile corespon
denților ziarelor pariziene, din 
Algeria se relatează despre lup
tele care continuă între detașa
mentele armatei de eliberare rii- 
țională și trupele franceze. La 
30 martie a avut loc o mare luptă 
în regiunea Helm, care a durat 
peste 9 ore. In această luptă, după 
cum arată ziarul „Paris Jour1- 
nal“, din partea franceză au par
ticipat detașamente ale Legiunii 
străine și soldați sud-vietnamezi.

In ziua de 3 aprilie a început 
o luptă crîncenă în munți în a- 
propierea frontierei algeriano-tu- 
nisiene, la vest de Bir-El-Ater. 
Luipta continuă.

In ultimile zi'.e s^a intensificat 
activitatea partizanilor algerieni.

După cum rezultă din relată
rile presei, comandamentul mili
tar francez alarmat de intensifi
carea acțiunilor armatei de eli
berare națională, ia măsuri ur
gente. Din Maroc se dislocă în 
Algeria 10.000 de soldați fran
cezi. In Algeria a sosit Chaban- 
Delmas, ministrul francez al A’ 
parării.

PEKIN 5 (De la trimisul special 
al Agerpres).

Trecutul și prezentul și-au dat 
peste veacuri mîna pentru a oferi 
înalților soli ai poporului romîn 
prilejul cunoașterii aproape si
multane a strălucirii unor vremuri 
apuse și a măreției vii a Chinei 
Populare de astăzi. Tovarășii 
Chivu Stoica, Emil Bodnăraș, 
Avram Bunaciu și Teodor Ruden- 
co, care compun delegația guver
namentală a R. P. Romîne aflată 
în vizită prietenească în marea 
Chină au vizitat în cursul zilei de 
vineri una din minunile arhitectu
rale ale lumii ■.— marele zid chi
nezesc — și șantierul marelui lac 
de acumulare din apropierea ace
stuia.

Intinzîndu-se pe o lungime de 
3.000 de km., marele zid trece la 
distanță de 40 de km. de Pekin. 
Șoseaua nouă care pornește din 
capitală înaintează prin sinuozită
țile trecătorii Nankeu, trece pe 
poalele muntelui Dragonului ver
de, urcă colinele Patalin și se 
oprește lingă impunătorul stăvllar 
ridicat acum 2.000 de ani împotri
va invaziilor străine. Avînd o 
înălțime variind intre 6 și 12 me
tri, o lățime între 5 și 10 metri, 
fundamentul de piatră al zidului 
este continuat de cărămizi, pentru 
ca in partea sa superioară să fie 
mărginit de parapete spre exterior 
și de largi balustrade spre interior.

însoțiți de ministrul adjunct al 
Culturii și de ambasadorul chinez 
la București, înalții oaspeți au fă
cut o plimbare pe zid și au ascul
tat istoricul construcției sale. După 
dejunul luat la cabana din apro
piere, oaspeții s-au îndreptat în 
mașini spre șantierul lacului de 
acumulare aflat la o distanță de 
cițiva kilometri.

A fost pentru membrii delega
ției unul dintre cele mai impre
sionante momente ale zilelor pe
trecute pînă acum în China. Pro
iectat să fie construit în anul 1962 
cu fondurile și mijloacele statului, 
lacul de acumulare a început să 
prindă contururi concrete încă din 
februarie anul acesta, în urma ce
rerii țăranilor muncitori din re
giune, care și-au luat angajamen
tul de a efectua marea lucrare cu 
propriile lor mijloace și cu ajuto
rul oamenilor muncii din Pekin, 
statul urmînd să aloce doar mate
rialele necesare. Am văzut astfel 
cum forța creatoare a poporului 
chinez grăbește ritmul construcției 
socialiste, biruie dificultățile le
gate de lipsa unor mijloace teh
nice. Prin crearea acestui imens 
rezervor cu un volum de 60 mi
lioane metri cubi de apă se va 
asigura aprovizionarea cu apă a 
Pekinului — cu industria sa in pli-

nă dezvoltare și o populație tot 
mai numeroasă — se vor preveni 
catastrofalele inundații care ră
peau agriculturii mii de hectare și 
se va asigura in același timp iri
garea a 250.000 de mu de pămînt. 
In plus crearea lacului va permite 
construirea unei hidrocentrale me
nită să satisfacă nevoile de ener
gie electrică ale satelor din jur.

In cursul îndelungatei călătorii 
întreprinse pînă acum, membrii 
delegației guvernamentale romîne 
au avut prilejul să vadă numeroa
se lucruri — unele poate chiar 
mai importante. Spectacolul întîl- 
nit aici insă depășește totul prin 
măreția sa intr-adevăr impresio
nantă. Și această măreție o oferă 
in primul rînd omul, noul om al 
Chinei de astăzi, acțlonînd direct 
asupra naturii, constrîngînd-o să i 
se supună, schimbîndu-i înfățișa
rea, determinînd-o să-l servească. 
Pe un imens platou înconjurat de 
munți colțuroși de piatră și pă
mînt, zeci de mii de oameni în 
salopete albastre îndeplineau rit
mic cu mișcare vioaie munca lor. 
In imensul furnicar omenesc se 
distingeau sute de cărucioare aran
jate pe roți de biciclete care cărau 
piatră și pămînt spre ceea ce în
cepe să devină din ce în ce mai 
clar — conturul digului; sute de 
cobilițe încărcate cu nisip se în
dreptau în legănare ritmică de 
umeri spre ceea ce va fi în cu- 
rînd fundul lacului; mii de lopeți 
întorceau grăbite solul pentru a 
crea un vad. Toate acestea năș
teau simultan un sentiment de pro
fundă admirație și stimă pentru 
acest popor a cărui ardoare și 
elan de muncă sînt rezultatul în
crederii sale depline în viață, în 
viitor. Ele îți dădeau în ansamblu 
o imagine a ceea ce a devenit as
tăzi în același timp o lege și su
premă virtute a poporului chinez 
— munca pentru progres, pentru 
mai bine.

In momentul în care oaspeții 
romîni au intrat în întinsul șan
tier, megafoanele au anunțat mun
citorilor știrea sosirii lor și au 
transmis urări calde de bun venit. 
Pe întreg șantierul au început să 
răsune strigăte și urale, mîinile au 
lăsat unealta pentru a transmite 
salutări prietenești. Pretutindeni 
unde solii poporului romîn înain
tau, muncitorii formau cerc în ju
rul tovarășilor Chivu Stoica, Emil 
Bodnăraș, Avram Bunaciu si Ic 
vorbeau de munca, de realizările 
și de speranțele lor. Unul dintre 
conducătorii șantierului a adus to
varășului Chivu Stoica un teanc 
de 30 de scrisori adresate delega
ției și citite la centrul de radiofi- 
care al șantierului. Brigăzi și echi
pe ale țăranilor cooperatori din 
regiune, ale lucrătorilor din secto-

rul comercial al Pekinului, ale stu
denților și profesorilor Academiei 
de Științe din capitală, țineau să-și 
exprime în scrisori bucuria de a 
avea în mijlocul lor pe prietenii 
din Romînia și să le împărtășească 
din preocupările și concepțiile lor 
de viață. Nu erau simple formule 
anodine, erau sentimente rupte din 
adîncul inimilor acestor oameni, 
lată numai cîteva spicuiri. De pil
dă, scrisoarea unei brigăzi formată 
din țărani cooperatori: „Sîntem 
un grup de țărani chinezi. Sub 
conducerea Partidului Comunist și 
a președintelui Mao ne-am în
dreptat cu toții spre o muncă care 
înseamnă participarea noastră la 
lupta întregului popor pentru o 
viață mai bună, pentru înflorirea 
patriei. Acest rezervor de apă pe 
care îl construim aici, ne va ajuta 
să ne îmbunătățim viața, să dăm 
rod mai bogat ogoarelor noastre. 
De aceea munca noastră este în
suflețită de ardoare revoluționară, 
mai puternică decît orice. Vă pri
vim cu bucurie pornită din inimă 
și cu o mărturisire: vizita unor 
prieteni ca voi ne mărește elanul; 
dragostea și prietenia pe care ni 
le dovediți ne întăresc puterile“.

Scrisorile vorbesc în termeni 
simpli de angajamentele luate, de 
hotărîrea de a termina lucrarea 
pînă in luna iunie și de spiritul 
colectiv creator care s-a creat aici, 
de dragostea pentru poporul frate 
din nordul gurilor Dunării, de sti
ma și respectul față de conducă
torii acestui popor.

In timp ce oaspeții romîni răs
foiau aceste mesaje ale inimilor 
prietenilor chinezi, ei au fost în
conjurați de zeci de lucrători care 
nemai avînd timpul să scrie țineau 
să discute direct cu conducătorii 
romîni. Aceștia le-au vorbit la rîn
dul lor de măreția muncii pe care 
o depun și de solia de prietenie 
pe care o aduc din partea poporu
lui romîn. Difuzată de megafoa- 
nele șantierului, urarea oaspeților 
a fost întîmpinată cu aplauze și 
urale, al căror ecou a răsunat pre
lung și puternic pe toată întinde
rea șantierului ca o confirmare 
solemnă a marii și în veci nez
druncinatei prietenii dintre cele 
două popoare.

Pe drumul de înapoiere spre Pe
kin, oaspeții romîni au vizitat cele 
13 morminte ale împăraților dina
stiei Min. Intinzîndu-se pe o su
prafață de 40 kilometri, aranjate 
într-un amfiteatru natural încon
jurat de munți și văi, traversat de 
ape repezi și întortochiate, cele 
13 morminte construite aproape în 
același stil, dar în dimensiuni di
ferite, mărturisesc și ele despre ta
lentul și priceperea artistică a po
porului chinez.

STALINVAROS. - La 5 aprlll» 
delegația de partid Și guverna
mentală sovietică care se află in 
Republica Populară Ungară a vi
zitat orașul Stalinvaros în care se 
află un mare combinat metalurgie 
construit in anii de după război. 
La marele miting al oamenilor 
muncii care a avut loc în acest 
oraș au rostit cuvîntări Janos 
Juhas, prlm-secretar al Comitetu
lui orășenesc din Stalinvaros al 
P.M.S.U.. Janos Kadar, prim-se- 
cretar al C. C. al P.M.S.U., Ni- 
kita Hrușciov, conducătorul dele
gației sovietice, și Frol Kozlov, 
membru al delegației sovietice.

BERLIN. — După cum anunță 
agenția A.D.N., la Invitația Co
mitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania și a gu. 
vernului Republicii Democrate 
Germane o delegație a Partidului 
Comunist Bulgar și a guvernului 
Republicii Populare Bulgaria va 
vizita R. D. Germană tn cursul 
lunii aprilie.

PEKIN. — Vineri seara, iubito
rii de muzică din Pekin au făcut 
o primire entuziastă artiștilor ro- 
mini Stela SimOnetti, soprană de 
la Opera de Sfat din Cluj, artistă 
emerită. flautistului Vasile Jianu, 
artist emerit și prof. Radu Ne- 
greanu, pianist acompaniator, care 
au dat primul lor recital în capi
tala R. P. Chineze.

HAVANA. — Un purtător de 
cuvînt al conducătorului forțelor 
răsculate din Cuba. Fidel Castro, 
a a'nunț-at vineri că răsculații au 
respins oferta de pace a președin
telui Cubei. Batista. El a arătat 
că lupta răsculaților nu, va înceta 
decît odată cu demisia lui Batista.

SOFIA. — Intre 26 martie și 4 
aprilie s-au desfășurat la Sofia 
tratative între delegațiile guver
namentale ale R. P. Bulgaria Și

R. P. F. Iugoslavia pentru regle
mentarea tuturor problemelor în 
ceea ce privește rîurile și afluenții 
lor de-a lungul cărora se întîlnesc 
frontierele celor două țări.

BELGRAD. - La 5 aprilie și-a 
încheiat lucrările la Belgrad cea 
de-a 3-a sesiune a Comisiei mixte 
iugoslavo-romîne pentru reglemen
tarea cursului Dunării 1a Porțile 
de Fier.

BUEN0S AIRES. — Citind 
cercurile exilaților paraguayeni din 
Argentina. Buletinul de Știri al 
Casei Albe anunță că în sudul Pa. 
raguayului s-a instalat cartierul 
general al unor forțe rebele care 
au anunțat că vor porni lupte de 
partizani împotriva dictatorului Al- 
fredo Stroessner.

CAIRO. — Răspunzînd invitației 
lui Kaissunl, ministrul Economiei 
și Comerțului pentru provincia «•- 
glpteană a Republicii Arabe Unite, 

>«u sosit la Cairo pentru a parti
cipa la Tîrgul internațional al
bumbacului egiptean V. V. Mațke- 
vici, ministrul- Agriculturii al
U.R.S.S., și D. Hanazarov, mi. 
nistrul Agriculturii al R. S. S 
Uzbece.

LONDRA. — Relatînd despre ac
țiunile patrioților irlandezi din 
unitățile „armatei Republicane Ir. 
landcze", agenția France Presse a. 
nunții că în noaptea de 4 spre 5 
aprilie transformatorul electric din 
Ballymena, important centru mili
tar din Irlanda de nord, a fost 
distrus de explozia unei bombe. 
Orașul a fost lipsit de lumină »■ 
lectrică iot timpul nopții

NF.W YORK. — Singurul cotidian 
sindical din S.U.A. — „Labour 
Daily" și-a încetat apariția. Acest 
ziar a fost editat aproximativ șase 
ani de sindicatul muncitorilor ti
pografi. Tirajul ziarului era de 
aproximativ 3.000 exemplare.

Plecarea delegației R. P.
Romîne la cea de-a 13-a 

ses iune a Comisiei economice 
pentru Europa a Organizației 

Națiunilor Unite
Sîmbătă seara a părăsit Capi

tala, plecînd Ia Geneva, delegația 
R.P. Romîne care va participa la 
cea de-a 13-a sesiune a Comisiei 
economice pentru Europa a 
O.N.U., care va avea loc între 
9—25 aprilie a.c.

Delegația este condusă de Gogu 
Răduiescu, adjunct al ministrului 
Comerțului.

ANUNȚ
Sesiunea de examene se va țineMinisterul Invățămîntului șl f ’ 

Culturii anunță că s-a aprobat o Intre 1—15 septembrie 1958. 
ultimă sesiune de examene de di- ~ 
plomă pentru absolvenții fostelor rect ministerelor și Instituțiilor 
școli tehnice de grad mediu (li-, centrale cărora au aparținut șco- 
cee industriale, școli medii teh- Iile și de la care vor primi toate 
nlce etc.). lămuririle necesare.

Solicitanții se vor adresa di.

Al IlI-lea Festival Republican 
al elementelor fruntașe din școlile 

și institutele de artă
(Agerpres)

INFORMAȚII
Sîmbătă după amiază s-a îna

poiat în Capitală venind de la 
Moscova, delegația condusă de 
A. Mălnășan, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe al R.P. 
Romîne. Delegația a purtat dis
cuții și a semnat la 3 aprilie 1958 
tratatul privind acordarea asis
tenței juridice în cauzele civile, 
de familie și penale, între R. P. 
Romînă și U.R.S.S.

★
Vineri a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre patrie lamțin 
Bolot, locțiitor al ministrului Cul
turii din R. P. Mongolă, preșe
dintele Biroului de relații cultu
rale cu străinătatea.
j In timpul vizitei în țara noa

stră, oaspetele a avut un schimb 
de experiență la Institutul romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea.

Intre 7—14 aprilie a. c. Mi
nisterul Invățămîntului și Cul
turii — Departamentul cul
turii — organizează cel de al 
IlI-lea Festival Republican a! 
elementelor fruntașe din șco
lile și institutele de artă. Spec
tacolele vor avea loc în sălile: 
Ateneul R.P.R., C.C.S., Dalles 
și Studioul 
Institutului 
București, 
nr. 9.

In cadrul 
da concursul cei mai talentați 
studenți și elevi din cadrul 
conservatoarelor și școlilor de 
muzică, studenții institutelor 
de teatru și elevii școlilor de 
coregrafie, precum și studenții 

T și elevii din institutele și șco- 
î Iile de arte plastice.

:
:

s

:

Experimental al 
de Teatru din 

str. 30 Decembrie

festivalului își vor

Vor avea loc spectacole de 
operă, teatru, balet, concerte 
simfonice, recitale de muzică 
instrumentală și canto.

Festivalul începe în ziua de 
luni 7 aprilie a. c. In această 
zi, la ora 11 a. m. se va des
chide expoziția elevilor și stu
denților din școlile și insti
tutele de arte plastice in sălile 
de expoziție din str. Dr. Sion 
nr. 3.

In aceiași zi la ora 20 în sala 
Ateneului R.P.R. va avea loc 
concertul de deschidere al fe
stivalului care va fi susținut 
de orchestra simfonică a stu
denților conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu" din Bucu
rești. Programul va cuprinde 
compoziții de: Schubert, Ef- 

timescu și Beethoven.

★
Sîmbătă după-amiază a avut 

loc la Teatrul Național „Vasile 
Alecsandri“ din Iași o adunare 
festivă consacrată aniversării a 
100 de ani de la nașterea lui 
Bărbii Ștefănescu Delavrancea. 
Conf. univ.. Constantin Ciopraga 
de la Universitatea „Al. I. Cuza" 
din Iași a vorbit despre viața și 
opera marelui scriitor.

Expoziția
Sîmbătă, la Casa de creație 

populară a Capitalei s-a deschis 
sub auspiciile Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea expoziția cunoscutului 
creator de filme de păpuși și de 
desene animate din R. Ceho
slovacă, Jiri Trnka.

Expoziția prezintă cele mai 
populare păpuși din filmele ceho
slovace ca „Bravul soldat Svejk", 
viteazul Bajaja, împăratul chinez 
din filmul „Privighetoarea împă-

Jiri Trnka
râtului" și alte creații ale lui Jiri 
Trnka. De asemenea în expoziție 
figurează machete reprezentînd 
scene din filmele lui Trnka, schițe 
și desene ale păpușilor sale, pro
iecte de costume și decor, cărți 
pentru copii ilustrate de Trnka, 
fotografii reprezentînd scene și 
personaje din filmele sale, precum 
și aspecte din activitatea cunoscu
tului pictor, ilustrator, scenograf 
și regizor cehoslovac.
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