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CHEMARE
Consfătuirii de la Constanta
CĂTRE Inererului

Organ Central al Uniunii Tineretului MuncitorMembrii gospodăriilor colective, ai întovărășirilor și 
cooperativelor agricole de producție și țăranii munci
tori cu gospodărie individuală; 
gospodăriile agricole de stat și 

inginerii și oamenii de știință
Dragi tovarăși.

In zilele de 3—6 aprilie 1958 a avut loc la Constanta — 
orașul de reședință ai primei regiuni în care întreaga țărănime 
muncitoare a pășit pe calea agriculturii socialiste — o con
sfătuire pe tară a țăranilor și lucrătorilor din sectorul 
socialist al agriculturii, convocată de C.C. al P.M.R. și 
Consiliul de Miniștri, pentru a analiza cum se îndeplinesc 
sarcinile trasate de Congresul <al H-lea al P.M.R. cu privire 
la transformarea socialistă a agriculturii și la creșterea pro 
ducției agricole și pentru a dezbate măsurile ce trebuie mate in 
vederea obținerii de noi progrese în dezvoltarea agriculturii 
noastre pe drumul socialismului.

Consfătuirea a ascultat și a aprobat în unanimitate expunerea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, analiza și sarcinile pe 
care le cuprinde. In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul preșe
dinți de gospodării colective, de întovărășiri și de cooperative 
agricole de producția, brigadieri, ingineri agronomi, zootehmciem, 
oameni de știință, care au adus o prețioasă contribuție Ia scoa
terea la iveală a uriașelor rezerve de care dispune agricultura 
noastră pentru sporirea producției agricole și la punerea în evi
dență a marilor perspective ce se deschid înaintea agriculturii 
socialiste

Poporul muncitor, înfăptuind cu avînt politica Partidului Mun
citoresc Romîn, a dat o puternică dezvoltare industriei socialiste, 
agriculturii, întregii vieți economice, sociale și cultura.e a țării, 
în interesul ridicării necontenite a nivelului de trai al oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Realizări de însemnătate deosebită au fost obținute în ultimii 
ani pe tărîmul organizării socialiste a agriculturii, în opera de 
construire a socialismului nu numai la orașe ci și la sate. Pînă 
în prezent mai mult de un milion și jumătate de familii, repre- 
zentind aproape jumătate din totalul familiilor de țărani munci
tori, au pornit cu Încredere pe calea arătată de partidul clasei 
muncitoare, pe calea agriculturii socialiste. Gospodăriile agri
cole colective, întovărășirile agricole și cooperativele agricole de 
producție cuprind astăzi, împreună cu sectorul agricol de stat, 
peste 52 la sută din întreaga suprafață agricolă a țării. Faptele 
au dovedit și dovedesc zi cu zi maselor largi ale țărănimii mun
citoare că unirea lor în gospodării agricole colective și în cele
lalte forme de cooperare socialistă este calea făuririi unei agn- 
culturi înaintate, a introducerii tehnicii și științei moderne in 
agricultură, calea spre realizarea unor recolte bogate, an după 
an, a ridicării nivelului de trai material și cultural.

■ Consfătuirea țăranilor și lucrătorilor din sectorul socialist a 
subliniat marele ajutor pe care țărănimea muncitoare l-a primit 
și-l primește din partea statului, din partea clasei muncitoare, 
pentru a trece pe făgașul socialismului și a spori producția agri
colă; statul a învestit în fiecare an sume importante pentru 
crearea și înzestrarea stațiunilor de mașini și tractoare, pentru 
procurarea soiurilor și raselor de înaltă productivitate, pentru 
pregătirea cadrelor calificate de ingineri și mecanizatori.
■ Masele țărănești care au pornit cu hotărîre pe calea socialis
mului reprezintă astăzi, sub conducerea partidului clasei mun
citoare, o forță puternică în lupta pentru construirea unei vieți 
noi, socialiste, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai 
al poporului muncitor și pentru Întărirea puterii economice a pa
triei noastre.

■ Viața de bună stare și cultură a colhoznicilor sovietici, expe
riența bogată a agriculturii sovietice, precum și propria expe
riență a gospodăriilor colective fruntașe din țara noastră ne dau 
noi forțe de a merge înainte cu toată hotărîrea pe drumul agri
culturii socialiste, pe drumul indicat de Lenin.

’ Continuînd activitatea pentru crearea de noi gospodării colec
tive și întovărășiri agricole, înaintăm pe frontul construcției so
cialiste la sate pe măsura dezvoltării mijloacelor de mecanizare 
și asigurării cadrelor de specialiști necesare agriculturii socia
liste.

Consfătuirea cheamă pe țăranii muncitori din gospodăriile socia- 
list-cooperatiste să pună în mișcare toate forțele și posibilitățile lor 
pentru consolidarea și dezvoltarea economică multilaterală a sec
torului socialist-cooperatist din agricultură.

COLECTIVIȘTI 1 întărirea și dezvoltarea economică a gospo
dăriilor colective, este, în prezent, condiția principală a înaintării 
construcției socialiste la sate. Să facem ca fiecare gospodărie 
colectivă să devină model de gospodărire socialistă, să dezvolte 
producția de cereale — grîu, secară, porumb, și altele — să dez
volte ferme de vaci pentru producția de lapte, crescătorii de vite 
mari, de porci, de păsări, să sporească cantitățile de producție- 
marfă vîndută statului pe cale de contractare și, pe această cale, 
să ridice nivelul de viață al colectiviștilor, să demonstreze su
perioritatea agriculturii socialiste.

Experiența gospodăriilor colective fruntașe arată calea pe care 
fiecare gospodărie colectivă poate și trebuie să devină puternică 
și bogată, valorificînd imensele posibilități pe care le oferă agri 
cultura socialistă mecanizată pentru sporirea producției agricole 
vegetale și animale.
' Preocuparea de căpetenie a tuturor colectiviștilor trebuie să 
se îndrepte spre dezvoltarea avutului obștesc, spre creșterea fon
dului de bază care dă posibilitate gospodăriei colective să 
cumpere animale, să-și facă plantații de vii și de pomi, îndiguiri 
și altele, asigurînd consolidarea sa economică, îmbinarea intere
selor obștești ale gospodăriei colective cu interesele individuale 
ale colectiviștilor.

Pe lingă dezvoltarea producției de cereale, mai ales de grîu și 
porumb, organizați ferme pentru vaci de lapte, pentru creșterea 
și ingrășarea porcilor și păsărilor, cultivați plante tehnice, le
gume și zarzavaturi, viță de vie, pomi roditori și altele! 
Bogăția gospodăriei colective și a colectiviștilor este strîns le
gată de dezvoltarea multilaterală a producției, în special de 
creșterea animalelor.

MEMBRI AI ÎNTOVĂRĂȘIRILOR AGRICOLE! Esențialul in 
momentul de față pentru întovărășiri este executarea în comun 
a principalelor munci agricole, cu folosirea cit mai largă a ma
șinilor și tractoarelor statului. Puterea întovărășirii, capacitatea 
ei de dezvoltare economică în vederea creșterii buneistări a înto- 
vărășiților constă în bunurile procurate în comun și în fondul 
de bază. întovărășiți I Urmați exemplul gospodăriilor colective, 
întărind întovărășirile din punct de vedere economic. Cumpărați 
în comun animale de producție și organizați ferme pentru creș
terea și îngrășarea animalelor, creați ramuri diferite de produc
ție care sporesc producția globală agricolă, măresc averea voa
stră obștească și vă aduc însemnate venituri.

Pe măsura consolidării economico-organizatorice șl a creșterii 
avutului obștesc provenit din munca comună, se creează condi
țiile ca întovărășirile agricole și cooperativele agricole de pro
ducție să se dezvolte pe baza convingerii proprii a membri.or lor 
spre forma superioară de cooperare în producția agricolă, gos
podăria agricolă colectivă.

MUNCliORI, TEHNICIENI ȘI INGINERI DIN GOSPODĂRII
LE AGRICOLE DE STAT! Consfătuirea vă cheamă să desfășurați 
cu însuflețire munca pentru ridicarea producției de grîu, porumb 
și celelalte culturi astfel ca în scurt timp gospodăriile agricole 
de stat să devină principalul furnizor al statului în constituirea 
fondului central de cereale.

Gospodăriile agricole de stat au obligația să însămînțeze grîu 
din soiurile cele mai productive, rezistente la ger și secetă, la boli 
și dăunători, rezistente la cădere și scuturare pentru a putea me- 
caniza recoltatul fără pierderi de boabe, să cultive cel mai buni 
și productivi hibrizi dubli de porumb.

Dați o mare dezvoltare creșterii și îngrășării de animale, pentru 
a contribui cu mult mai mult la aprovizionarea populației din 
orașe și centre industriale cu cprne, grăsimi, lapte.

MUNCITORI, TEHNICIENI ȘI INGINERI DIN STAȚIUNILE 
DE MAȘINI ȘI TRACTOARE! Masele largi țărănești văd în 
S.M.T.-uri ajutorul concret al clasei muncitoare, al statului deino 
crat-popular, pentru mecanizarea și organizarea mai bună a pro
ducției agricole, pentru obținerea de recolte bogate.

Folosiți la maximum capacitatea tractoarelor și mașinilor agri
cole pentru a face față nevoilor crescînde de muncă mecanizată ale 
gospodăriilor agricole colective, ale întregului sector socialist! 
Executați lucrările agricole la timp și în bune condițiuni agroteh
nice I Desfășurați larg întrecerea socialistă pentru a realiza un 
număr sporit de hectare «rituri normali pț (Ițțarț tractor, Printr-Q

i Proletari din toate țările, unlți-vă !

către lucrătorii din 
S. M. T., t ehnicienii, 
din agricultură!
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bună îngrijire a tractoarelor și mașinilor, luptați pentru micșora
rea la strictul necesar a consumului de combustibil și de piese de 
schimb, pentru reducerea simțitoare a prețului de cost al lucrărilor. 
Ridicați-vă necontenit calificarea profesională, ca să puteți folosi 
din plin mijloacele tehnice care vi s-au încredințat și să vă înde
pliniți cu pricepere sarcinile voastre de cinste și de mare răspun
dere, în lupta pentru transformarea socialistă a agriculturii și ri
dicarea producției agricole.

ȚARANI MUNCITORI CU GOSPODARII INDIVIDUALEI
Partidul și guvernul v-au sprijinit și vă vor sprijini și în 

viitor stimulîndu-vă să vă munciți bine pămîntul, să obțineți 
recolte sporite. Dar oricît de mult sprijin veți primi din 
partea statului, dacă veți munci mai departe Izolat, pe petecele 
voastre de pămînt și nu vă veți uni în gospodării colective și în
tovărășiri, nu veți putea folosi avantajele agrotehnicii înaintate și 
ale mecanizării, nu veți putea asigura, pentru voi și pentru fami
liile voastre, o viață din ce în ce mai îmbelșugată.

Calea bunăstării este calea agriculturii socialiste, pe care au 
pășit sute de mii de familii de țărani muncitori, Intrînd în gos
podării colective și întovărășiri agricole.
i Dragi tovarăși.

Consfătuirea cheamă țărănimea din gospodăriile colective, înto
vărășiri, pe muncitorii din gospodăriile agricole de stat și stațiu
nile de mașini și tractoare, pe ingineri, tehnicieni și oameni de 
știință din agricultură, precum și pe țăranii cu gospodărie indivi
duală să depună toate eforturile pentru a spori producția de cerea
le și in primul rind producția de griu și porumb, mijloc sigur de 
dezvoltare a tuturor celorlalte ramuri ale agriculturii și ae îmbună
tățire a aprovizionării populației cu produse agro-alimentare.

Să mărim suprafețele cultivate cu porumb și să sporim producția 
la ha., prin executarea arăturilor adinei de toamnă și îngrășarea 
terenurilor cu gunoi de grajd, să folosim sămînță hibridă produc
tivă și de calitate, să nu întîrziem cu semănatul $i să prășim po
rumbul ori de cîte ori este nevoie.

Să obținem recolte bogate de griu, folosind numai sămînță se
lecționată din soiuri productive rezistente la ger și secetă, la cădere 
și scuturare, să aplicăm mai multe îngrășăminte organice și mine
rale, să combatem bolile, dăunătorii și buruienile care micșorează 
producția, să recoltăm grîul la timp și fără pierderi. Să luăm drept 
model în activitatea noastră, acele gospodării agricole de stat și 
colective, care în ultimii ani au obținut producții mari și constante 
de 2.000—2.500 kg. grîu la ha, și de 3.000—4.000 kg. porumb > 
boabe la hectar, sa studiem experiența gospodăriilor fruntașe pen
tru a cunoaște metodele de lucru folosite de acestea și a le aplica 
în practică, potrivit cu condițiile locale de climă și sol.

Să luptăm pentru recolte bogate la culturile tehnice și legume 
în vederea satisfacerii cerințelor crescînde ale populației. O atenție* 
specială să dăm producției de sfeclă de zahăr, pentru a asigura cu 
prisosință nevoile de consum ale oamenilor muncii, fără a mai 
recurge la import.

Partidul și guvernul a pus in fața noastră, a oamenilor mun
cii din agricultură, sarcina de mare însemnătate de a sppri simți
tor numărul de bovine, porcine și ovine, de a ajunge în cîțiva ani 
la o producție anuală de peste 1.300 000 tone carne și a obține spo
ruri însemnate la producția de lapte, grăsimi, lină fină și semi- 
fină, precum și alte produse animale.

Pentru a realiza producții sporite de carne și lapte, trebuie să 
dezvoltăm și să răspîndim cu hotărire însilozarea porumbului și 
folosirea porumbului însilozat ca hrană de bază a vacilor de lapte 
și a vitelor la îngrășat.

Să învățăm din experiența colhozurilor și sovhozurilor din Uniu
nea Sovietică unde, generalizîndu-se alimentația vacilor de lapte 
cu porumb însilozat, s-a dublat în doi-trei ani producția de lapte.

In același timp avem posibilitatea de a dubla producția de furaj 
verde, prin cultivarea pășunilor naturale cu slabă productivitate, 
precum și prin folosirea mai rațională a golurilor de munte, prin 
utilizarea cu simț gospodăresc a tuturor posibilităților de sporire a 
producției de furaje.

Un rol hotărîtor pentru îmbunătățirea aprovizionării populației cu 
carne și grăsimi îl au creștere^ și îngrășarea porcilor. Dezvoltarea 
creșterii și îngrășării porcilor ne da posibilitatea să valorificăm 
mai rentabil producțiile bogate de porumb.

VITICULTORI Șl POMICULTOR1! Țărani muncitori din regiu
nile de podgorii și livezi I Consfătuirea țăranilor și lucrătorilor din 
sectorul socialist al agriculturii vă cheamă să depuneți toate efor
turile pentru a mări suprafața viilor și numărul de pomi fructiferi. 
Gospodăriile agricole socialiste să înființeze noi plantații, în ma
siv, în podgoriile unde se produc cele mai alese vinuri, pe dealuri, 
pe coline, ca și pe terenurile nisipoase, improprii culturilor cerea
lelor.

Să urmăm exemplul gospodăriilor agricole de stat și al gospodă- 
riilor colective, care obțin producții mari de struguri și de fructe și 
să sporim producția de struguri și de fructe printr-o îngrijire mai 
bună a viilor și livezilor, care constituie un Izvor de mare bogăție 
pentru producători și pentru țară.

Este o datorie de onoare pentru toți specialiștii și pepinierlștii 
viticoli și pomicoli să producă în fiecare an material săditor de 
calitate și în cantități sporite, pentru a îndeplini înainte de ter
men și a depăși planul de dezvoltare al patrimoniului viticol și 
pomicol.

INGINERI AGRONOMI, ZOOTEHNIȘTI, HORTIVITICOLI, 
MECANIZATORI, HIDROAMELIORATORI, MEDICI VETERI
NARI ! Vă chemăm să puneți toate cunoștințele și Întreaga voastră 
putere de muncă în slujba ridicării producției agricole vegetale și 
animale. Organizați și îndrumați producția agricolă pe baza me
todelor de muncă verificate in practică și a tehnicii moderne puse 
la dispoziție de statul democrat-popular, fiți permanent în mijlocul 
țăranilor muncitori, pentru a-i ajuta să obțină recolte bogate și 
cantități mari de produse animale, generalizați și sistematizați 
experiența înaintată.

OAMENI DE ȘTIINȚA DIN AGRICULTURA! Legați și mai 
strîns activitatea voastră științifică de nevoile practicii și ale 
propășirii agriculturii în țara noastră, puneți toată puterea voa. 
stră de creație. în slujba sporirii producției agricole, dînd agri
culturii noi soiuri de plante și rase de animale, noi metode 
agrotehnice pentru sporirea producției la hectar și noi metode 
de hrănire și îngrijire a animalelor pentru a le spori producti
vitatea.

Expunerea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej și dezbaterile din 
consfătuire reprezintă pentru toți oamenii muncii din agricultură 
un program de luptă pentru îndeplinirea sarcinii de uriașă răs
pundere de a spori producția agricolă, a ridica agricultura noa
stră la înălțimea cerințelor puse de dezvoltarea industriei socia
liste și de nevoile de consum ale maselor, de a pune la îndemina 
populației mai multă pîine, mai multă carne, mai mult lapte și 
unt, mai multe grăsimi, ouă, lină, de ,a da industriei alimentare, 
textile și de încălțăminte mai multă materie primă, de a asigura 
rezervele necesare de produse agricole, de a spori an de an dis
ponibilul de produse vegetale și animale pentru export.

COLECTIVIȘTI Șl ÎNTOVĂRĂȘIȚI, ȚARANI MUNCITORI 
CU GOSPODARII INDIVIDUALE! Partidul și guvernul au dat 
în ultimii ani o mare extindere sistemului de contractări care a 
devenit sursa principală a fondului central de produse agricole 
ale statului ce se constituie în interesul comun al tuturor oa
menilor muncii de la orașe și sate.

Sistemul contractărilor oferă gospodăriilor agricole colective, 
cooperativelor agricole de producție. întovărășirilor, țărani
lor muncitori cu gospodării individuale posibilitatea valo
rificării întregului surplus de produse agro-alimentare la prețuri 
avantajoase, stabile, punîndu-i la adăpost de oscilațiile pieței, ca 
și da tendințele speculative a.e intermediarilor particulari.

Consfătuirea exprimă deplina sa aprobare față de politica de dez
voltare a sistemului de contractări șl consideră că valorificarea 
surplusului pe calea contractărilor în vederea asigurării fondului 
central al statului, corespunzător cu interesele economiei noastre 
naționale și ale oamenilor muncii de la orașe și sate, este o 
îndatorire patriotică a fiecărei gospodării colective, a fiecărei în
tovărășiri și a fiecărui țăran muncitor.

Cauza ridicării agriculturii este cauza întregului popor mun
citor.

Consfătuirea țăranilor și lucrătorilor din sectorul socialist al
(Continuare în pag. 3 a)

DECLARAȚIA COMUNĂ 
a guvernului R. P. Rom ine 
și a guvernului R. P. Chineze

La inițiativa guvernului Republicii Popu
lare Chineze delegația guvernamentală a 
Republicii Populare Romîne în frunte cu pre
ședintele Consiliului de Miniștri al R- P. Ro
mîne, Chivu Stoica, a făcut o vizită de prie
tenie în R. P. Chineză între 31 martie și 10 
aprilie 1958.

Delegația guvernamentală a R. P. Romîne 
a vizitat orașele Kunmin, Sian, Pekin, Uhan, 
întreprinderi industriale, cooperative agri
cole de producție, monumente istorice și 
locuri pitorești. Delegația va vizita de ase
menea orașele Anșan și Șenian. Delegația 
guvernamentală a R. P. Romîne s-a bucurat 
pretutindeni din partea poporului chinez de 
o primire caldă — expresie elocventă a prie
teniei profunde dintre poporul chinez și po
porul romîn.

In cursul vizitei președintele R. P. Chine
ze, Mao Țze-dun, a primit delegația guver
namentală a R. P. Romîne.

Intre delegația guvernamentală a R. P. 
Romîne și conducători ai guvernului R. P. 
Chineze au avut loc convorbiri.

Din partea R. P. Romîne au luat parte la 
convorbiri președintele Consiliului de Mi
niștri Chivu Stoica, vicepreședintele Consi- 
iiului de Miniștri și ministrul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor Emil Bodnăraș, mi-

Tovarâșului

Ion Gheorghe Maurer
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne

Tovarășului
Chivu Stoica

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Romîne

Primiți, dragi tovarăși, mulțumiri căl
duroase pentru felicitările dv. prietenești cu 
ocazia alegerii noastre în postul de preșe
dinte al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și de președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. Vom consacra și pe 
viitor toate puterile noastre cauzei întăririi 
continue a unității și prieteniei între po
poarele Uniunii Sovietice și Republica 
Populară Romînă, cauzei întăririi păcii, spre 
binele și propășirea întregii omeniri.

K. VOROȘILOV
Președinte al Prezidiului So

vietului Suprem al U.R.S.S.

N. HRUȘCIOV
Președinte al Consiliului de 

Miniștri al U.R.S.S.

Campania 
agricolă 

de primăvară
Pînă la începutul lunii aprilie 

oamenii muncii de pe ogoarele re
giunii Cluj au efectuat lucrări a- 
gricole de primăvară pe o supra
față de peste 35.000 hectare; de 
asemenea, ei au încorporat îngră
șăminte naturale și chimice pe o 
suprafață de peste 56.000 hectare 
și au amenajat mari suprafețe 
pentru culturile irigate de po
rumb și legume.

Pe terenurile zvîntate a început 
însămînțarea grîultii de primăva
ră, secarei, orzului, orzoaicei, ovă
zului, mazării, florii-soarelui și a 
altor culturi. Cele mai mari su
prafețe au fost însămînțate în 
raioanele Turda, Sărmaș și Cluj.

In regiune a început, de ase
menea, însămînțarea sfeclei de 
zahăr, a inului de fuior și a car
tofilor.

Pomlcultorii și viticultorii au 
făcut noi plantări.

★
Mecanizatorii din S.M.T.-urile 

regiunii București vor executa în 
această primăvară peste 222.000 
hectare arătură normală, ceea ce 
reprezintă un volum de lucrări cu 
mult mai mare față de anul tre
cut. Pînă acum, cu toate că tim
pul a fost în bună parte nefavo
rabil muncilor în cîmp, tractoriș
tii au executat aproape 37.500 
h. a. n. Numeroase unități, prin
tre care S.M.T.-urile Brînceni, 
Ciulnița, Nanov și altele, au rea
lizat planul lucrărilor agricole de 
primăvară în proporție de 42—45 
la sută.

Pentru a îndeplini sarcinile spo
rite ce le revin anul acesta, dato
rită creșterii sectorului socialist- 
cooperatist al agriculturii, S.M.T.- 
urile din regiune și-au organizat 
temeinic munca,

nistrul Afacerilor Externe, Avram Bunaciu, 
ambasadorul R. P. Romîne în R. P. Chineză, 
Teodor Rudenco.

Din partea R. P. Chineze au luat parte la 
convorbiri premierul Consiliului de Stat Ciu 
En-lai, vicepremierul și ministrul Afacerilor 
Externe Cen 1, adjunctul ministrului Aface
rilor Externe Cian Ven.țian, adjunctul mi
nistrului Comerțului exterior Li Ci Jen, am
basadorul R. P. Chineze în R.P.R., Ke Bo- 
nian.

In cursul convorbirilor, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă sinceră și prieteneas
că, cele două părți au avut un schimb de 
păreri asupra situației internaționale actua
le, asupra problemelor întăririi continue a 
unității țărilor socialiste și a dezvoltării mai 
departe a relațiilor de prietenie și de cola
borare dintre R. P. Romină și R. P. Chine
ză. In toate problemele discutate s-a vădit 
deplina unitate de vederi a părților.

Cele două guverne constată cu satisfacție 
că desfășurarea situației internaționale din 
ultimul an dovedește că forțele mondiale ale 
păcii au devenit în momentul de față mai 
puternice și condițiile pentru asigurarea unei 
păci trainice mai prielnice. Cu toate că for
țele războinice ale imperialismului încearcă 
în fel și chip să creeze o situație încordată, 
totuși, dacă toate țările și popoarele iubitoa
re de pace își vor întări necontenit solidari
tatea și vor lupta cu perseverență, politica 
imperialismului de amenințare cu războiul 
și uneltirile sale de dezlănțuire a unui nou 
război cu greu ar putea reuși. Pornind de 
la această convingere, cele două guverne 
reafirmă hotărîrea Ist de a continua să 
lupte neobosit alături de toate țările și po
poarele iubitoare de pace, pentru apărarea 
cauzei nobile a păcii mondiale.

In actualele condiții ale vieții internațio
nale, propunerea guvernului Uniunii Sovie
tice cu privire la convocarea unei conferințe 
Ia cel mai înalt nivel se bucură de sprijinul 
unui număr tot mai mare de țări. Această 
propunere a cucerit inimile popoarelor și a 
devenit cererea unanimă a sute de milioane 
de oameni. Cele două guverne afirmă din 
nou că ele sprijină pe deplin această pro
punere justă a Uniunii Sovietice. Cele două 
părți salută cu căldură și sprijină hotărîrea 
Uniunii Sovietice de a înceta unilateral ex
periențele cu arme nucleare, guvernele celor 
două țări consideră că această măsură im
portantă a deschis drumul pentru încetarea 
experiențelor cu arme nucleare de către 
toate țările care posedă astfel de arme. Ar 
trebui ca și Statele Unite ale Americii și An
glia să ia imediat măsuri similare.

Cele două părți afirmă din nou că trebuie 
desființate blocurile militare din Europa și 
Asia și înlocuite printr-un sistem de securi
tate colectivă, că trebuie lichidate bazele mi

litare de pe teritorii străine și retrase trupele 
străine aflate în alte țări.

In ultima vreme, Gertnania occidentală, 
care își intensifică reînarmarea, a hotărit 
să-și înzestreze forțele armate cu arme nu
cleare și se pregătește să creeze pe teritoriul 
ei baze americane de rachete teleghidate. 
Toate aceste acțiuni amenință pacea și secu
ritatea Europei și constituie totodată o pie
dică serioasă în calea eforturilor poporului 
german îndreptate spre unificarea pașnică a 
țării sale. Cele două părți condamnă politi
ca aventuristă a cercurilor agresive ameri
cane prin care acestea încearcă să împingă 
Germania occidentală pe calea pregătirii 
unui război nuclear; ele sprijină eforturile 
depuse de R. D. Germană pentru unificarea 
pașnică a Germaniei și consideră că propu
nerile repetate ale guvernului R. D. Ger
mane cu privire la realizarea unei înțelegeri 
și apropieri între cele două state germane 
existente constituie în condițiile actuale, sin
gura metodă realistă care ar duce la înfăp
tuirea unificării Germaniei.

Cele două guverne reafirmă că sprijină pe 
deplin propunerea guvernului R. P. Polone 
cu privire la crearea unei zone denucleari- 
zate în Europa centrală. Guvernul R ,P. 
Chineze declară din nou că aprobă intru- 
totul inițiativa guvernului R. P. Romîne re
feritoare la convocarea unei conferințe la 
cel mai înalt nivel a țărilor balcanice și la 
înfăptuirea unei înțelegeri între statele din 
Balcani care să asigure pacea, prosperitatea 
și progresul popoarelor din această regiune. 
Dacă aceste propuneri vor putea fi realizate 
ele vor avea, fără îndoială, o mare impor. 
tanță pentru apărarea păcii în Europa și in 
lumea întreagă.

O trăsătură caracteristică principală a ac
tualei situații internaționale este avîntul 
fără precedent al mișcării împotriva colonia
lismului și pentru independența națională a 
popoarelor din Asia și Africa. Cele două 
părți sprijină cu hotărîre lupta eroică dusă 
de poporul indonezian pentru apărarea su
veranității țării, împotriva activității subver
sive străine precum și lupta eroică a po
porului algerian pentru cucerirea indepen
denței naționale. Cele două părți reafirmă 
sprijinul lor total față de cauza dreaptă a 
popoarelor Asiei și Africii, care luptă îm
potriva colonialismului, pentru debindirea 
sau apărarea independenței de sfat și a su
veranității lor naționale; părțile condamnă 
uneltirile cercurilor imperialiste de a folosi 
pactul de la Bagdad și tratatul de la Ma
nila în scopuri agresive.

Cele două guverne sprijină întrutotul pro
punerea justă a R.P.D. Coreene din 5 fe
bruarie 1958 referitoare la reglementarea

(Continuare în pag. 4-a)

Tineretul participi cu entuziasm 
ia „Luna Inlrnmuscfârll 

satelor, orașelor, 
întreprinderilor și instituțiilor“

Din întreaga țară sosesc vești îmbucurătoare, cifre In spa
tele cărora întrezărești elanul creator al tineretului. Duminică 
6 aprilie a fost o zi bogată în activitatea tineretului pentru 
înfrumusețarea patriei, în Capitală, în regiunile Bacău, 
Ploești, Suceava, Pitești, zeci de mii de tineri au ieșit la mun
că voluntară, în unele locuri vremea e încă nefavorabilă. 
Cu tente acestea tinerii au înscris realizări de seamă.

Trebuie spus însă că există regiuni în care această acțiune 
patriotică a tineretului n-a găsit sprijinul necesar din partea 
comitetelor raionale și regionale U.T.M. In regiunile Constanța, 
Oradea, lași s-au făcut planuri și prelucrări ale importanței 
acestei acțiuni, dar numai atît...

Mai sînt trei săptămîni pînă la 1 Mal, zi în cinstea căreia 
tineretul s-a angajat să schimbe fața locurilor în care trăiesc 
și muncesc. E în puterea lor să o facă. Cu mai mult interes din 
partea organizațiilor U.T.M., cu sprijinul sfaturilor populare, 
acest lucru este pe deplin posibil.

SA FOLOSIM FIECARE ZI BUNA DE LUCRU, SA ÎNCHINAM 
CITEVA ORE DIN FIECARE DUPĂ AMIAZA LIBERA PENTRU ÎN

FRUMUSEȚAREA PATRIEI NOASTRE DRAGI I

Primele realizări
la Bacău

în regiunea Bacău „Luna înfru
musețării satelor, orașelor, între
prinderilor și instituțiilor“ are o 
tradiție mai veche. Anul trecut în 
această regiune s-au obținut reali
zări deosebit de importante. Tine
retul a muncit din plin și roadele 
s-au văzut. La sfîrșitul acestei acți
uni tinerii fruntași și organiza
țiile de bază U.T.M. ce s-au evi
dențiat au primit însemnate pre
mii acordate de sfaturile populare.

Anul acesta tineretul regiunii 
Bacău, împreună cu comitetul re
gional U.T.M. și cu comitetul exe
cutiv al sfatului popular regional 
au hotărît să continue această fru
moasă inițiativă, Imediat după

începerea „Lunii înfrumusețării“ 
tinerii au și reușit să obțină în
semnate succese. Multe dintre an
gajamentele luate în cadrul acestei 
acțiuni și în întîmpinarca zilei de 
1 Mai au fost îndeplinite, altele 
chiar depășite.

Șoselele, străzile, parcurile, își 
schimbă pe zi ce trece înfățișarea. 
Prin văruirea și săparea pomilor 
tinerii luptă împotriva dăunători
lor, prin amenajarea de spații 
verzi, prin plantarea de pomi pe 
străzi și bulevarde el contribuie 
la înfrumusețarea orașelor și sate
lor.

■ Pînă acum tineretul regiunii 
Bacău a amenajat pentru tinerii 
amatori de sport 62 terenuri 
sportive bine utilate și Înzestrate 
cu toate materialele necesare.

■ Tot prin muncă voluntară 
au fost reparate 60 de podețe.

■ S-au plantat de-a lungul șo
selelor 4.200 de puieți.

■ Pe o distanță de 30 kilo
metri sute de tineri au împrăștiat 
pe drumuri cantități mari de 
prundiș și au curătat 200.000 m. 
șanț.

O Pentru petrecerea timpului 
liber, pentru odihnă și recreere 
tinerii au amenajat 20 de parcuri 
și spații verzi in locul terenuri
lor virane.

B Tineretul regiunii Bacău 
numai in puținele zile care au 
trecut de la începerea „Lunii în
frumusețării“ a curățat și tratat 
5.000 de pomi fructiferi.

Toate aceste realizări au fost 
înfăptuite numai în 24.000 ore 
muncă voluntară la care au par
ticipat 8.070 de tineri.

Infr-o singură zi
Suceava, regiunea de nord a 

Moldovei, cu așezările ei pitorești, 
cu mulțimea ile monumente isto
rice, cu marile exploatări țores- 
tiere, cu stațiunile ile odihnă pen
tru oamenii muncii din întreaga 
țară, devine pe zi ce trece mai 
frumoasă, mai curată. E rodul 
străduințelor harnicului tineret 
care acum, la începutul pri
măverii acestui an, a hotărit să-i 
schimbe fața, s-o împodobească



„CASA
în care locuiesc“

Așa cum spunea deunăzi actrița 
Rimma Șorohova la conferința de 
presă, In acest film nu e vorba de 

“ ci de 
Casele 
impre- 
călăto- 

' să că-

„casa in care locuiesc eu' 
„casa in care locuim noi“. 
sînt asemenea unor nave 
sionante cu care locatarii 
resc prin timp. Sini demni 
lătorească spre socialism, să tră
iască într-o lume nouă și fericită, 
acești locatari ai casei noastre ? 
se întreabă realizatorii filmului, 
scenaristul Iosif Olșanski (o re
velație a literaturii pentru cine
matograf, afirmat cu ocazia unul 
interesant concurs) și regizorii 
Lev Kulidjanov și Iakov Segliel. 
Și răspunsul lor este pe deplin a- 
firmativ. Acești oameni sovietici 
sint demni, merită să trăiască o 
viață tot mai frumoasă in casa 
lor sovietică pe care și-au con
struit-o cu miinile lor și pe care 
o fac tot mai mîndră. Ei au plă
tit prețul fericirii cu numeroase e- 
foriuri, cu jertfe aspre și de aceea 
știu să se bucure cu adevărat 
de cuceririle lor. navighează cu 
pinzele întinse spre limanul pe 
care strălucesc luminile comunis
mului.

Există tn viața acestor oameni 
simpli drame ? Există dar ei le 
trăiesc intr-un fel caracteristic, li
niștit, modest, fără emfază, fură 
voluptatea autosuferinței, fără răci, 
tative terifiante. Dramele lor le 
seamănă. Nu prezintă aceste dra
me capacități emoționale ? Ea 
prezintă șl meritul mare al făuri
torilor filmului stă în primul riad 
intr-aceasta : au demonstrat slrălu. 
cit, ce rezerve nesecate, ce tezaur 
imens de emoție, gingășie și umor 
se află ascunse în viața obișnuită, 
de toate zilele a omului sovietic. 
Și văzînd un asemenea film, tu 
spectator trebuie să recunoști că 
scene aparent din cele mai banale: 
mutarea din casa veche, întoarce
rea de pe front, intimpinarea lui 
Serioja-proaspăt geolog întors a- 
casă, joaca copiilor in curte ți-au 
smuls lacrimi sincere, trebuie să 
recunoști că poezia vieții de toate 
zilele e profundă șl bogată în 
nuanțe.

Printr-un procedeu specific artei 
moderne, scenariul filmului izo
lează pentru ușurința studiului un 
grup de oameni, îi fixează pe o in
vizibilă lamelă și studiază la un 
soi de microscop viața acestora, 
reacțiile lor în fața celor mai di
verse evenimente ale traiului co
tidian. Cum trăiesc oamenii aceș
tia, se întreabă scenariul, care sînt 
izvoarele eroismului și măreției de 
care au dat dovadă in asemenea 
împrejurări ? Și izvoarele acestea 
sînt căutate în gesturile cele mai 
mici, în atitudinile aparent cele 
mai neînsemnate, fără paradă, fără 
ostentație, fără apanaje învechite 
așa zis obligatorii pentru arta 
zguduitoare. Oamenii aceștia știu 
că trăiesc înti-o casă nouă dar și 
într-o lume nouă, au un înalt simț 
al datoriei față de viața lor ridi
cată pe culmi înfloritoare șl acea
sta pune pecetea 
act al lor. Lida 
căsătoria ei cu 
Cunoscîndu-l pe 
ghenil Matveev), 
al vecinilor — ........... ,
(Nmei Mișcova)i se pare că începe 
să-l iubească. Mama lui Constan
tin însă are concepții morale se
vere, chiar de a doua zi nu-i mai 
dă bună ziua Lidei, își manifestă 
supărarea față de presupusa lipsă 
de fidelitate conjugală a acesteia. 
După război însă, cină Lida ră- 
mîne « văduvă și Konstantln conti
nuă s-o iubdtiscă, lot mama lui 
este aceea care, dindu-și seama că 
viața trebuie trăită, că rănile
vechi trebuie cicatrizate, o în
deamnă pe vecină să nu se închi
dă în sine, să încerce a răspunde 
sentimentului său. Serioja (Vladi- 
mir Zemleanlkin) este încă un ado
lescent firav dar amenințarea ina
micului îl îndîrjește tn loc să-l 
sperie, el face pe bărbatul tn fața 
mamei, hotărtnd de unul singur să 
plece voluntar pe front dar, cînd 
se tntoarce tn permisie, nu prea 
are curajul să fumeze tn prezența

asupra fiecărui 
este nefericită in 

Dimitri Kașirin. 
Konslantin (Ev. 
băiatul cel mare 

Davîdovil, Lidiei,

el. Calea (Jarta Bolotova), se în
toarce din evacuare unde părinții 
puteau să-i asigure un trai tihnit, 
îndură foamea și frigul (din de
votament pentru patrie, pentru 
casa îndrăgită, pentru iubitul ei 
Serioja) și pleacă ca voluntară pe 
front unde își găsește sfîrșitul.

Priviți cu atenție personajele 
filmului, nu veți vedea nici un 
erou negativ, in sensul acreditat 
literar al cuvîntului. N-are poves
tea filmului conflict ? Are, dar nu 
unul, ci mai multe, nu un conflict 
capital, abrupt, ci numeroase în
tîmplări mici care alcătuiesc ma
rea viață. Serioja, mezinul familiei 
Davidov spune vecinului lor, geo
logul Kașirin (Mihăil Ulianov) 
despre tema care li s-a dat la 
școală: să scrie despre un erou 
literar, despre Peciorin sau des
pre eroii lui Cernîșevski. Și băia
tul îi mărturisește că a vrut să 
scrie chiar despre el, despre veci
nul lor geologul, care prin dra
gostea lui pentru muncă, in toată 
simplitatea lui, i se pare a fi un 
adevărat erou al zilelor noastre. 
Nu încape îndoială că, intenționat 
sau nu, aici creatorii filmului au 
făcut o mărturisire de credință. 
Eroii lor sînt oameni simpli, intru 
nimic deosebiți de vecinii lor, de 
vecinii vecinilor lor, oameni 
rînd, a căror viață‘se compune din 
fapte de rînd, la care n-ai să în. 
tîlneșli declarații sforăitoare 
dragoste, definiții filozofice fără 
drept de apel dueluri pasionale, 
mari înfruntări de caractere, col
țuroase. Galea a murit ca o eroi
nă pe front. Și tatăl familiei Da-

scena din film

de

de

Cronica
filmului

vîdov (Nikolai Elizarov) — și-a 
dat viața pentru patrie. Dar oare 
numai pe front a devenit el erou 
sau er i și înainte ? Care felul cum 
a trăit el, cum și-a crescut și și-a 
educat familia, înțelepciunea și bu
nătatea lui, modestia și simplita
tea nu constituie trăsături emoțio. 
nante ale unui adevărat erou? (nu 
numai în sensul literar al cuvin- 
tulul). Și mama (Valentina Tele
ghida), grasă și nu prea frumoa
să, dar iubindu-și cu patimă fa
milia și veghind la fericirea ei, șl 
ginerele, șoferul puțin ursuz, bolo
vănos, timid și liniștit (deși se 
întoarce teafăr și cu decorații de 
pe front), nu sint eroi? Ba da. 
Aceștia sînt adevărații eroi ai zi
lelor noastre (și deci eroi ai artei 
zilelor noastre).

Dar dacă filmul ar avea numai 
atît nu am putea vorbi decit de 
un scenariu reușit, bogat în idei. 
Dar nu e numai atît. E un scena
riu transformat tn film, e o poves. 
te transpusă cinematografic într-un 
mod magistral. Aceasta înseamnă 
că centrul de greutate al demon-

strației artistice cacie asupra folo
sirii mijloacelor specifice ale fil
mului, în speță, asupra exprimării, 
uneori indirecte, prin intermediul 
imaginii plastice in mișcare. Sen
timentele și ideile .profunde in film 
nu trebuie spuse, ci arătate. Așa 
se petrec lucrurile cu „Casa în 
care locuiesc". Cînd șoferul Niko- 
lin (Pavel Salhov) se îndrăgosteș
te de Katea (Rimma Șorohova) 
nu-i cade in genunchi și nici nu-i 
ciută o serenadă sub balcon; a- 
mindoi migîie încurcați și timizi o 
piAică și spectatorul a înțeles des
pre ce este vorba. Cînd Serghel 
vine în permisie și o găsește pe 
(Jalea aproape epuizată de foame 
șl de frig dragostea Iul curată și 
gingașe se înțelege atît de bine 
văzînd cum îi încălzește el miinile 
suflîndu-i-le cu duioșie, cum o ia 
sub mantaua lui soldățeasca. Toa
tă durerea mamei răzbate din dan
sul spontan al mtinilor ei care se 
zpat la aflarea veștii despre moar
tea soțului, ca două păsări fulge
rate în zbor de un glonț vrăjmaș.

Tată, oamenii cresc repedd ? în
treabă fiica lui Nlkolin cînd a- 
cesta înseamnă răbojul înălțimii ei 
pe usclorul unde se află și sem
nele creșterii lui Serioja (acum 
unchiul fetiții). Da, răspunde fil
mul acesta, oamenii lumii 
cresc foarte repede, fiindcă, 
putea spune, sînt grăbiți, au atî- 
tea de făcut pentru construirea fe
ricirii lor / Sigur că cresc repede : 
au trecut atîția ani și parcă ieri 
un băiețaș obraznic stropea în 
curte o fetiță slăbuță ; azi această 
scenă se repetă. Numai că Serioja 
care era ieri băiețașul obraznic, e 
astăzi geologul ce se întoarce din 
depărtări, așa cum se întorcea altă 
dată (parcă ieri) Dimitri Kașirin. 
Acel Dimitri Kașirin care era eroul 
preferat al lui Serioja. Astăzi, Se
rioja este eroul preferat al altor 
sute și mii de tineri care vor să 
devină asemenea lui, făuritori 
demni ai unei vieți minunate.

B. DUMITRESCU

noi 
am

e nou
Magazinele din Capitală și din 

întreaga țară vor pune în vîn- 
zare luna aceasta noi modele de 
țesături, confecții și încălțăminte. 
Unele magazine vor organiza 
săptămîna imprimeurilor, a blu
zelor, a baticurilor etc. Totodată 
vor fi organizate expoziții cu vîn- 
zare de țesături, confecții, încăl
țăminte, articole pentru copii și 
altele. In Capitală astfel de expo. 
ziții se vor deschide pînă la sfîr- 
șitul lunii la magazinele univer
sale „Victoria“, „București“ și 
„Romarta“. La magazinul „Vic
toria“ vor fi organizate expoziții, 
de țesături de bumbac, tricotaje 
de mătase și obiecte de marochi-

în magazine
nărie, iar la magazinul „Bucu* 
rești“ expoziții de prezentare.a 
țesăturilor de bumbac produse dc 
fabrica „7 Noiembrie“, a produ
selor fabricii de mase plastice 
„București“, precum și o expozi
ție de încălțăminte ușoară. La 
„Romarta“ se va deschide o ex
poziție de im
primeuri de mă
tase- In toate 
magazinele se 
vor pune în Vîn. 
zare pachete cu 
cadouri a căror 
plată se va face 
direct la vînză-

k Jînmînări1 
unor ordine și titluri 

s La Prezidiul 'Marii Aduiijri Na. 
țioiiale a avut loc marți la amia
ză solemnitatea 
ordine și 
mîne. r-w —

La solemnitate au itf^t par 
tovarășii Anton Moisescu,’ vict 
președinte al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Gheorghe 
Stoic 
fii 
prof.j Petre Conștantlnescu-Iași si, 
Filip Geltz, membri ai Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, ge- 

•neral maior Stelian Staicu, ad
junct: al Ministrului Afacerilor 
Interne, Ladislau Banyai, director 
generali în Ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii, prof. univ. 
Traian lonașcu, președintele Co
misiei Juridice a Marii Adunări 
Naționale și alții.

Pentru activitate îndelungată 
și merite deosebite în muncă s-a 
conferit Ordinul Muncii cl. I to
varășului Constantin Paraschi- 
vescu-Bălăceanu ; pentru rezul
tate excepționale obținute în în
delungata sa activitate medico- 
militară s-a conferit titlul de 
„Medic emerit al Republicii Popu
lare Romîne“ generalului maior 
medic Alexta Grigore Leonida ; 
cu ocazia împlinirii a 70 de ani 
de viață, pentru merite deosebite 
în creația literară s-a conferit 
Ordinul Muncii cl. I, scriitorului 
Alexandru Chirițescu ; cu prilejul 
aniversării a 10 ani de activitate

ft

gă. Iar cînd Alexandru Mareș 
chiamă cu voce tare ; „numărul 
23, treci la muls“, animalul a- 
cesta mare, greoi Ți puternic, 
vine imediat. Ți-e mai mare dra
gul să,,le vezi cît sînt,de ascul
tătoarei și supuse cu cel pe care 
îi simt star •
iov., Maria '------- -l;----
chiar la concediul ei de odihna, 
numai ca să nu le lase pe mîna 
altui brigadier. Nu fiindcă nu 
le-ar fi îngrijit cu aceeași dra
goste ca ea, dar fiindcă niciuna 
nu s-ar fi lăsat mulsă de o altă 
persoană. • ,,

Au trecut doi ani de pînd îm
preună cu brigadierii mei lucrăm 
în acest sector. Acum nu numai 
că'n-am mai cere să plecăm în 
altă ' parte, dar am refuza să-l 
părăsim, chiar dacă ne-ar cerc 
cineva acest lucru. Tovarășul in
giner Dorin Gireadă, care ne 
sprijină și ne ajută de cîte ori 
este neveie, este mereu în mij
locul nostru. Cu sfaturile și în
drumările ce ni le dă, el a reu
șit să trezească în noi un interes 
deosebit pentru această frumoa
să muncă. E drept că și condu
cerea gospodăriei s-a îngrijit să 
ne asigure furajele necesare și 
concentrate de calitate. Numai 
așa am putut ajunge să avem 
realizări frumoase. Muncind cu 

dragoste și răb
dare am reușit 
ca ta loc de 
65.000 litri lapte 
cît a fost plani
ficat anul tre
cut, să dăm 
85.000 litri, și să 
reducem prețul 
de cost. Din e- 
conomiile obți
nute în 1957, 
utemistul Con

stantin Ștefănoaie a primit 2.700 
lei primă, Maria Pădurarii 1.500 
lei, eu 1.400 lei. ^Salariul lunar 
al brigadierilor noștri nu a fost 
niciodată sub 800 lei.

Cu ceSa ce ne mîndrim nOi 
însă, și mai mult, este că smîn- 
tîna, brînza și mai ales laptele 
ce-1 duoe conductorul nostru Iile 
Ștefan la I.C.I.L., este de caii 
tate superioară și este foarte 
mult apreciat și căutat de cum
părători. Brigadierii noștri vor 
căuta ca de acum încolo să lup
te și mai mult pentru calitatea, 
cantitatea și mai ales pentru re
ducerea prețului de cost al lap
telui. Vrem ca brigada noastră 
să-și merite pe deplin titlul de 
brigadă fruntașă.

rinii lor. Anui trecut; 
■Tădurâru a,‘ renunțat 

' iul ei de odihna.

Brigada noastră 
de zootehniști

Cînd mi s-a spus că voi răs
punde de o brigadă zootehnică 
în cadrul Gospodăriei Agricole 
de Stat unde lucrez, nu mi s-a 
părut nimic deosebit. Absolvi
sem de curînd Școala medie 
agrozootehnică din Călărași și 
mă simțeam bine pregătit pen
tru această meserie. Eram dor
nic să aplic cît mai repede în 
practică cunoștințele căpătate, să 
mă specializez și mai mult în 
meseria de zootehnician. Totuși, 
cîntl tovarășul inginer mi-a spus: 
— „Dumneata, împreună cu cei 
5 membri ai brigăzii, vei lua în 
primire sectorul de bivolițe“ — 
am simțit parcă un gol în su
flet.

Auzisem — și știam și eu — 
că aceste animale sînt preten
țioase și încăpățînate, că atunci 
cînd le superi devin periculoa
se. Știam, de asemenea, că au 
anumite capricii : să nu vadă cu
loarea roșie, să le dai apă de 
cîte ori le e sete, să le respecți 
pînă și cantitatea de concentra
te pe dare le-o dai în timpul 
perioadei de lactație... De pildă, 
dacă una s-a obișnuit ca lada să 
fie plină cu uruială. întotdeauna 
să ai grijă să fie plină. Cînd i-o 
dai numai trei sferturi, nu-ți 
mai dă nici un pic de lapte. In- 
plus, să fie îngrijite și mulse 
numai de aceeași persoană. Alt
fel nu te mai înțelegi cu ele. Și 
tocmai aici, în acest sector, în
grijitorii se schimbau foarte des. 
Nici unuia ntl-i plăcea să lucre
ze prea multe zile cu bivolițele.

„Ce-i de făcut, Tejule ?“ —
mi-am zis în gînd.

Să refuz, îmi era rușine, mai 
ales că tovarășul inginer, care

parcă îmi citea gîndurile, a con
tinuat optimist: — „Să n-ai
grijă, Teju'e, te ajut și eu. Și 
apoi brigada ta e compusă acum 
numai din băieți unul și unul. 
Dacă veți munci cu tragere de 
inimă, veți obține rezultate mi
nunate“.

Am început munca. îmi aduo 
aminte că unii membri ai brigă
zii își puneau fel de fel de în
trebări cu privire la bivolițe. „De 
ce le-or fi cumpărat ? De ce nu 
le-or înlocui cu vaci ?“

Dar cu fiecare zi ce trecea,

ATANASE TEJU 
brigadier 

G.A.S. Dudu 
regiunea București

. a Filarmonicii, de „Stat a Regiunii
__ ,______ *
trimînării unor

titluri ale R. P. Ro-

arte ' 
ice- '

îări Naționale, Gheorgl— 
a, secretarul Prezidiului ?4a- 
Adunări Naționale, acad.

rilarmoi
Auțortame _____ __  ___
Mureș și a 5 ani de la înființa
rea Teatrului de Stat din Baia 

IMare% pentru merite deosebite în 
muncăjs-a conferit Ordinul Mun
cii cl. Il-a tovarășului Ion Eco
nomii, actor și Ordinul Muncii-cl. 
IlI-a tovarășilor Wilhelmina 
Stranie' (Lulu Savu), actriță, 
Szekely Andrei, prim dirijor, 
Koțina Geza, profesor de violon
cel, Magoos Etelka, concert maes. 
tru; pentru merite deosebite în 
muncă s-a conferit Ordinul Mun
cii cl. IH-a scriitorului Szabo 
,Gyula; pentru devotament în 
muncă s-a conferit Ordinul Mun
cii cl. III-a locotenentului major 
de miliiie Marin Zavera ; pentru 
merite deosebite obținute în mun
că,! pentru priceperea și devota
mentul de care a dat dovadă în 
îndeplinirea sarcinilor de servi
ciu a fost conferit Ordinul 
„Steaua Republicii Populare Ro
mîne“ cl. IlI-a locotenentului ma. 
jor Both Martin din Ministerul 
Afacerilor Interne.

Tovarășul Anton 
felicitat călduros pe 
urîndu-le spornică și 
activitate.

In numele celor decorați scrii
torul Alexandru Chirițescu a 
mulțumit pentru înaltele distincții 
acordate.

Maghiare, din Tg.-

Moisescu a 
cei decorati 
îndelungată

(Agerpres).

In complexul G. M. A 
norma de schi va putea fi înlocuită

■fr Zilele trecute U. C. F. S. a trimis organelor sale locale hotă- 
rîrea nr. 76 care prevede : aspiran ții i G.M.A. 
n-au putut obține norma de schi în iama anului

gradul I și II care 
ilui 1957—58 vor pu

tea înlocui această probă cu una de alergare sau cros dar numai 
între 1 și 30 aprilie 1958.

Condițiile pentru cucerirea aces tei norme sînt cele prevăzute la 
punctul 7 din tabela de norme a complexului G.M.A.

FOTBAL
Campionatul republican de lot- 

t>al. pategpria A. programează du
minică o etapă deosebit de intere- 
sărită. In C'apltață %r avea loc 
două înțîlniri care se vor desfă
șura pe stadioane diferite. La 
Giulești echipa Rapid va juca în 
compania formației C. S. Oradea, 
iar pe stadionul Republicii, Pro-

După a IX-a edifie a „Criteriului

Clntăretul
5

băieții din brigadă aflau lucruri 
lot mai interesante despre aces
te animale. In primul rînd, că 
sînt foarte puțin costisitoare în 
ceea ce privește hrana. Se mul
țumesc cu furaje ieftine : coceni, 
păioase, vrejurile diferitelor cul
turi etc. Deși puțin pretențioase 
la mîncare, dau în schimb lapte 
foarte gras. Recalculîndu-se în 
raport cu grăsimea ce o conține, 
cantitatea de lapte se dublează. 
Știți, desigur, că laptele de bivo
liță conține 8 la sută grăsimi, 
ceea ce înseamnă că dintr-un li
tru de lapte pur, prin recalcula
re, se obțin 2,300 litri. Ceea ce 
este însă și mai interesant, e a- 
tașamentul ce-1 capătă aceste a- 
nimale pentru omul care le în
grijește. Dacă de persoanele 
străine fug, uneori fiind agresi
ve chiar, cu cele care s-au obiș
nuit, sînt prietenoase, ascultă
toare și supuse. Iar în cazuri de 
primejdie sînt gata să te apere. 
Utemistul Constantin Ștefănoaie 
a ajuns acum să le iubească din 
toată inima. Le îngrijește cu 
dragoste și răbdare. Tînărul Iosif 
Vlad nu se plînge niciodată că 
trebuie să se scoale în fiecare 
zi la orele patru dimineața ca 
să le dea mîncare și să le mul-

mondial de scrimă al tineretului"

greșul va întîlnl pe C. S. Tg. Mu. 
reș. Jocurile încep la ora 16.

Cel mai important meci a| eta
pei are loc ța Timișoara unde for
mația locală Știința angajată în 
cursa pentru titlul de campioană 
va da replica echipei C.C.A care 
se află în revenire de formă. Dat 
fiind interesul amatorilor de fotbal 
față de acest meoi, repriza a doua 
va fi transmisă de stațiile noastre 
dp radio în jurul orei 17. Transmi
sia se va face pe programul 1.

In țară mai au loc următoarele 
înțîlniri: Jiul Petroșani-U. T. Arad. 
Petrolul Ploeșți-Steagul Roșu O- 
ra^ul Stalin, 
București.

Dinamo CluJ-Diniamo

Ne vorbeste:
PIERRE FERRI, 

președintele Federației Internaționale 
de scrimă

N A T A T I E
unul concurs de na-In cadrul ......

tație desfășurat recent la Canton 
înotătoarei Huan Cih-ien a stabi
lit un nou record al R. P. Chine
ze tn proba de 200 
pul de 3‘ 10" 4IJO.
era de 3’ 12"2/10.

m bras cu tim. 
Veckiul record

...1949. Peekskil, o mică locali
tate lîngă New York. într-o dumi
nică, peste cinci mii de oameni 
veniseră din zori să asculte un ma
re cîntăreț, care urma să dea a- 
colo un concert. Dar concertul n-a 
avut loc. Rasiștii americani au pro
vocat un scandal și amenințau cu 
moartea pe cîntăreț. Căci artistul 
era un negru : Paul Robeson. Con
certul a avut loc însă duminica 
următoare. De astă dată asistau 
22.000 de spectatori. Albi, negri, 
femei, bărbați, tineri, bătrîni, au 
făcut zid în jurul cîntărețului. Și 
vocea lui puternică de bas începu 
cîntecul lui Joe Hill și al fluviu
lui Missisippi, cel al „Soldaților din 
mlaștini“ și mult iubitul „Ol’Man 
River“.

...1956. Undeva în Kazahstan 
Cîteva zeci de tineri sovietici so
siseră în regiunea Akmolinsk, de 
prin diferite colțuri ale patriei lor, 
să pună bazele unui sovhoz pe pă- 
mînturile înțelenite. Au ridicat un 
cort — primul adăpost. Seara, 
înainte de culcare, cineva puse 
patefonul. O voce plăcută de bas, 
o voce cunoscută și iubită răsună 
în stepă : cîntecuj lui Joe Hill, 
„Ol’Man River“, „Missisippi apoi 
în rusește — „Siroka strana maia 
radnaia“. Era Paul Robeson. Peste 
cîteva luni, acolo se înălța un oră
șel, iar pe tăblița cu numele stră
zii principale se putea citi: „Paul 
Robeson“, la fel ca și pe uriașa 
firmă de la intrarea în sovhoz.

Două întîmplări. Ele vorbesc 
despre popularitatea acestui neîn
trecut artist, despre dragostea cu 
care e înconjurat pretutindeni. 
Dar ceea ce a amplificat la maxi
mum caldele sentimente cu care 
oamenii din toate țările îl încon
joară, este faptul că Paul Robeson, 
în decursul vieții sale a devenit 
un adevărat artist-militant. „Arta 
■— spunea el — este o armă so- 
fiolă, îndreptată, intotdeauna, in-

tr-o direcție sau alta. Eu îmi der 
dic arta slujirii poporului“. Ar 
ceasta este o profesiune de cre
dință : Paul Robeson e tribunul 
poporului său, al celor umiliți și 
năpăstuiți.

...Paul Robeson a cunoscut de 
mic mizeria la care sînt supuși 
negrii în S.U.A. S-a născut acum 
60 de ani, la 9 aprilie, în familia 
unui argat, fost sclav pe planta
țiile din statul New Jersey ale sco
țianului Robeson. Numele acesta 
l-a luat și tatăl său, care apoi a 
fugit în nord, participîud activ la 
războiul de secesiune. Paul e cel 
mai mic din cei șase copii ai fa
miliei Robeson. Ca să poată urma 
școala și — mai tîrziu — faculta
tea de drept, el a trebuit la 12 
ani să spele vasele în restaurantul

și cìnta pe sce
nele din Franța, 
Germania, Ceho
slovacia, Polonia, 
Austria, Romî- 
nia, Ungaria, Ita
lia, Islanda. în 1934 veni pentru pri
ma oară în Uniunea Sovietică. 
„Din momentul sosirii mele în 
această țară — declara Robeson 
mai tîrziu — am înțeles că am 
găsit ceea ce am dorit toată viața“. 
De atunci el reveni adesea în 
U.R.S.S. și fiecare concert al său 
în Țara Socialismului fu primit cu 
nespus entuziasm. Paul Robeson 
învăță rusește, începu să învețe 
cìntecele sovietice, deveni un ma
re și credincios prieten al poporu
lui sovietic.

60 de ani de la nașterea lui
PAUL ROBESON

„Rhode Island“, la 17 ani să lu
creze într-o fabrică de cărămizi, 
iar în anii studenției să joace 
fotbal pentru bani.

Devenind avocat și negăsind de 
lucru, Paul Robeson se angaja 
într-un mtc teatru din cartierul 
newyorkez al negrilor, în Harlem. 
Debutul — care avu loc în 1924 
— fu o adevărată revelație. Peste 
un an debută și în calitate de 
cîntăreț pe scena marelui teatru 
„Greenwich Village“. Un adevă
rat triumf. Totuși, peste puțină 
vreme rămase șomer. împreună cu 
familia, plecă în Anglia. Aici, pe 
scena teatrului „Savoy" cunoscu 
un colosal succes tn „Othello“» 
Apoi plecă In turneu prin Europa

Paul Robeson a fost alături de 
antifasciștii spanioli care luptau 
împotriva lui Franco, alături de 
cei ce ridicaseră armele împotriva 
hitlerismului, iar astăzi este un 
militant activ al mișcării pentru 
pace. Robeson este unul din frim- 
tașii mișcării progresiste din Ame
rica, e membru al Consiliului 
Mondial al Partizanilor Păcii și 
laureat al Premiului Internațional 
„V. I. Lenta“ pentru pace între 
popoare. Iată de ce Departamen
tul de Stat al S.U.A., inspiratorii 
rasiștilor de la Peekskil, refuză, 
din 1950, să-i acorde viza pentru 
Anglia, U.R.S.S., Franța, Suedia, 
Australia, Israel și multe alte țări 
unde este invitat să dea concerte.

Recent, cînd marele artist a ce-

rut din nou viza, Departamentul 
de Stat i-a pus o condiție: să 
complecteze un chestionar privitor 
la concepțiile sale politice și so
ciale. Robeson a refuzat cu hotă- 
rîre această tranzacție rușinoasă, 
dar n-a lăsat întrebarea fără răs
puns : a publicat o carte — care 
a ieșit de curînd de sub tipar — 
intitulată sugestiv: „Here 1 Stand“ 
(„Aici e locul meu“). „Vorbesc ca 
un american de culoare a cărui 
viață a fost consacrată în primul 
rînd cuceririi libertății depline și 
nimic mai puțin de Cit libertatea 
deplină a poporului meu în Ame
rica“ — scrie el în prefața cărții.

Arătînd, cu indignare, între al
tele, că în cîteva rînduri diverși 
oameni politici au căutat să-l cum
pere, să-l facă să renunțe la ve
derile și convingerile sale, Robeson 
scrie: „...propria mea convingere 
trebuie să-mi servească drept 
călăuză și nimeni nu mă va purta 
niciodată de un lanț de aur“.

Acesta este Paul Robeson, omul 
cu conștiința fermă, cu inima veș
nic tînără, cu sufletul nobil și 
înflăcărat; acesta este omul, artis
tul pe care toți cei ce iubesc arta 
și țin la demnitatea ființei umane 
îl așteaptă în mijlocul lor.

Se spune însă, pe bună dreptate, 
că adevărul călătorește fără viză.' 
Paul Robeson e sechestrat în 
S.U.A., totuși minunata lui voce, 
vocea cîntărețului-tribun, impri
mată pe discuri și pe benzi de 
magnetofon, răsună puternic în 
orașele și satele din lumea întrea
gă, spre îneîntarea milioanelor de 
admiratori ai săi.

DAN LAZARESGW

Sesiunea de referate 
științifice a Institutului 
de cercetări zootehnice
Marți au început în Capitală lu

crările sesiunii de referate științi
fice a Institutului de cercetări zoo
tehnice. Sesiunea va analiza acti
vitatea desfășurată în anul 1957 și 
va dezbate sarcinile ce revin in
stitutului pentru continuarea cerce
tărilor în raport cu nevoile și ce
rințele practicii creșterii animale
lor în lumina consfătuirii pe țară 
a țăranilor și lucrătorilor din secto
rul socialist al agriculturii care a 
avut Ioc recent la Constanța.

Vor fi prezentate referate pri
vind diferitele sisteme de insilo- 
zare a știuleților și tulpinilor de 
porumb, organizarea producției și 
valorificarea laptelui în zona de 
aprovizionare a Capitalei, rentabi
litatea creșterii porcilor în G.A.C.- 
uri, rezultatele în obținerea unor oi 
cu lînă fină și semifină, cercetă
rile asupra adăposturilor de ani
male din G.A.C.-uri etc.

(Agerpres)

Numai la cîteva minute după ce declarase închisă cea de a Z.X-a 
ediție a „Criteriului mondial de scrimă al tinerelului“, l-am rugat pe 
dl. PIER RE FERRI să ne răspundă la cîteva întrebări. A acceptat 
cu plăcete. Dar să vi-l prezentăm. Dl. Pierre Feiri, este președ ițele 
Federației Internaționale de scrimă și unul dintre cei mai renumiți 
și recunoscuți specialiști ai acestei pasionante discipline sportive. Dl 
Pierre Ferri a fost invitatul de onoare al Federației romîne de scrimă 
la actuala ediție a „Criteriului mondial al tinerelului“. La acesta noi 
am adăuga : a fost unul dintre permanenții și cei mai conștiincioși 
și mai imparțiali spectatori.

Și-a căutat în mapă însemnările bogate făcute în zilele întrecerilor 
și s-a declarat gata să ne răspundă.

— Pentru început cum vi s-a părut organizarea „Criteriului“ ?
— Absolut perfectă din toate punctele de vedere. Condițiile mate

riale necesare desfășurării concursului au fost excelente. La fel șt 
personalul — arbitri, semnalizatori etc. Deși nu sînt lipsit de exigență, 
n-am de reproșat absolut nimic. Pot doar să mulțumesc Federației 
romîne pentru stăruința depusă în scopul reușitei acestei mari com
petiții mondiale.

— Cum vi s-au părut participanții romîni la întrecerile „Cri
teriului“ ?

— tn ultimii ani despre trăgătorii romîni se discută tot mai mult. 
Ei sînt remarcați la mai fiecare concurs. Cred că asta se datorește 
și faptului că scrima a început să capete în țara dumneavoastră din 
ce îti ce tot mai mulți aderenți. La recenta ediție a „Criteriului“, 
Romînia a fost reprezentată de o garnitură de foarte tineri trăgători. 
Subliniez, foarte tineri, și care în viitoarele întreceri internaționale 
sînt convins că vor face să se vorbească și mai mult despre scrima 
romînească. Mi-a plăcut în mod deosebit Albert Gurath. Tinerețea 
(nu are încă 16 ani) și mai ales tenacitatea, însoțite ilesigur de o 
pregătire tehnică adecvată, vor face din Gurath — și nu mă voi 
mira — unul din viitorii cîștigători ai probei de ,spadă. M-a încintat 
mult și Mureșanu.

— Ceva despre cîștigători ?
— Ce să vă spun ? La floretă băieți, Link a fost strălucit. Și-a do

vedit din plin calitățile de tehnician și mai ales de tactician desă- 
vîrșit. Cît despre Zabelina, am avut prilejul nu odată s-o felicit. A 
cîștigat fără dificultăți, ca o mare campioană. Olandeza N. Kleijuieg 
și Flesch. din Luxemburg, mi se par două tinere foarte talentate. So
vieticii Cernicov, cîștigătorul probei, Kastov și Kahbarov au arătat 
din nou că spadasinii sovietici s-au ridicat la o clasă mondială in
contestabilă. Maghiarul Horwalh, la sabie, ocupă cred unul dintre pri
mele locuri din lume. Nu e un elogiu. Horvath e un „bătrîn“ cam
pion care la viitoarele campionate mondiale merge cu toată siguranța 
la primul loc. Francezul Arabo n-a arătat tot ce poate la această edi
ție. Nu e însă tîrziu. E tînăr și are în față încă mari concursuri. Unul 
dintre acestea e chiar viitoarea ediție a „Criteriului“.

Cred că și publicul a fost unul dintre cîștigători, asistind la intreceri 
spectaculoase și la un bun nivel tehnic.

...în sala Floreasca, atît de animată, doar cu o oră înuinte, se stin
geau acum luminile. La despărțire dl. Pierre Ferri ne-a spus că — la 
fel ca toți participanții — va veni întotdeauna cu multă bucurie în 
țara noastră, care i-a lăsat o impresie deosebit de plăcută.

AL. PINTEA

HALT E RE
Cu prilejul 

haltere ale 
desfășoară în orașul Ciun Kin, stu
dentul Huan Clan-hui a doborît 
recordul mondial la categoria u- 
șoară „Stilul aruncat“, realizînd 
performanța de 155 kg. Recordul 
anterior deținut de halterofilul so
vietic Saksonov era de 154 kg.

campionatelor de 
R. P. Chineze ce se

Casa în care locuiesc — PA
TRIA, BUCUREȘTI, ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE, DONCA SIMO; 
Ofițer pentru o zi — REPUBLICA, 
ELENA PAVEL ; Comoara căpita
nului Martens — MAGHERU. LU
MINA, ALEX. SAHIA. N. BA'L- 
CESCU ; Dreptul la dragoste — 
V. ALECSANDRI, I, C. FRIMU, 
VASILE ROAITĂ : Mandy-CEN. 
TRAL ; Serenada mexicană — 
VICTORIA ; Soldați! - DOINA, 
MUNCA ; Pomișorul fermecat — 
MAXIM GORKI ; Un program de 
filme - TIMPURI NOI ; Prăpastia 
tigrului — ~ ........ ~
Giovannl — 
BANCIC ;

ALEX.
Mare — 8
nate necunoscute — 
O zînă ca-n povești 
roșu - CULTURAL ;;l 
tragică - CONST. _____ ,
Oaia cu cinci picioare — UNIREA; 
Scara în spirală - FLACARA, 
ARTA, M. EMINESCU ; Ultima 
vrăjitoare - MIORIȚA ; Cinema
tograful de altă dată — 23 AU
GUST ; Arena celor curajoși — 
POPULAR ; Tigrii zburători - 
ILIE PINTILIE ; Luna de miere
- 1 MAI, LIBERTĂȚII ; Flacăra 
stinsă - VOLGA ; Verstele de foc
— ALIANȚA; Ciulinii Bărăgianu- 
Iul - AUREL VLAICU ; Căpița- 
nul bătrînef carapace - DRUMUL 
SERII ; Erupția - 16 FEBRUA
RIE ; Legenda din Polesia — 30 
DECEMBRIE.

TINERETULUI ; Don 
GH DOJA. OLGA 

Taifun la Nagasaki 
POPOV ; Strada 

MARTIE ; Coordo- 
GRIVIȚA ; 
și Balonul 
Vînătoarea 

DAVID ;

i;.
'.J ,

a
I>

' MALA.,
d'mißtiii

CU PREMII 
SUPLIMENTARE 
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CONSFĂTUIREA PE ȚARĂ
a țăranilor și lucrătorilor

din sectorul socialist al agriculturii
Referate prezentate CHEMAREA

de președinții Comisiilor (Rezumate)

Comisia pentru problemele îmbunătățirii activității
S. M. T. și mecanizării agriculturii

Referent
director general în Ministerul Agriculturii și Silviculturii

tov. Petre Moldovan

Oamenii muncii salută noua 
inițiativă de pace a U.R.S.S

Pentru mărirea cap-acitătii de 
lucru a tractoarelor și mașinilor 
agricole din S.M.T., în vederea 
executării unui volum cît mai 
mare t.e lucrări, este necesar ca 
conducerile stațiuni.or de mașini 
și tractoare să organizeze exploa
tarea mai rațională a parcului de 
tractoare și mașini, reducînd cît 
mai mult timpul lor neproductiv. 
In acest scop, este necesar să se 
organizeze lucrul în două schim
buri, să se extindă folosirea cu
plurilor pe mai multe mașini a- 
gricole etc.

In 1957, brigăzile permanente 
S.M.T. dotate cu tractoare și 
agregate și care au lucrat 
în gospodăriile colective au 
obținut rezultate bune. Este ne
cesar să se organizeze și in anul 
1958 cel puțin 10.000 tractoare în 
brigăzi permanente.

Mecanizatorii trebuie să execu
te cu mai mult simț de răspun
dere lucrările agricole. Inginerii 
și tehnicienii agronomi să exer
cite un control continuu și siste
matic asupra felului cum se exe
cută lucrările agricole și să tra
gă la răspundere pe acei care 
vor face lucrări de calitate neco
respunzătoare.

Se recomandă președinților și 
brigadierilor din gospodăriile co
lective să verifice amănunțit ca
litatea lucrărilor executate și să 
pretindă respectarea obligațiilor 
prevăzute în contractul de lu
crări.

Stațiunile de mașini și tractoa
re trebuie să dea un 
mare gospodăriilor

ajutor mai 
colective,

Comisia pentru problemele chimizării agriculturii
tov. David DavidescuReferent

prorectorul Institutului agronomic »Nicolae Bălcescu“ din București
In introducere, referatul con

stată că in actuala etapă princi
palele direcții de sporire a pro
ducției agricole prin mijloace 
chimice trebuie îndreptate spre: 
folosirea îngrășămintelor chimice 
în scopul creșterii cantitative și 
calitative a recoltelor, corectarea 
însușirilor dăunătoare ale unor 
soluri, sporirea recoltelor prin 
combaterea dăunătorilor, bolilor 
și buruienilor, reducerea pierde
rilor de recoltă, grăbirea incolți- 
rii semințelor și a creșterii plan
telor cu ajutorul stimulatorilor, 
sporirea producției anima.elor, 
păsărilor și peștilor prin folosi
rea unor produse chimice ce se 
adaugă în cantități mici in hra
nă.

Comisia recomandă ca fără a 
se neglija gunoiul de grajd, să 
se aplice îngrășăminte chimice in 
mod diferențiat — tinîndu-se sea
ma de planta cultivată și de par
ticularitățile diferitelor tipuri de

Comisia pentru construcțiile din agricultură
tov. Ernest RenéReferent

director în Ministerul Agriculturii și Silviculturii
Comisia pentru construcții a- 

gricole constată că trebuia 
luate noi măsuri pentru îmbună
tățirea construcțiilor în agricub 
tură Astfel, e nevoie să se dea 
în folosință toate construcțiile 
începute și neterminate, să se 
facă noi construcții, finind seama 
de folosirea la maximum a spa
țiului existent construit; proiec
tele construcțiilor agro-zootehni- 
ce să se facă la regiuni și local, 
avîtidu se în vedere situația con
cretă de pe teren in ceea ce pri
vește amplasarea, soluția tehnică 
și utilizarea materialelor celor 
mai ieftine și ușor de procurat.

O atenție deosebită trebuie a- 
cordată construcțiilor de adă
posturi pentru animale. Comisia 
recomandă ca lucrările să se rea
lizeze folosind în cît mai mare 
măsură resursele locale.

Pentru îhlăturarea deficiențe
lor care mai persistă în aprovi
zionarea cu materiale de cons
trucții se recomandă ca șantiere
le să se aprovizioneze de la cele 
mai apropiate unități producătoa
re, far fabricile producătoare de 
materiale să se preocupe mai se
rios de calitatea acestor materia
le. 

cooperativelor agricole de produc
ție și întovărășirilor pentru orga
nizarea rațională a producției 
sprijinindu-le la întocmirea pla
nurilor de producție ca și a pla
nurilor dc perspectivă.

Se consideră necesar să fie în
tărit. Și lărgit rolul sfatului 
S.M.T. astfel ca să poată face re
comandări nu numai asupra re
partizării mijloacelor mecanizate 
ale stațiunilor de mașini și trac
toare, ci și asupra principalelor 
probleme de întărire economică 
și organizatorică a gospodăriilor 
colective.

Reducerea prețului de cost a 
lucrărilor mecanizate trebuie să 
fie o preocupare mai serioasă a 
lucrătorilor din S.M.T. în acest 
scop, comisia propune următoa
rele : mărirea volumului de lu
crări pe tractor ; realizarea de e- 
conomii la carburanti și lubre- 
fianți ; realizarea de economii la 
cheltuieli gospodărești ; realizai- 
rea de economii la reparații, ge
neralizarea inovațiilor și propu
nerilor muncitorilor care s-a do
vedit in aplicarea lor a fi juste.

Unele S.M.T.-uri execută repa
rații de slabă calitate, ceea ce 
duce la numeroase defecțiuni în 
perioada de lucru. Este necesar 
ca lucrătorii din S. M.T.-uri și 
gospodării de stat să facă o coti
tură în munca de îngrijire a trac
toarelor și mașinilor agricole, să 
respecte normele și tehnologia da 
reparații elaborate de M.A.S. și 
să lichideze consumul exagerat 
de piese de schimb.

soluri — și într-un mod care să 
înlăture risipa.

în continuarea referatului, co
misia recomandă aplicarea largă 
a superfosfatului și folosirea în
grășămintelor azotoase.

Se propune de asemenea indus
triei chimice să dezvolte cu pre
cădere producția de îngrășăminte 
azotate, producția superfosfatu
lui sub formă granulată, să îm- 
bunătățească condițiile fizico- 
chlmice ale îngrășămintelor spre 
a ușura munca de răspîndire și a 
le mări eficienta și să ia o serie 
de măsuri pentru scăderea pre
țului de cost al Îngrășămintelor.

Se propune totodată ca între 
ritmul dezvoltării industriei chi
mice a îngrășămintelor și ritmul 
construcției mașinilor pentru răs- 
pîndit îngrășăminte să existe o 
mai strînsa legătură, iar unită
țile Ministerului Industriei Grele 
să pună la dispoziția agriculturii 
aparatură de bună calitate pen-

în
de 

cer

Se constată că în unele re» 
giuni, lucrările pentru alimenta
rea cu apă a animalelor nu s-au 
putut realiza la nivelul necesită
ților. Este necesar ca în viitor a- 
ceste lucrări să treacă în sarcina 
sfaturilor populare, care să asi
gure proiectarea și execuția prin 
institutele regionale de proiectare 
și întreprinderile de construcții 
regionale de specialitate.

Unitățile agricole au fost 
zestrate cu un mare volum 
construcții și instalații care 
o întreținere permanentă și orga
nizată. Nu peste tot însă unități
le agricole dau dovadă de simț 
gospodăresc în păstrarea cons
trucțiilor. Este o datorie perma
nentă a conducerii unităților a- 
gricole să aibă grijă gospodă
rească fată de construcții.

Se recomandă ca realizarea 
construcțiilor gospodărești să se 
facă în cea mai mare măsură 
prin contribuția proprie a unită
ților agricole. E în interesul gos
podăriilor agricole colective să 
execâte construcții cît mai ieftine; 
pentru aceasta e necesar să or
ganizeze producerea materialelor 
de construcție chiar în gospo-s 
dării.

tractoriștilor. Conducerile

Mecanizatorii d.in agricultură 
fac apel la muncitorii din indus
trie șl le cer să producă piese de 
schimb în cantitățile și sorti
mentele necesare, să îmbunătă
țească calitatea lor și să le li
vreze înainte de începerea cam
paniilor de reparații.

îmbunătățirea activității stați
unilor de mașini și tractoare este 
strîns legată de ridicarea califi
cării
S.M.T.-urilor trebuie să organi1 
zeze calificarea tractoriștilor ca 
aceștia să devină mecanici agri
coli, care să cunoască bine ex
ploatarea mașinilor și să posede 
cunoștințe agrotehnice. Mecani
zatorii necesari stațiunilor de 
mașini și tractoare să fie recru
tați din rîndul colectiviștilor cu 
stagiul militar satisfăcut.

Pentru ridicarea nivelului de 
pregătire profesională a cadrelor 
de conducere din S.M.T.-uri și 
gospodării de stat, comisia reco
mandă Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii să studieze po
sibilitatea complectării cunoștin
țelor lor cu metode noi agroteh
nice și cunoașterea noilor tipuri 
de mașini care 
în agricultură.

De asemenea, 
dă Ministerului 
Silviculturii să 
tea cadrelor de 
nități; schimbarea, acestora să se 
facă numai după încheierea anu
lui agricol.

se vor introduce

comisia recoman- 
Agriculturii șl 

asigure stabiîita- 
conducere din u-

tru combaterea dăunătorilor, pie
se de schimb, moto-pompe și 
mașini de mare randament.

In ceea ce privește protecția 
plantelor prin mijloace chimice, 
este necesar ca chimiștii, fiziolo
gii și biologii să lupte pentru 
mărirea sortimentului de insecto
fungicide, iar lucrătorii din .in
dustria chimică să-și îndrepte’ a- 
tenția spre insectofungicide or
ganice și să mărească de aseme
nea sortimentul erbicidelor se
lective.

După ce relevă necesitatea ca 
rezultatele bune obținute de une
le G.A.C. în combaterea buruieni
lor să fie generalizate și în cele
lalte unități socialiste precum și 
importanta substanțelor chimice 
în creșterea animalelor, comisia 
constată, în încheiere, că este ne
cesar să se îmbunătățească mun
ca. de pregătire a cadrelor de spe
cialitate în instituțiile de învăță- 
mint superior, mediu și profesio
nal.

Pentru a ajuta la producerea 
materialelor de construcție în 
gospodării colective, se recoman
dă Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii să asigure în cursul 
anului 1958, 2.000 prese pentru 
cărămidă și 500 prese pentru fa
bricarea țiglei.

Se recomandă, de asemenea, oa 
sfaturile populare regionale să 
identifice și să organizeze exploau 
tarea surselor de materiale de 
construcții, balastiere, cariere, 
stufării etc.

Pentru reducerea prețului de 
cost al construcțiilor agricole, o 
deosebită însemnătate o are or
ganizarea echipelor de construc
ții în gospodăriile agricole colec
tive.

Se constată că, pentru obține
rea creditelor necesare executării 
construcțiilor, gospodăriilor co
lective li se pretind proiecte și 
devize detailate, pe care acestea 
nu le pot întocmi decît cu multe 
greutăți. Pentru înlăturarea aces
tor deficiente se recomandă ca 
Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii și Banca Agricolă să a- 
nalizeze și să simplifice aceste 
formalități.

(Urmare din pag. l-a)

agriculturii transmite un salut frățesc eroicei noastre clase mun
citoare, aliatul puternic și de nădejde al țărănimii muncitoare.

Sîntem convinși că și de acum înainte, muncitorii din industria 
construcțiilor de mașini ne vor da tractoare și mașini agricole 
din cele mai moderne, iar muncitorii din industria chimică — 
cantități sporite de îngrășăminte insectofungicide, herbicide, spri- 
jinindu-ne cu aceeași dragoste frățească ca și^ pînă acum în ve
derea sporirii producției noastre agricole și măririi productivității 
muncii în agricultură.

Muncind cu hărnicie pentru dezvoltarea economiei naționale, 
pentru ridicarea nivelului lor de trai material și cultural, oa
menii muncii din patria noastră prețuiesc pacea și • sînt ferm 
hotărîți să contribuie și pe viitor la apărarea și consolida
rea ei.

Țărănimea muncitoare, alături de clasa muncitoare și de cei
lalți oameni ai muncii, aprobă și sprijină politica externă a gu
vernului R. P. Romîne, politică de luptă activă pentru pace și 
înțelegere între popoare, pentru întărirea unității lagărului so
cialist în frunte cu Uniunea Sovietică, pentru dezvoltarea rela
țiilor economice și culturale cu toate țările.

Consfătuirea salută călduros propunerile guvernului Uniunii 
Sovietice în vederea destinderii în relațiile internaționa-.e și preîn- 
tîmpinării unui nou război. Salutăm cu entuziasm recenta hotărîre 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S. de a înceta unilateral experien
țele cu arme atomice și cu hidrogen.

Această hotărîre. demonstrează din plin întregii omeniri voința 
de pace a puternicului stat socialist — Uniunea Sovietică — 
rolul inițiator pe -care-1 are întotdeauna în lupta pentru salva
rea omenirii de grozăviile unui nou război.

Dacă și celelalte puteri care posedă arme atomice — S.U.A. 
și Anglia — ar urma exemplul Uniunii Sovietice, s-ar înlătura 
grava primejdie pe care experiențele atomice o reprezintă pentru 
sănătatea oamenilor și s-ar aduce un aport de preț la cauza 
consolidării păcii.

Participanții la consfătuire își exprimă convingerea că forțele 
păcii vor învinge pe cele ale războiului și vor asigura omenirii po
sibilitatea unei munci pașnice, creatoare.

Sub conducerea partidului, alătufi de întregul popor muncitor, 
țărănimea muncitoare a obținut mari realizări și a învins multe 
greutăți și piedici în drumul spre o viață mai bună. Alături de 
întregul popor muncitor, în frunte cu clasa muncitoare, țărănimea 
muncitoare va merge mereu înainte, pe drumul arătat de partid 
— spre victoria deplină a socialismului.

Trăiască alianța frățească dintre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare ! „ . ,„

Trăiască Partidul Muncitoresc Romin, calauza încercata a oa
menilor muncii din orașe și sate in lupta pentru bună stare și 
socialism !

Trăiască guvernul Republicii Populare Romîne!
Trăiască și înflorească patria noastră — Republica Populară 

Romînă !

Delegația de femei 
din GRECIA 

a părăsit Capitala
La 8 aprilie a părăsit Capitala' 

delegația de femei din Grecia, 
care timp de 3 săptămîni a vizi
tat țara noastră la invitația Con
siliului Național al Femeilor din 
R.P.R.

Din delegație au făcut parte 
doamnele Lilica Nakou — scrii
toare, Afroditis Pantelescou. -- 
ziaristă și Stamatina Lecou — 
medic.

Membrele delegației au vizitat 
diverse instituții culturale, sociale, 
de ocrotire a mamei și copilului, 
întreprinderi și instituții unde lu
crează multe femei din regiunile 
București și Cluj. De asemenea, 

Școala profesională de ucenici nr. 4 din Capitală este una 
din cele mai moderne școli din țară. Pe iîngă cursurile teo
retice elevii acestei școli au la dispoziție secții de strungărie, 
forje, tinichigerie, secții de instalații de lumină, și forță, ma
șini electrice etc., conduse de un personal de specialitate pen
tru punerea în practică a ce lor învățate.

în fotografie: maistrul Boertea Vasile dînd explicații elevi
lor Rusinschi Alexe și Tutun aru Dumitru cu privire la cen
trarea unei piese.

au vizitat gospodăria agricolă co
lectivă și unitățile sociale și cul
turale din comuna Hărman, re
giunea Stalin.

In timpul șederii lor în țară, 
membrele delegației au avut în- 
tîlniri cu scriitori, medici Ș\ zia
riști și au luat parte la o îritîl- 
nire cu un grup de femei din 
raionul Grivița Roșie din Capi
tală*

înainte de plecare delegația a 
făcut o vizită la Consiliul Națio
nal al Femeilor, unde a fost pri
mită de Maria Rosetti, președinta 
Consiliului Național al Femeilor 
din R. P. Romînă.

(Agerpres)

Noua inițiativă de pace a Uniu
nii Sovietice a fost salutată cu 
bucurie de muncitorii fabricii 
„Tricotajul Roșu" din Capitală. 
Ajutorul de raaiștru Victor Ma
rian, muncitoarele Silvia Păcura- 
ru și Stan Paraschiva și țltik și-au 
exprimat recunoștința față de pri
ma țară din lume care a pus ca
păt experiențelor cu cele mai di
strugătoare arme pe care le cu
noaște omenirea.

„Eu am trăit ambele războaie 
mondiale — a spus dispecerul 
Emeric Ban. Nu cred ca există 
om cinstit care să nu dorească 
și să nu lupte pentru încetarea 
experiențelor și interzicerea folo
sirii armelor nucleare.' Uniunea 
Sovietică a făcut primul pas și 
acum noi așteptăm și cerem ca 
acest pas, această notă inițiativă 
de pace să fie urmată de toate

Festivalul republ can 
al elementelor fruntașe 
din școlile și instituțiile 

de artă
în cea de a doua zi a Festiva

lului republican al elementelor 
fruntașe din școlile și institutele 
de artă, pe scena Studioului de 
teatru din str. 30 Decembrie nr. 9 
au fost prezentate piese de I. L. 
Caragiale, în interpretarea stu
denților Institutului de artă tea
trală și cinematografică din 
București.

Publicul a răsplătit cu înde
lungi aplauze pe interpreții per
sonajelor din comedia „O noapte 
furtunoasă“ și din Momentele: 
„Căldură mare“, „Diplomație“, 
„Petițiune“, „Situațiune“, „Five 
o’clock“. Regia artistică a spec
tacolului a aparținut profesorului 
Ion I-'inteșteanu artist al poporu
lui din R. P. Romînă.

Elevi ai școlilor elementare și 
medii de muzică din tară >au dat 
în sala Ateneului R. ~ 
un concert de muzică 
tală și vocală.

Au fost interpretate lucrări din 
literatura muzicală clasică și con
temporană, universală și romî- 
nească.

P. Romine 
instrumen-

De la Uniunea 
Ziariștilor

La Uniunea Ziariștilor a avut 
loc marți seara o conferință de 
presă în legătură cu întîlnirea 
internațională a reporterilor care 
va fi organizată la București în 
cursul lunii mai de Uniunea Zia
riștilor din R. P. Romînă.

La conferință au fost invitați 
redactori ai presei centrale, co
respondenții presei străine la 
București, atașații de presă ai 
ambasadelor și legațiilor acredi
tate la București.

Tov. Nestor ignat, vicepreșe
dinte al Uniunii Ziariștilor, a fă
cut o expunere despre apropiata 
reuniune internațională a repor
terilor care va avea ca temă „Re
portajul, mijloc de cunoaștere și 
înțelegere între popoare“.. Despre 
această temă se va ține referatul 
principal. Vorbitorul a arătat că 
in cadrul întilnirii se vor face și 
o serie de alte expuneri, printre 
care: Ora și peisaj în reportajul 
modern; Reportaj de culoare, re
portaj de problemă; Reportajul — 
document sau literatură?; Tendin
țe, curente, personalități în re
portajul modern; Tehnica repor
tajului modern etc. In jurul fie
cărei expuneri vor avea loc dis
cuții.

La întîlnirea internațională a 
reporterilor, menită să prilejuia- 
scă un rodnic schimb de păreri 
între ziariști și să contribuie la 
o mai bună cunoaștere între po
poare, au fost invitați ziariști de 
frunte din întreaga lume.

★
Uniunea Ziariștilor din R. P. 

Romînă face cunoscut că noul său 
sediu se află în București, Calea 
Victoriei nr. 163. 

puterile cere dețin arme nu
cleare“.

Tînăra ajutoare de maistru Su- 
zana Halpern a spus,: „Hotărî
rea Uniunii Sovietice sădește în 
noi încrederea că omenirea va 
respira ușurată, că însfîrșit expe
riențele și armele“ atomice și cu 
hidrogen vor fi interzise cu de 
vîrșire, pentru totdeauna“.

Muncitorii fabricii ICAR din 
Capitală au luat parte la mitingul 
ținut marți după-amiază. „Ne 
dăm seama ce înseamnă războiul 
atomic — a spus lăcătușul An
drei Butnaru. Pentru viitorul no
stru și al copiilor noștri, al în
tregii omeniri ne ridicăm și cerem 
ca și celelalte state să urmeze 
exemplul Uniunii Sovietice“.

A vorbit apoi Elena Chelcea, 
una din cele mai harnice munci
toare din fabrică, „Sînt mamă a 
doi copii pentru care muncesc să 
le fac o via(ă mai bună, mai 
frumoasă a spus ea. Alături de 
celelalte mame din lume spunem 
un NU hotărît războiului atomic 
și experiențelor cu arme atomice. 
Hotărîrea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. ne dă noi nădejdi în 
victoria forțelor păcii asupra ce
lor ce urzesc războaie“.

în același sens au mai vorbit 
muncitorii C. Păunescu, Pelre 
Voican, Maria Nițescu, Mihai 
Ștefănescu, Tudor Dobre și alții.

Cu bucurie și recunoștință au 
salutat hotărîrea Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și muncitorii, 
tehnicienii și funcționarii între
prinderii poligrafice nr. 3 și lu
crătorii Editurii de stat pentru 
imprimate și publicații din Ca
pitală.

Și în alte orașe ale tării au 
avut loc mitinguri asemănătoare.

întregul colectiv al uzinei con
structoare de mașini „7 Noiem
brie“ din Craiova s-a adunat pen
tru a-și manifesta satisfacția față 
de istorica hotărîre a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. Despre acea
stă nouă inițiativă de pace a 
vorbit tov. Dumitru Ivanovici, 
prim secretar al comitetului oră
șenesc de partid, după care au 
luat cuvîntul numeroși muncitori. 
Muncitorul Ion Balotescu a spus: 
„Inițiativa Ununii Sovietice pri
vind încetarea unilaterală a ex
periențelor cu armele nucleare co-

Cu privire la îmbunătățirea 
sistemului de contractare 
și achiziționare de păsări

Consiliul de Miniștri a aprobat 
recent o hotărîre cu privire la 
îmbunătățirea sistemului de con
tractare și achiziționare de pă
sări.

Hotărîrea prevede o serie de 
măsuri pentru stimularea crește
rii păsărilor și producției de ouă.

Producătorii care livrează pă
sările pe bază de contract în lu
nile septembrie și octombrie pri
mesc preturile majorate. La în
cheierea contractelor, Banca A- 
gricolă poate acorda credite de 
producție tuturor producătorilor 
contractanți. Unitățile sectorului

Tineretul participă cu entuziasm 
la „luna înfrumusețării 

satelor, orașelor, întreprinderilor 
și instituțiilor“

(Urmare din pag. l-a)

noi parcuri ji grădini, cu noicu 
edificii de folos obștesc, să curețe 
și să amenajeze fiecare colțișor,.

Vremea nu a fost prea prielni
că, dar cu toate acestea, „Luna 
înfrumusețării satelor, orașelor, 
întreprinderilor și instituțiilor" a 
început și tot mai multe organi
zații de bază U.T.M. își înscriu 
primele realizări. Intr-o singură zi 
4243 de tineri din regiunea Su
ceava au prestat 13.180 ore de 
muncă voluntară. Printre realiză
rile de seamă obținute in această 
zi se află cei 2312 metri de șan
țuri săpate și curățate (lucrare 
la care s-au evidențiat în mod 
deosebit tinerii din comuna Dum
brăveni, raionul Suceava), 13 po
duri reparate (cele mai multe in 
raionul Șiret), 13.200 kg. fier vechi 
colectat și predat la l.C.M.

Tot în această zi au mai fost 
construiți 290 metri garduri, pe 
lingă școlile elementare din sate, 
s-au reparut 120 km. șosea, s-au 
plantat 1813 puieți, s-a curățat 
curtea combinatului forestier „Făl
ticeni“ și a fost amenajat un parc 
la Rădăuți.

Elevii școlilor medii, tinerii ță
rani muncitori din comunele 
Frasin — raionul Gura Humoru
lui, Grănești — raionul Șiret, sa- 
lariații de la I.F.E.T.-Frasin, ti
nerii mecanizatori de la S.M.T. 
Săveni, tinerii muncitori de la în
treprinderea „Șiret“ și de la com
binatele forestiere au reușit în- 
tr-o singură zi să schimbe înfăți
șarea multor locuri.

Acțiunea continuă cu intensitate 
sporită în întreaga regiune Su
ceava.

înfrățiți pe șantierele 
de muncă voluntară 

Când mergi pe un șantier unde 
întîlnești oameni ce vorbesc 
limbi diferite, te întrebi cum se 
înțeleg. Abia mai tîrziu poți să-ți 
răspunzi: prin muncă. Așa se 
înțeleg și tinerii romîni și ma
ghiari din Regiunea Autonomă
Maghiară, care în cadrul
,„Lunii înfrumusețării satelor, o- 

Miașelor, întreprinderilor și insti-

respunde năzuințelor fierbinți de 
pace ale popoarelor din întreaga 
lume și deschide larg drumu! 
spre înlăturarea primejdiei răz
boiului atomic“.

Muncitorii Lia Șerban, Aure- 
lian Florea, Florea Căpătină șî 
alții și-au manifestat dorința fer
mă de a-și aduce contribuția la 
apărarea păcii.

La mitingul ce a avut loc la 
fabrica de confecții „I. C. Frintu“ 
din Craiova a vorbit despre noua 
acțiune de pace a U.R.S.S. tov 
Gheorghe Militaru, secretar al 
comitetului orășenesc de partid 
Craiova. Au mai luat cuvîntul nu
meroși muncitori, care au arătat 
că gestul nobil făcut de Uniunea 
Sovietică trebuie să determine 
puterile apusene să înceteze ne- 
întîrziat experiențele nucleare 
care amenință sănătatea oameni
lor de pretutindeni.

Asemenea mitinguri au mai 
avut loc la Institutul Agronomic, 
uzina „Electroputere“, fabricile 
de confecții și țigarete din Țg. 
Jiu, șantierul naval din Turnu 
Severin și alte unități industriale 
din regiunea Craiova. La sfîrși- 
tul mitingurilor au fost adoptate 
moțiuni salutînd istorica hotărîre 
a Uniunii Sovietice.

In regiunea Galați oamenii 
muncii de pe ogoare își manife
stă și ei deplina aprobare fată 
de noua inițiativă de pace a 
Uniunii Sovietice.

„Noi cei care am pășit pe dru
mul vieții noi — a spus printre 
altele colectivistul Guriță Orzan, 
la mitingul ce a avut loc în co
muna Movila Miresii, raionul 
Brăila — cerem cu hotărîre ală
turi de toate popoarele iubitoare 
de pace, ca și celelalte state care 
posedă arma atomică să urme, a 
gestul nobil ' " '...... ..
tice“.

La mitingul 
chea, raionul 
participant! care au luat cuvîntul, 
printre care Dumitru Vătafu, vi
cepreședinte al sfatului popular 
regional, colectiviștii Ion Cretu 
și Măriuța Toader, și-au exprimat 
adînca lor satisfacție față de tm- 
tărirea Sovietului Suprem aî 
U.R.S.S., expresie puternică a 
luptei poporului sovietic pen
tru cauza păcii.

al Uniunii Sovie-

din comuna Pe- 
Galați, numeroși

pă» 
ter-
ur- 
de

pe

cooperatist care contractează 
sări pot primi și credite pe 
men lung, rambursarea lor 
mînd a se face prin livrări 
păsări pe bază de contracte.

Pentru păsările predate 
bază de contract, unitățile secto
rului cooperatist mai beneficiază 
și de următoarele sporuri: gos
podăriile colective și cooperative
le agricole de producție primesc 
peste preturile stabilite, o majo
rare de 1 leu kg., iar întovărăși
rile agricole și zootehnice, o ma
jorare de 0.50 lei kg. de pasăre 
predat.

■ a

tuțillor“ regiunii lor, au deschis 
șantiere, au plantat pomi, au a- 
menajat parcuri și solarii, au cu
rățat pășuni și șanțuri, au pie» 
truit drumuri.

Și toate astea le-au făcut u- 
măr la umăr tineri romîni și ma
ghiari. Tineretul Regiunii Auto-, 
nome Maghiare a făcut multe lu
cruri bune și de mare importan
ță. Căminele culturale din multe 
sate care necesitau reparații au 
primit zilele acestea oaspeți ti
neri oare au deschis aici șan“ 
tiere. Au venit cu bidinele, cu var, 
cărămizi și seînduri, au pus toa
tă forța lor tinerească și nu s-au 
lăsat pînă nu le-au făcut ca noi.

Și nu după multe zile, efec- 
tuînd 41.213 ore muncă volunta
ră, tinerii se mîndresc cu rezul
tatele obținute. Au cărat și îm
prăștiat pe zeci de km. de dru
muri o cantitate de 2.363 metri 
cubi de pietriș, au amenajat și 
reparat 61.500 m. de șosea. A', ți 
2.860 de tineri au curățat sute 
de metri de șanț și au reparat 
86 de poduri de legătură între 
sate. Tinerii țărani muncitori în
scriși în G.A.C. și G.A.S., în 
care sectorul zootehnic este mai' 
dezvoltat, au început cu mult en
tuziasm curățarea pășunilor. Pînă 
acum ei au curățat 234 ha. de 
pășune.

Tinerii muncitori, elevi, stu- 
denti și pionieri au plantat pînă 
acum — aduetndu-și astfel a- 
portul la creșterea sectorului po
micol — 13.425 de pomi fructij 
feri și au contribuit la spori
rea producției de fructe prin cu
rățarea și tratarea a 11.102 pomi 
fructiferi. De-a lungul șoselelor, 
tinerii din Regiunea Autono
mă 'Maghiară au săpat 4.224 
gropi pentru plantarea de duzi.

Multe orașe așteaptă primăva
ra în haine de sărbătoare, 3 
parcuri vor înflori pentru prima 
dată, pe 26 terenuri sportive vor 
veni pentru prima oară tinerii 
sportivi.

Cei 5.34o de tineri romîni și 
maghiari au obținut toate aceste 
succese prin muncă voluntară, 
dovedind și în această acțiune 
grija lor comună pentru eontiaua 
înfrumusețare a patriei.



cu armele nucleare !
Uriașul răsunet mondial al hotărîriî Sovietului

Suprem al U. R. S. S.
ooooo

DECLARA ȚI A COMUNA
a guvernului R. P. Romîne 
și a guvernului R. P. Chineze

(Urmare din pag. l-a} 
problemei coreene. Guvernul R. P. 

salută cu căldură inițiativa volunta- 
din

a

Senatorul Humphrey 
cere ca S.U.A. să se 

alăture inițiativei 
sovietice

U.R.S.S. vrea să pună capăt 
primejdiei nucleare iar S.U.A. nu

— Comentariile presei engleze

Poporul bulgar 
sprijină hotărîrea 

U.R.S.S.

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Corespondentul din Washington al 
agenției United Press anunță că 
senatorul Humphrey, din partea 
statului Minnesota, a cerut pre
ședintelui Eisenhouier să accepte 
propunerea președintelui Consiliu- 
lui de Miniștri N. S. Hrușciov ca 
Statele Unite să se alăture Rusiei 
îp, ce privește interzicerea expe
riențelor cu arma atomică și cu 
hidrogen. Humphrey a declarat 
că trebuie stabilit un sistem de 
inspecție asupra aplicării acestei 
interziceri.

Senatorul Humphrey, care este 
președintele subcomisiei Senatului 
pentru dezarmare, a criticat gu
vernul pentru lipsa unei politici 
bine definite în problema expe
rimentării armamentului nuclear. 
Guvernul — a declarat el — era 
paralizat în timp ce Uniunea So
vietică dădea o lovitură propagan
distică după alta.

Senatorul Kefauver din partea 
statului Tennessee, a adus de a- 
semenea critici guvernului pentru 
faptul că acesta a lăsat să-i scape 
inițiativa în favoarea U.R.S.S. El 
a cerut președintelui să anunțe că 
după efectuarea viitoarei serii de 
experiențe din Oceanul Pacific 
Statele Unite vor înceta de aseme
nea aceste experiențe.

LONDRA 8 (Agerpres). — Ho
tărîrea Uniunii Sovietice în pro
blema încetării unilaterale a ex
periențelor cu armele atomică și 
cu hidrogen continuă să se afle în 
centrul atenției opiniei publice en
gleze. Ziarele engleze de dumi
nică comentează în mod viu noua 
inițiativă pașnică a guvernului 
sovietic, subliniind marea impor
tanță a acestui pas.

Ziarul „Reynold’s News" scrie 
într-un articol redacțional că nici 
un fel de murmure din partea 
Washingtonului nu va slăbi sti
ma pe care a căpătat-o U.R.S.S. 
prin această hotărîre în ochii a 
milioane de oameni. Ziarul con
sideră că „ANGLIA TREBUIE 
SA URMEZE ACUM ACEASTA 
PILDA“. Salutăm, scrie ziarul,’ 
Pe toți oamenii care luptă pentru 
transformarea energiei nucleare 
dintr-un instrument de distrugere 
nelimitată într-un instrument de 
speranțe. Salutăm pe toți acei 
care luptă ca să determine An
glia să renunțe atît la experien
țele atomice, cît și la construirea 
de baze pentru rachete, ceea ce 
ar constitui cea mai mare contri
buție directă a Angliei la cauza 
asigurării păcii“.

Ziarul conservator „Observer“ 
subliniază într-o cronică a vieții 
internaționale că dintre toate eve-

Pichete la Cap Canaveral
NEW YORK 8 (Agerpres). — ghidate de la Cap Canaveral, în 

Agenția United Press relatează statul Florida. * 
că între 13 și 15 aprilie grupuri 
de membri ai organizațiilor paci
fiste Și de luptă împotriva arme
lor atomice din Statele Unite 
vor organiza pichete în jurul sta. 
fiilor de lansare a rachetelor tele-

Această măsură 
face parte dintr-o serie de mani
festații ce vor avea loc pe întreg 
cuprinsul Statelor Unite în semn 
de protest față de politica de înar
mare atomică și de experiențe nu
cleare a guvernului american.

nimentele din ultimul timp, hotă
rîrea Uniunii Sovietice în proble
ma încetării unilaterale a expe
riențelor cu arma nucleară, are 
cea mal mare importanță. Ziarul 
declară că Uniunea Sovietică a 
repurtat o victorie importantă în 
lupta pentru cucerirea sprijinu
lui acelor țări care nu ati aderat 
la nici un fel de blocuri. In aceste 
țări, subliniază ziarul, pasul so
vietic a fost apreciat ca un semn 
că Uniunea Sovietică vrea să 
pună capăt primejdiei nucleare, 
iar America nu dorește acest lu
cru. Ziarul recunoaște că „în An
glia și în întreaga Europă se ob
servă o mare nemulțumire față de 
continuarea experiențelor cu arma 
nucleară".

Intr-un articol redacțional, con
sacrat hotărîrii Uniunii Sovietice, 
ziarul „Observer“ cheamă pute
rile occidentale să privească cu 
seriozitate noua inițiativă pașnică 
a guvernului sovietic. Ziarul cere 
Angliei să renunțe la experien
țele cu arma nucleară prevăzute 
pentru la vară, chiar dacă Sta
tele Unite vor insista asupra efec
tuării experințelor lor.

Corespondentul din Paris al 
ziarului „Observer“ scrie: „Este 
în afară de orice îndoială că de
clarația guvernului sovietic a a- 
dîncit scindarea și deruta din 
N.A.T.O. și deși Consiliul 
NA.T.O. nu a pus pînă în prezent 
această temă 
nea sa de 
principal în 
lare dintre 
N.A.T.O. șl 
organizații.

„delicată“ pe ordi- 
zi, ea ocupă un loc 
convorbirile particu- 
reprezentantii tarilor 
secretariatul acestei

Vizita delegației de partid și guvernamentale 
sovietice în R. P. Ungară

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov
la mitingul din orașul Czegled

BUDAPESTA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: Luînd cuvîntul 
la 7 aprilie, la mitingul din ora
șul Czegled, N. S. Hrușciov, con
ducătorul delegației de partid și 
guvernamentale sovietice care se 
află în vizită în R. P. Ungară, a 
declarat:

In timpul scurtei șederi în țara 
dv., în cadrul întîlnirilor cu oa
meni ai muncii din Ungaria, am 
simțit și am văzut pretutindeni 
cea mai caldă atitudine față de 
noi, reprezentanții Uniunii So
vietice.

Amintind apoi că oamenii mun
cii din Uniunea Sovietică au a- 
părat puterea sovietică în lupta 
împotriva contrarevoluției inter
ne și a intervenționiștilor și că 
imperialiștii, nevrînd să se împa
ce cu existența statului sovietic 
socialist, au încercat să-l sugru
me prin blocada economică și au 
elaborat planurile unei agresiuni 
militare împotriva lui, N. S. 
Hrușciov a spus :

Războiul pe care Hitler l-a 
început împotriva Uniunii Sovie- 
tice s-a terminat prin zdrobirea 
Germaniei fasciste. Armata So
vietică a eliberat Ungaria de fas
cismul hitlerist și a zdrobit re
gimul Horthy. Fără moșieri și ca
pitaliști poporul ungar a căpătat 
posibilitatea de a-și construi un 
stat socialist.

In trecut însă — a spus N. S. 
Hrușciov — foștii conducători ai 
Ungariei au făcut greșeli și dena
turări serioase, de care s-a folo
sit reacțiunea. Sprijinită de nu
meroase forțe din afară, reacți
unea a organizat în toamna anu
lui 1956 rebeliunea contrarevolu
ționară și teroarea împotriva ce
lor mai buni reprezentanți ai cla
sei muncitoare.

In fața noastră, conducătorii 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și ai guvernului sovie
tic, s-a ridicat problema — ce să 
facem ? Rațiunea ne-a spus că 

, trebuie să ajutăm pe muncitorii 
și oamenii muncii din Republica 
Populară Ungară. Una este însă 
să acorzi ajutor economic — să 
trimiți metale, cereale, să dai 
sfaturi, și alta este să trimiți 
trupe. Nouă nu ne tremură mîna 
cînd trebuie să respingem atacuri 
ale inamicului. Am văzut însă 
că o anumită parte a populației 
Ungariei, a devenit, din cauza 
inconștienței sale, o unealtă în 
pi ini le dușmanilor de clasă.

Cînd am hotărît să răspundem 
la chemarea oamenilor muncii 
din Ungaria și a guvernului mun-

■ citoresc-țărănesc și să vă venim 
în ajutor, am știut că dușmanii 
clasei muncitoare, reacțiunea im
perialistă din întreaga lume, vor 
căuta să folosească acțiunea 
noastră în scopurile lor. Am fost 
însă convinși că în cele din ur
mă clasa muncitoare și toți oa
menii muncii din Ungaria, oame
nii progresiști din toate țările lu
mii ne vor înțelege just.

Trimițînd soldații și ofițerii 
noștri la lupta împotriva rebeli
lor fasciști — a spus N. S. Hruș
ciov — nu am urmărit alte sco
puri decît acela de a acorda aju
tor unor prieteni, ajunși tempo
rar într-o situație nenorocită. A- 
cordînd ajutor poporului ungar în 
zdrobirea forțelor contrarevolu»' 
ției, ne-am îndeplinit datoria in- 
ternajionalistă.

Amintind apoi de importantul 
ajutor economic pe care l-a acor
dat Uniunea Sovietică, trimițînd 
în Ungaria cărbune, metale, ce
reale, N. S. Hrușciov a spus: 
Procedează oare astfel un stat 
care urmărește scopuri de co
tropire ?

Țineți minte ce zarvă teribilă 
a stîrnit reacțiunea internaționa
lă în zilele evenimentelor din 
1956 din Ungaria, a spus N. S. 
Hrușciov ? Cîte și cîte au scris 
pe atunci dușmanii noștri pentru 
a deruta pe oamenii Ei au făcut 
o analogie între evenimentele din 
1956 și revoluția ungară din 
1848. Dar cui nuri este oare clar 
că revoluția ungară din 1848 și 
rebeliunea contrarevoluționară a 
elementelor fasciste din octom- 
brie-noiembrie 1956, sprijinită de 
forțele reacțiunii imperialiste, sînt 
lucruri cu totul diferite. Deosebi
rea, a subliniat N. S. Hrușciov, 
constă în faptul că în 1848 gu
vernul țarist al Rusiei, adică gu
vernul exploatatorilor, a venit în 
ajutorul guvernului exploatatorii 
lor din Ungaria.

Naționaliștii burghezi unguri, 
a spus în continuare N. S. Hruș
ciov, spun că noi purtăm răspun
derea pentru acțiunile guvernului 
țarist din secolul trecut. Ei trec 
însă sub tăcere că trupele ungare 
au luptat împreună cu trupele 
hitleriste pe teritoriul Uniunii 
Sovietice și au ajuns pînă la 
Stalingrad. Aceasta, a spus N. S. 
Hrușciov, s-a întîmplat nu în 
trecutul îndepărtat, ci numai cu ■

i 15-17 ani în urmă. Ce pot spune 
în această privință naționaliștii 
burghezi unguri ? Oamenii so
vietici știu că poporul muncitor 
al Ungariei nu poartă răspunde
rea pentru acțiunile clicii fasciste 
a lui Horthy. Noi știm că Horthy 
a fost dușman al popoarelor un
gar și sovietic. Cred, a spus 
N. S. Hrușciov, că această pro
blemă este clară muncitorilor, ță
ranilor muncitori și intelectuali'- 
tații muncitoare.

Ocupîndu-se apoi de situația 
din țările lagărului socialist, 
N. S. Hrușciov a spus : In Uni
unea Sovietică, Ungaria, Repu
blica Populară Chineză — în toa
te țările socialiste lucrurile merg 
foarte bine. Economia țărilor so
cialiste înaintează ferm în linie 
ascendentă, se dezvoltă în ritm 
rapid știința și cultura socialistă. 
Cu toate pagubele mari care i-au 
fost pricinuite de rebeli, Republi
ca Populară Ungară înaintează 
ferm pe calea dezvoltării econo
miei socialiste.

Dar, ,a spus în continuare N. S. 
Hrușciov, atît la voi, cît și la noi 
în Uniunea Sovietică, și în cele
lalte țări socialiste, există greu
tăți care trebuie învinse. Pe noi 
nu ne ajută nimeni, trebuie să ne 
bizuim pe noi înșine, pe munca 
noa,stră, pe cunoștințele noastre. 
Numai printr-o înaltă productivi
tate a muncii putem să înaintăm 
mai repede, să repurtăm mereu 
noi victorii.

Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, guvernul sovietic, a 
spus în continuare N- S. Hruș
ciov, fac totul pentru ca pacea în 
întreaga lume să fie asigurată. 
Sîntem împotriva războiului, nu 
avem nevoie de război. Aceasta 
nu înseamnă însă că renunțăm 
la lupta de clasă. Lupta de clasă 
nu poate să înceteze atîta timp 
cît există exploatatori și exploa
tați. Noi nu ne amestecăm și nu 
intenționăm să ne amestecăm în 
treburile interne ale altor țări. 
Noi am spus însă și spunem că 
în țările socialiste s-au creat ast
fel de condiții îneît în întrecerea 
pașnică cu capitalismul pe tărim 
economic noi vom repurta victo
ria.

A sosit timpul, a declarat în 
încheiere N. S. Hrușciov, cînd ca
pitalismul trebuie să facă loc u- 
nei orînduiri noi, mai progresiste 
— orinduirii socialiste.

SOFIA 8 (Agerpres). — După 
cum anunță Agenția ATB, la 7 
aprilie a avut loc la Sofia o reu
niune extraordinară a Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria în cadrul căreia a fost 
discutat mesajul adresat de pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov. pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al R.P. Bulgaria Anton Iugov, 
cu privire la încetarea în mod 
unilateral de către Uniunea So
vietică cu începere de la 31 mar
tie a.c., a experiențelor cu arme 
nucleare. In cursul reuniunii pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Anton Iugov, a prezentat o expu
nere în care a exprimat sprijinul 
deplin al poporului și guvernului 
bulgar pentru această nouă mă
sură a Uniunii Sovietice, subli 
niind că ea reprezintă un pas în
semnat pe calea destinderii 
încordării internaționale atît de 
dorită de toate popoarele lumii 
și spre rezolvarea problemei de
zarmării.

Cuvîntul
Eleanorei Roosevelt

ALBANY — statul New York 8 
(Agerpres). — Alăturîndu-și 
glasul numeroaselor personalități 
occidentale care au cerut opri
rea experiențelor cu arma ato
mică și cu hidrogen, d-ma Elea- 
nor Roosevelt, văduva fostului 
președinte al Statelor Unite, a 
cerut guvernului american să o- 
prească la rindul său experien
țele nucleare. „Se poate avea în
credere că Uniunea Sovietică va 
opri cu adevărat experiențele nu
cleare" — a declarat d-na Roo
sevelt, referîndu-se la afirmațiile 
diferitelor cercuri occidentale 
care caută să pună la îndoială 
sinceritatea gestului U.R.S.S.

Secretarul general al O.N.U. 
salută hotărîrea sovietică

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
In cadrul unei conferințe de pre
să care a avut loc la 8 aprilie 
la Nete York, secretarul general 
al Organizației Națiunilor Unite, 
Hammarskjoeld, a salutat holărî- 
rea Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
cu privire la încetarea unilaterală 
de către Uniunea Sovietică a expe
riențelor cu arme nucleare. întrebat 
dacă consideră acest gest al Uniunii 
Sovietice un pas spre realizarea 
unei dezarmări generale, Ham
marskjoeld a declarat : „Este de 
sigur un pas în această direcție pe 
care-l salut... Eu sînt pe de-a în
tregul în favoarea încetării expe
riențelor nucleare... Sînt pe de-a 
întregul in favoarea instituirii 
unui sistem de inspecții și con
trol și pentru încetarea produ
cerii armelor nucleare". i

pașnică 
Romîne 
rilor chinezi de a se retrage complect 
Coreeia pînă la sfîrșitul anului 1958 și este 
de părere că această măsură constituie o 
contribuție importantă la destinderea încor
dării în Extremul Orient și în lumea întrea
gă. Cele două părți consideră că atît Statele 
Unite ale Americii, cît și celelalte state care 
au trupe în Coreea în cadrul forțelor O.N.U., 
trebuie să-și retragă aceste trupe din Co
reea fără întîrziere.

Guvernele celor două țări sprijină pe de
plin propunerea guvernului R. D. Vietnam 
din martie 1958, propunere menită să ducă 
la înlesnirea unificării pașnice a Vietnamu
lui. Cele două părți condamnă Statele Uni
te ale Americii pentru uneltirile lor îndrep
tate cp re transformarea Vietnamului de sud 
într-o bază militară și atragerea lui in 
blocul agresiv S.E.A.T.O. Cele două părți 
consideră că trebuie pus capăt situației ac
tuale în care aplicarea în Vietnam a acor
durilor de la Geneva este împiedicată și sa
botată.

Coexistența pașnică între state cu sisteme 
sociale diferite este un principiu fundamen
tal al politicii externe a R. P. Romîne și 
R. P. Chineze. Guvernele celor două țări 
reafirmă hotărîrea lor de a continua să dez
volte potrivit acestui principiu relațiile poli
tice și culturale cu toate țările, aducînd ast
fel o contribuție folositoare colaborării prie-

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Chivu Stoica

tenești internaționale, precum și cauzei apă
rării păcii în lumea întreagă.

Cele două părți constată cu satisfacție 
că se întărește și se dezvoltă pe zi ce trece 
unitatea prietenească și colaborarea frățeas
că între țările socialiste strîns unite prin 
marile idei marxist-leniniste și prin țelul co
mun de a construi socialismul și comunis
mul. Realizările strălucite obținute in con
struirea socialismului și comunismului in a- 
ceste țări constituie o expresie elocventă a 
superiorității incomparabile a orinduirii so
cialiste. In noiembrie 1957 
partidelor comuniste și muncitorești din di
ferite țări s-au întrunit la Moscova și au dat 
publicității două declarații de o mare în
semnătate istorică. Toate acestea arată că 
solidaritatea țărilor socialiste și 
comunistă internațională s-au ridicat pe o 
treaptă nouă mai înaltă. Guvernele celor 
două țări subliniază că unitatea și coeziunea 
țărilor socialiste, unitate și coeziune bazate 
pe ideile marxist-leniniste și pe principiul 
internaționalismului proletar, sînt chezășia 
puternică a dezvoltării necontenite a operei 
de construcție în țările socialiste, factor ho- 
tărîtor al progresului omenirii și al apărării 
cauzei păcii în lumea întreagă. Guvernele 
celor două țări vor continua să depună e- 
forturî hotărîte și susținute pentru întărirea 
și pe mai departe a unității lagărului socia. 
list în frunte cu Uniunea Sovietică și a co
laborării între țările care-1 alcătuiesc.

In cursul convorbirilor, părțile au schim
bat păreri privind problemele întăririi con-

reprezentanții

mișcarea

Pekin, 7 aprilie 1958

a relațiilor dc prietenie șl a colaboră-

r

tinue
rii frățești dintre cele două țări și au con
statat cu satisfacție că relațiile de colabo
rare prietenească între R. P. Romînă și R. P. 
Chineză se dezvoltă cu succes. Faptele au 
dovedit că astfel de relații de colaborare 
prietenească sînt de mare folos pentru ope
ra de construire a socialismului în ambele 
țări. Cele două părți vor continua să ia mă
suri pentru dezvoltarea și pe mai departe a 
colaborării politice, economice și culturale 
între R. P. Romînă și R. P. Chineză. In ve
derea dezvoltării relațiilor comerciale dintre 
cele două țări, părțile au căzut de acord ca 
într-un viitor apropiat să aibă loc tratative 
cu privire la un acord comercial de lungă 
durată.

Cele două părți sînt profund convinse că 
vizita de prietenie a delegației guvernamen
tale a R. P- Romîne în R. P. Chineză, con
vorbirile dintre conducătorii celor două țări 
vor avea o mare influență asupra adîncirii 
continue a cunoașterii reciproce a popoare
lor celor două țări, promovării prieteniei și 
colaborării dintre ele, întăririi marii unități 
a lagărului socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică, precum și asupra cauzei nobile a 
apărării păcii mondiale și a progresului o- 
menirii.

Președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Chivu Stoica a invitat pe pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze 
Ciu En-lai, să facă o vizită în R.P.R. Pre
mierul Ciu En-lai a acceptat această invi
tație.

Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Ciu En-lai

Delegația guvernamentală romînă a plecat din Pekin
PEKIN 8 (Trimisul special A- 

gerpres). — In dimineața zilei de 
8 aprilie, delegația guvernamen
tală a R.P. Romîne, condusă de 
tovarășul Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri, a pă
răsit capitala R.P. Chineze, ora
șul Pekin, plecînd spre China de 
nord-est. După o scurtă vizită în 
centrele industriale din această 
parte a Chinei, delegația va ple
ca în Republica Populară Demo
crată Coreeană.

Pe aeroportul din Pekin dele
gația a fost salutată de Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat, He Lun și Cen I, vicepre- 
mieri ai Consiliului de Stat, Li 
Ci-șen, Go 'Mo-jo, Pîn Cijen și 
Cen Țien, vicepreședinți ai Comi
tetului Permanent al Adunării re
prezentanților populari din în
treaga Chină, Burhan Shahidi, 
vicepreședinte al Comitetului pe

întreaga Chină al Consiliului 
Consultativ Politic Popular, Cian 
Cih-ciun, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Apărării, membri 
ai guvernului, reprezentanți al 
misiunilor diplomatice din dife
rite țări.

Fanfara militară intonează im
nurile de stat ale R.P.R. și R.P. 
Chineze. Tovarășii Chivu Stoica 
și Ciu En-lai primesc apoț defi
larea companiei de onoare.

Delegația R- P. Romîne este în
soțită în călătorie de Cian 
Ven-țian, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe, Ke Bo-nian, 
ambasadorul R. P. Chineze în 
R.P.R. și Iu Pei-ven, șeful proto- 
colului din Ministerul Afacerilor. 
Externe.

Pe aeroport tovarășii Chivu 
Stoica și Ciu En-lai au rostit 
cuvîntări.

Cuvintarea tovarășului Ciu En-lai Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
Dragă tovarășe Chivu Stoica, 

■președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro
mîne,

Dragi tovarăși membri ai dele
gației guvernamentale romîne,

Tovarăși și prieteni,
Delegația guvernamentală a Re

publicii Populare Romîne condusă 
de tovarășul Chivu Stoica pără
sește Pekinul pentru a vizita China 
de nord-est, după care va pleca 
în R.P.D. Coreeană, pentru o vi
zită prietenească. Deși tovarășul 
Chivu Stoica și ceilalți membri ai 
delegației au fost împreună cu noi 
numai opt zile, totuși în acest timp 
ei au adus o importantă contribu
ție la consolidarea mai departe a 
relațiilor frățești și de prietenie 
dintre popoarele chinez și romîn. 
Vizita lor a lăsat poporului chinez 
o impresie de neuitat. In numele 
guvernului și poporului chinez do
resc să le exprim încă odată mul
țumirile noastre cele mai sincere.

In cursul vizitei sale în țara 
noastră, delegația guvernamentală 
a Republicii Populare Romîne a 
avut convorbiri prietenești cu con
ducătorii guvernului nostru. A- 
ceste convorbiri s-au desfășurat 
sub semnul principiilor marxism- 
leninismului și în spiritul interna
ționalismului proletar. In decursul 
tratativelor, reprezentanții celor 
două guverne au constatat o de
plină identitate de vederi în prin
cipalele probleme internaționale 
actuale și în problema întăririi 
mai departe a solidarității lagăru-

lui socialist și dezvoltării colaboră
rii prietenești dintre China și Ro- 
mînia.

Vizita delegației guvernamentale 
a Republicii Populare Romîne în 
țara noastră a avut loc după isto
rica conferință de la Moscova a 
reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din diferite 
țări, ținută în noiembrie trecut. 
Vizita delegației și strîngerea prie
teniei frățești dintre popoarele 
chinez și romîn constituie o nouă 
expresie a solidarității țărilor so
cialiste și a mișcării comuniste in
ternaționale, care s-a manifestat 
cu prilejul conferinței de la Mos
cova. Această vizită marchează de 
asemenea o nouă etapă în dezvol
tarea continuă a colaborării priete
nești dintre cele două popoare ale 
noastre. Sînt încredințat că legă
turile frățești dintre cele două po
poare ale noastre vor continua să 
se dezvolte și mai mult în viitor.

Dragă tovarășe președinte și to
varăși membri ai delegației, la 
plecarea dumneavoastră vă rog în 
mod sincer să transmiteți întregu
lui popor romîn prietenia și calda 
afecțiune pe care poporul chinez le 
nutrește față de el. Ne despărțim 
pentru moment, dar cauza noastră 
comună a construirii socialismului 
și a menținerii păcii mondiale leagă 
pe veci cele două popoare ale 
noastre. Fie ca marea prietenie 
dintre popoarele chinez și romîn 
să se dezvolte pe zi ce trece. To
varăși membri ai delegației, vă do
resc sănătate și drum bun.

Tovarășe premier al Consiliului 
de Stat,

Tovarăși și prieteni,
Plecînd din capitala marii și 

glorioasei dv. patrii, delegația gu
vernamentală a Republicii Popu
lare Romîne dorește să exprime 
guvernului Republicii Populare 
Chineze și poporului chinez, cele 
mai vii mulțumiri pentru ospitali
tatea plină de căldură și atenție 
de care s-a bucurat în cursul vi
zitei sale.

Vom păstra în amintire imagi
nea celor văzute în țara dv., a oa
menilor pe care i-am întîlnit în 
fabrici, pe ogoare și șantiere, în 
instituții culturale și științifice, la 
Pekin și Uhan, Sian și Kunmm. 
Pretutindeni pe unde am trecut 
oamenii care ne-au primit cu 
afecțiune frățească ne-au transmis 
mesa/'ui lor de prietenie către po
porul romîn. Vom duce bucuros 
poporului nostru aceste mesaje și îi 
vom împărtăși puternicele impresii 
adunate în cursul vizitei. Contac
tul cu poporul chinez și cu încer- 
cații săi conducători ne-au ofe
rit prilejul de a ne da seama 
nemijlocit de strînsa unitate a po
porului chinez care, sub conduce
rea înțeleaptă și încercată a Parti
dului Comunist Chinez, în frunte 
cu tovarășul Mao Țze-dun, obține 
succese strălucite în transformarea 
Chinei într-o mare putere in
dustrială socialistă.

Succesele 
noastre, sînt

do. sînt și sucesele 
izbînzi ale întregului

lagăr socialist, ale tuturor forțelot 
păcii și progresului.

Rodnice sînt rezultatele vizitei 
noastre în țara du. fi ale convor
birilor pe care le-am purtat. A- 
cestea își găsesc oglindirea în imt 
portantul document semnat ieri —< 
Declarația comună romîno-chi- 
neză, care subliniază hotărîrea fer
mă a țărilor și popoarelor noastre 
de a dezvolta și adinei tot mai 
mult legăturile lor de prietenie 
frățească și colaborare multilator 
rală în spiritul internaționalismu
lui socialist, de a întări continuu 
unitatea fi coeziunea lagărului io. 
cialist, în frunte cu Uniunea So
vietică — principala chezășie a 
păcii fi securității internaționale. 
Declarația comună reflectă tot
odată atașamentul puternic al ță
rilor noastre față de politica de 
coexistență pașnică cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor socia
lă, față de cauza destinderii 
încordării internaționale, a apără
rii păcii.

Înainte de a ne despărți de dv. 
exprimăm încă odată urările cele 
mai sincere adresate de poporul ro
mân poporului frate chinez, de a 
dobîndi noi și mari victorii în 
munca și lupta sa consacrată unor 
asemenea nobile țeluri cum sînt 
socialismul și pacea.

Rămînefi cu bine, dragi tova
rășii

La Combinatul metalurgic 
din Anșan

BUDAPESTA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Budapesta 
au fost date publicității documen
tele adoptate de cea de-a 17-a se
siune a Comitetului Executiv al 
Federației Sindicale Mondiale, 
care a avut loc la Budapesta între 
30 martie și 2 aprilie.

MOSCOVA. — Consiliul de stal 
al Republicii Populare Polone l-a 
invitat pe K. E. Voroșilov, preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., să Iacă o vizită 
de prietenie în Republica Popu
lară Polonă. K. E. Voroșilov a ac
ceptat bucuros această invitație și 
urmează să viziteze Republica 
Populară Polonă in a doua jumă
tate a lunii aprilie a.c.

MOSCOVA. — Acum cîtva timp 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., K. E. Voro
șilov, a adresat în numele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și în numele său perso
nal regelui Nepalului, Mahendra 
Bir Bikram Sah Deva, invitația de 
a face împreună cu regina o vi
zită oficială în U.R.S.S. ~ 
Nepalului a mulțumit din 
sa și a reginei Prezidiului 
tului Suprem al U.R.S.S. 
K. E. Voroșilov, anunțînd 
ceptă invitația.

SOl'lA. — în cadrul ciclului de 
conferințe închinate culturii și 
științei românești, la 7 aprilie a 
avut loc la Clubul activiștilor cul
turali din Sofia un simpozion cu 
temele: ,,Participarea și ajutorul 
poporului romîn în războiul de 
eliberare al Bulgariei din 1877— 
1878“ și ,,Reflectarea războiului din 
1877—78 in literatura și arta plas
tică românească".

VIENA. — Reprezentantul per
manent al U.R.S.S. pe lingă Agen-

Regele 
partea 
Sovie- 
și lui 

că ac-

ția Internațională pentru energia 
atomică a prim.lt scrisori de la 
directorul general al agenției, S. 
Cole, în care acesta exprimă mul
țumiri Uniunii Sovietice pentru pu
nerea fa dispoziția agenției a 
20—30 specialiști consultanți pen
tru a da ajutor temporar statelor 
membre ale agenției.

BELFAST. — Poliția din Ulster 
(Irlanda de Nord ocupată de en
glezi) a anunțat că în noaptea de 
luni spre marți, membri ai „ar
matei republicane irlandeze" au e- 
fectuat patru atacuri cu bombe in 
Ulster. Au fost provocate pagube 
materiale.

LONDRA. — Poliția britanică a 
arestat un grup de oameni de a- 
faceri și ziariști implicați într-unul 
din cele mai mari scandaluri fi
nanciare care au avut loc la Lon. 
dra în ultimul timp. Printre cei 
implicați se află directorul între
prinderii de investiții Whitehead 
Industrial Trust. multimilionarul 
Whitehead și redactorul financiar 
al ziarului financiar britanic „Eve- 
ning News“ Cecil Barnett. White
head se „specializase“ în emisiuni 
de acțiuni ale unor societăți fic
tive. Prin acest procedeu White
head a strîns o mare avere.

HAVANA. — In Cuba continuă 
luptele dintre insurgenții conduși 
de Fidel Castro și trupele gi 
namentale ale dictatorului B 
ta. Activitatea 
extins asupra 
cuprinsă între 
Comunicatele oficiale date publici
tății semnalează că luptele dintre 
insurgenți și trupele guvernamen
tale sînt deosebit de violente, sol- 
dîndu-se cu sute de morți și ră
niți de ambele părți.

RIGA. — Leon Reuter, care s a 
înapoiat recent în patrie după 14

uver- 
‘•attis- 

insurgenților s-a 
unei vâsle regiuni 
Aliamo și Oriente.

ani de emigrare, a fost numit dl- 
rijor al orchestrei simfonice radio 
din Letonia.

PRAG A. — La 6 aprilie a în
cetat din viață Viteslav Nezval. 
unul din cei mai mari poeți con
temporani ai Cehoslovaciei, artist 
al poporului din Cehoslovacia.

TAȘKENT. — în mai va avea loc 
în capitala Uzbekistanului, Confe
rința unională de petrografie, con. 
vocată de Prezidiul Academiei de 
Științe al U.R.S.S. și de Ministerul 
Geologiei și protecției subsolului al 
U.R.S.S. Au fost invitați să par
ticipe la conferință oameni de 
știință — petrologi din R. P. Chi
neză, Cehoslovacia._Romînia,_ Bul
garia, Ungaria, 
Germană, Albania și 
reeană.

MOSCOVA 8. — 
itinerariile devenit 
cuprinzînd Moscova, 
grad sau localitățile 
terice din Crimeea și Caucaz, tu
riștii romîni vor putea anul acesta 
să viziteze și orașul Riga, capitala 
Estoniei sovietice. Anul acesta se 
introduc și itinerarii automobilis
tice Leningrad-Moscova, Moscova- 
Harkov-Kiev-Iiișinău și eventual 
mai departe spre R.P. Romînă.

DJAKARTA. — Organele de stat 
au descoperit în capitala Indone
ziei. un complot el agenturii re
belilor care urmărea să provoace 
dezordine la Djakarta și să răs
toarne cabinetul Djuanda. Au fost 
arestate 12 persoane printre care 
3 funcționari superiori șl 7 func
ționari ai societăților străine. Au 
fost confiscate documente care dez
văluie legăturile complotiștilor cu 
rebelii și cu bandele „Dar UI Is- 
lam-ului“,

Polonia, R. D. 
R. P. D. Co-

Pe lingă 
tradiționale. 

Kiev, Lenin- 
balneo-cli mu

ANȘAN 8 (Trimisul special
Agerpres transmite) :

„Sîntem hotărîți să ajungem și 
să depășim Anglia“ — această 
lapidară, lozincă sintetizînd un ....._______  ______  r._.
întreg program a atras atenția lor sale, tehnologia muncii 
membrilor delegației guverna
mentale a R.P. Romîne în frun
te cu tovarășul Chivu Stoica, în 
momentul în care intrau pe poar
ta uneia din marile secții ale 
combinatului metalurgic din Anj 
șan. însoțiți de Cian Ven Tian, 
adjunctul ministrului de Externe, 
și de Ke-Bo Nian, ambasadorul 
R.P. Chineze la București, oas
peții romîni a sosit în cetatea 
oțelului chinez, marți la amiază, 
venind de la Pekin. Intîmpinați 
la aeroport de Li We, primarul 
Anșanului, de Ma Pin, directo
rul combinatului, și de Ian Si- 
Ce, secretarul Comitetului Orășe
nesc de partid, înalții oaspeți au 
făcut primul drum la impunăto
rul combinat, cel mai mare și 
important centru metalurgic al 
Chinei populare. Istoria Anșanu
lui este istoria avîntului spre in
dustrializare și progres a marii 
țări prietene. Eliberat în 1948, 
Anșanul și«a consacrat următorii 
patru ani operei de refacere pen
tru ca puțin mai tîrziu să devină 
unul din obiectivele de bază ale 
primului plan cincinal al R. P. 
Chineze. Construit pe ceea ce 
mai rămăsese de pe urma distru
gerilor provocate de ocupanții 
japonezi, de succesorii ciankai- 
șiști ai acestora și de bombar
damentele aviației americane,

combinatul metalurgic se prezin
tă astăzi ca un imens oraș de 
fabrici și uzine.

Capacitatea de producție a 
combinatului, calitatea produse-

1 și 
calificarea muncitorilor săi întă
resc și mai mult convingerea 
celui care vizitează acest combi» 
nat că obiectivul propus de oa
menii muncii chinezi — ajunge
rea și depășirea Angliei în ce 
privește producția industrială — 
va fi în întregime realizat.

Oaspeții romîni au vizitat cîte. 
va din principalele sectoare ale 
combinatului, fiind pretutindeni 
obiectul unor deosebit de calde 
manifestații de prietenie din par
tea muncitorilor și tehnicienilor. 
După vizitarea combinatului, 
conducătorii romîni au fost invi
tați la dejun ai primarului ora
șului Anșan.

In cursul după-amiezil delega
ția guvernamentală romînă a 
plecat spre Șenian (Mukden). 
In întîmpinarea oaspeților, pe 
aeroportul marelui oraș din nord- 
estul Chinei au venit Tu Tze- 
Han, guvernatorul provinciei Lio 
Nin, Uan Fun, secretarul comi
tetului provincial al Partidului 
Comunist Chinez, reprezentanți 
ai instituțiilor publice și marilor 
întreprinderi industriale. Delega
ția va rămîne la Șenian pînă joi 
dimineața cînd va părăsi R. P. 
Chineză spre a se îndrepta spre 
R.P.D. Coreeană,
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