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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

In cinstea zilei de 1 Mai
Angajamentele

au devenit fapte
Bilanf rodnic în întrecere

PLOEȘTI (de la corespondentul 
nostru).

Ieri, la comitetul regional de 
partid am aflat lucruri importan
te. Bilanțul centralizat ne confir
mă că muncitorii vîrstnici și ti
neri, tehnicienii și inginerii regiunii 
Ploești au muncit bine ca să-și în
deplinească și să depășească anga
jamentele luate în cinstea zilei de 
1 Mai. Pe întreaga regiune planul 
global al producției industriale a 
fost depășit cu 23.548.000 lei față 
de angajamentul luat.

Luptînd pentru reducerea prețu
lui de cost de fiecare produs fa
bricat, în această perioadă relativ 
scurtă s-au realizat economii de 
59.365.000 lei.

Printre colectivele care s-au si
tuat în fruntea întrecerii se află 
brigăzile de producție din majori
tatea schelelor petrolifere ale re
giunii Ploești, care au extras pe3te 
plan aproape 16.000 tone țiței, în

timp ce rafinorii au livrat pînâ în 
prezent peste plan atît sectorului 
agricol cit și celorlalte nevoi ale 
țării 19.293 tone produse rafinate 
(benzină, ulei, motorină, petrol 
lampant). Tinerii rafinori de la 
rafinăria nr. 7 Brazi au dat peste 
plan numai pînă la 20 aprilie, 
1.936 tone benzină,, 56 tone petrol 
și 42 tone motorină. Sub conduce
rea tînărului inginer Victor Niga, 
utemiștii Ene Ferăstrău, Iulian 
Bîrlan, Vasile Cazan și Ștefan Ni- 
colae s-au situat în fruntea între
cerii. Pentru meritele în muncă 
fotografiile lor au fost expuse la 
gazeta centrală a rafinăriei. Nici 
minerii Trustului Muntenia nu 
s-au lăsat mai prejos. Ei au dat 
pînă acum peste plan 26.000 
tone cărbune. în cinstea zi
lei de 1 Mai pe întreaga regiune 
Ploești 13.653 de muncitori tineri 
și vîrstnici 
fruntași ai

Consiliul Central al Sindicate
lor din R. P. Romînă a invitat 
numeroase delegații sindicale de 
peste hotare pentru a participa la 
sărbătorirea zilei de 1 Mai.

Luni la amiază au sosit în Ca
pitală membrii delegației sindi
cale din U.R.S.S. Din delegație 
fac parte I. F. Șkuratov, secreta, 
rul C.C. al Sindicatului muncito
rilor din agricultură, I. N. Ko- 
val, secretar al Consiliului repu
blican al sindicatelor din R.S.S. 
Moldovenească, V. P. Seleakov, 
președintele Consiliului sindical 
regional din Tomsk, V. C. Miroș- 
nicenko, șeful unei brigăzi de lă
cătuși de la uzinele de construcții 
navale din Odesa și Sattar Melik 
Mamed, Ogl Veliev, șef de sec
ție la schela 
„Leninneft“ i

i petroliferă nr. 14 
din Baku.

★

sindicatelor 
a sosit In Capitală

ma

a

Lucrările celei de-a IV-a sesiuni
a Marii Adunări Naționale 
a R. P. ' R o m î n e

rea In sala de ședințe pe 
rășii: Gh. Gheorghiu-Dej, 
Stoica, Gheorghe Apostol, 

r____ __ , _ Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae
tat cu aplauze puternice la intra- Ceaușescu, Alexandru Drăghici,

avut loc lucrările celei 
sesiuni a Marii Adu-

Luni au 
de-a IV-a 
nări Naționale a R. P. Romîne.

Deputății și invitații au salu-

tova- Alexandru Moghioroș, Dumitru 
Chivu Coliu, Leonte Răutu, Leontin Să- 

Emil

DECLARAȚIA
Marii Adunări FVafîonale 

a R. P. Romîne cu privire Ia Apelul 
Sovietului Suprem al (J.R.S. S. către 
parlamentele tuturor țarilor lumii 
în problema încetării experiențelor

cu arma nucleara

dețin acum titlul de 
întrecerii socialiste.

Prima motonavă de 2000 tone
Respectîndu-și angajamentul 

luat în cinstea lui 1 Mai con
structorii de la Șantierele Navale 
din Galați au lansat luni la apă 
prima motonavă de 2.000 de tone 
construită la noi în țară. Această 
motonavă este destinată trans-

portului de mărfuri pe fluvii și 
lacuri de acumulare. Ea este ac
ționată de două motoare a 500 
C.P. care-i asigură o viteză de 
17-29 km. pe oră. Corpul navei 
este întărit în vederea navigației 
printre sloiuri.

2500 studenți bucureșteni 
au prestat muncă voluntară

Răspunzînd chemării Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților și 
Comitetului U.T.M. din centrul 
universitar București, peste 2.500 
de studenți bucureșteni au prestat 
duminică dimineața aproape 7.500 
ore muncă voluntară în cinstea 
zilei de 1 Mai.

Ei au lucrat la taluzarea malu
rilor Dîmboviței, ț . ,
caselor de cultură ale tineretului" 
și în Parcul de Cultură și Odihnă 
„I. V. Stalin".

pe șantierele

Delegația 
ghiare, care 
sîmbătă după-amiază este alcă
tuită din Kaszas Bela, secretarul 
Sindicatului muncitorilor din 
transporturi și comunicații și Szi 
iagyi Laszlo, președintele comite
tului sindical din întreprinderea 
„Moszentermslo Vallalat“ (cărbu
ne artificial).

Tot sîmbătă după-amiază a so
sit în Capitală Smaali Driss, res
ponsabilul regiunii sindicale agri
cole Casablanca șl membru în 
Departamentul agriculturii din 
cadrul Uniunii marocane a mun
cii.

De asemenea, se a.flă în țară ca 
invitat al Consiliului Central al 
Sindicatelor, pentru a participa 
la sărbătorirea zilei de 1 Mai, Is- 
mail Abd El Rohman El Demel- 
lawi, secretar al Confederației in 
terriaționale a sindicatelor arabe.

Marea Adunare Națională a Republicii Populare 
Romîne, întrunită în sesiune Ia 28 aprilie 1958, a 
luat cunoștință de Apelul Sovietului Suprem al 
Uniunii Sovietice către parlamentele tuturor țări
lor în problema încetării imediate și necondițio
nate a experiențelor cu arma nucleară.

Poporul romîn, alături de toate popoarele lumii 
a salutat cu căldură, ca o nouă și măreață acți
une de pace a Uniunii Sovietice, hotărîrea ei de 
a inceta unilateral experiențele cu toate tipurile 
de arme atomice și cu hidrogen. Exprimînd politi
ca consecventă de pace a statului sovietic, grija 
profundă față de interesele vitale ale popoarelor, 
această hotărire creează premize deosebit de favo
rabile pentru încetarea totală a experiențelor cu 
armele nucleare, ceea ce ar însemna un prim pas 
de importanță istorică pentru eliberarea omenirii 
de amenințarea războiului atomic.

Marea Adunare Națională și guvernul R. P. Ro- 
mine, exprimind năzuințele de pace și securitate 
ale poporului romîn, promovînd o politică de 
coexistență pașnică și de colaborare multilaterală, 
s.au pronunțat ferm împotriva cursei înarmărilor 
nucleare, pentru interzicerea totală a armelor nu
cleare și pentru folosirea energiei atomice exclusiv 
in scopuri pașnice.

Marea Adunare Națională a Republicii Popu
lare Romîne consideră că o primă măsură imediat 
realizabilă pentru atingerea acestor țeluri ar fi în
cetarea pentru totdeauna și pretutindeni a expe
riențelor cu arma atomică și cu hidrogen, expe
riențe care duc la crearea de arme tot mai distru
gătoare, măresc psihoza războinică, infectează at
mosfera planetei noastre cu substanțe radioactive, 
pun în pericol sănătatea generației actuale și a ce
lor viitoare.

Un acord cu privire la încetarea generală a ex
periențelor cu arma nucleară ar fi de o uriașă 
însemnătate pentru dezvoltarea încrederii între 
state și ar deschide noi perspective pentru rezol
varea problemei dezarmării și a altor probleme in
ternaționale.

In prezent, cînd un asemenea acord este cerut 
cu tărie de toate popoarele iubitoare de pace, gu
vernele S.U.A. șl Marii Britanii nu se pot sustrage 
obligației de a se alătura Uniunii Sovietice, ince- 
tind la rlndul lor experiențele cu armele atomice 
și cu hidrogen.

Marea Adunare Națională a R.P.R. consideră că 
parlamentele S.U.A. și Marii Britanii sînt puse în 
fața unei imense răspunderi. De atitudinea acestor 
puteri față de hotărîrea Uniunii Sovietice depinde 
ca omenirea să fie ferită de amenințarea războiu
lui sau să fie tirîtă mai departe în cursa înarmă
rilor.

Ținînd seama de interesele vitale ale poporului 
nostru și ale întregii omeniri, Marea Adunare Na
țională a Republicii Populare Romîne își exprimă 
speranța că parlamentele tuturor țărilor vor 
sprijini inițiativa nobilă a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și eforturile îndreptate spre încetarea to
tală a experiențelor cu arma atomică și cu hidro
gen.

întregul popor romîn va face tot ce-i stă în pu
tință pentru a-și aduce întreaga contribuție la e- 
forturile îndreptate spre încetarea exploziilor cu 
arme nucleare, la înfăptuirea năzuințelor fierbinți 
ale tuturor popoarelor de a vedea îndepărtată pri
mejdia războiului nuclear și a oricărui conflict 
armat.

lăjan, Ștefan Voitec, lanoș Faze- 
kaș, Vladimir Gheorghiu, Alexan. 
dru Birlădeanu.

Pe banca Prezidiului Marii A- 
dunării Naționale au luat loc to
varășii acad. Mihail Ralea, Anton 
Moisescu, vicepreședinți; Gheor- 
ghe Stoica, secretar și membrii 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale.

In lojile rezervate publicului se 
aflau conducători ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor ob. 
ștești, oameni ai muncii din între
prinderi și instituții, ziariști ro- 
mîni și străini.

In loja rezervată corpului di
plomatic au luat loc șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și membri ai corpului 
diplomatic.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de tovarășul Constantin 
Pîrvulescu. președintele Marii A- 
dunări Naționale, care a su.pus 
spre aprobare următoarea ordine 
de zi:

1. Declarația de răspuns a 
Marii Adunări Naționale a R. P- 
Romîne la Apelul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. adresat parla
mentelor tuturor țărilor lumii in 
problema încetării experiențelor 
cu arma nucleară.

2. Darea de seamă a delegației 
guvernamentale romîne care a 
vizitat țările din Asia.

3. Validarea alegerii deputatu
lui Dumitru Ștefan, ales la 30 
martie 1958, in circumscripția 
electorală Mînăstirea, regiunea 
București.

Marea Adunare Națională a 
doptat în unanimitate ordinea 
zi propusă.

La primul punct al ordinei 
zi a luat cuvîntul deputatul acad. 
Ștefan S. Nicolau, care a prezen
tat raportul Comisiei de Politică 
Externă a Marii Adunări Națio
nale și proiectul Declarației Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romî
ne cu privire la Apelul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. adresat par
lamentelor tuturor țărilor lumii în 
problema încetării experiențelor, 
cu arma nucleară.

Primit cu aplauze puternice de 
deputați și invitați, a luat apoi 
cuvîntul tov. Chivu Stoica, Preșe
dintele Consiliului de Miniștri,

a- 
de

de

care a expus darea de seamă a* 
supra vizitei făcute în lunile mar
tie și aprilie de delegația guver-i 
namentală romînă în India, R.Pj 
Chineză, Uniunea Birmană, Res 
publica Democrată Vietnam, Re-, 
publica Populară Democrată Co
reeană, Republica Populară Mon
golă, la invitația guvernelor și 
primilor miniștri ai acestor țări, 

Cuvîntarea tovarășului Chivu 
Stoica a fost ascultată cu atenție 
și subliniată în repetate rînduri 
de puternice aplauze. Deputății 
și invitații, în p'cioare, aclamă 
îndelung pentru Partidul Mun
citoresc Romîn și guvernul 
R. P. Romîne, a căror poli
tică de coexistență pașnică și 
colaborare internațională cores
punde pe deplin intereselor șl 
năzuințelor poporului nostru, 
pentru marea și puternica Uni
une Sovietică, scut neclintit al 
păcii în lumea întreagă.

In continuarea ședinței au în
ceput discuțiile la primele două 
puncte ale ordinei de zi.

Au luat cuvîntul deputății: 
acad. prof. Nicolae Gh. Lupu, 
circumscripția electorală Boto
șani, regiunea Suceava, Mihai 
Mujic, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor, circum
scripția electorală Baia Bare, re
giunea Baia Mare, Emil Bordeia- 
nu, circumscripția electorală Iași- 
Sud, regiunea lași, Traian Cer- 
cega, circumscripția electorală 
Bocșa Vasioviel, regiunea Timi
șoara, Agripina Chișcă, circum« 
scripția electorală Buhuși, regiu
nea Bacău, Tiberiu Andrasofszky,. 
circumscripția electorală Miercu
rea Nirajului, Regiunea Autono.

(Continuare in pag. 3-a)
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Darea de seama prezentată

Aniversare pionierească
Cu prilejul împlinirii a 9 ani 

de la înființarea primelor detașa, 
mente de pionieri din țara noa. 
stră, duminică dimineața la Pa. 
latul Pionierilor din Capitală a 
avut loc o adunare festivă orga
nizată de Comitetul Orășenesc 
București al U.T.M.

Despre aniversarea înființării 
primelor detașamente de pionieri, 
a vorbit tov. Elena Antone, se
cretar al Comitetului Orășenesc 
București al U.T.M.

Decernarea Diplomei de Onoare 
a C. 

unor tineri cercetători științifici
Cu prilejul primei

C. al U. T. M

Cu prilejul primei sesiuni a tinerilor cercetători științifici 
Institutelor din București ale Academiei R.P.R. organizată 
Prezidiul Academiei R.P.R, în urma inițiativei comitetului 
U.T.M. al Academiei și cu sprijinul comitetului de partid — 
Comitetul Central al U.T.M. a decernat pentru merite deosebite 
în activitatea științifică și obștească Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T M. următorilor tineri cercetători: Burloiu Niculina, 
Constantinescu Virgil, Copoi u Nicolae, Desmireanu Ion, F. 
Alexandru, Fiihrer Berta, Lupan Max, Nicolae Marieta, Sala 
Marius, Șerban Mihai, Singer Ivan, Teodorini Sanda, Varga 
Paul.

ai 
de

DECLARAȚIA
Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Romînă 

in legătură cu hotărîrea Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
privitoare la încetarea în Uniunea Sovietică a experiențelor 

cu toate tipurile de arme atomice și cu hidrogen

A

In actuala evoluție a situației 
politice internaționale, problema 
înlăturării pericolului unui război 
atomic preocupă în cel mai înalt 
grad poporul nostru muncitor. El 
se alătură cu hotărire largii miș
cări ce se desfășoară în întreaga 
lume pentru interzicerea expe
riențelor cu armele nucleare, 
ccnsiderind că realizarea acestui 
deziderat ar constitui un prim 
pas spre destindere în relațiile 
internaționale, spre dezarmare șl 
asigurarea unei păci trainice.

Consiliul Central al Sindicate
lor din Republica Populară Ro
mină salută cu însuflețire hotărî
rea Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
cu privire la încetarea unilate
rală de către Uniunea Sovietică 
a experiențelor cu armele nu
cleare.

Această hotărire constituie încă 
o dovadă a politicii consecvente 
pe care o duce U.R.S.S. pentru 
dezarmare, pentru destinderea în
cordării internaționale, coexisten
ță pașnică și consolidarea păcii. 
Ea răspunde pe deplin profundei 
dorințe de pace și necesităților 
celcr mai arzătoare ale oameni
lor muncii și popoarelor din În
treaga lume.

In numeroase mitinguri și adu
nări, muncitorii, tehnicienii, ingi
nerii și funcționarii din întreprin
derile și instituțiile din țara noas
tră au aprobat cu 
ceastă generoasă
Sovietului Suprem 
Sovietice, in care

tribuție de cea mal mare 
însemnătate la realizarea unul 
acord general referitor la în
cetarea experiențelor cu armele 
nucleare și de înlăturare a peri
colului unui război nuclear.

Acceptarea propunerii făcute de 
U.R.S.S., ca și celelalte două 
state care produc arme atomic» 
și cu hidrogen să înceteze la rin- 
dul lor experiențele cu aceste ar
me, ar scuti omenirea de urmă
rile grave ale exploziilor termo
nucleare și ar crea condiții pen
tru înfăptuirea unor măsuri prac
tice care să ducă Ia înlăturarea 
definitivă a pericolului atomic.

Oamenii muncii din țara noas
tră, îngrijorați de consecințele 
grave pe care poate să le aibă 
pentru pacea și securitatea lumii 
atitudinea cercurilor conducătoa
re din S.U.A. și Anglia, care con
tinuă să organizeze noi experien
țe cu arma atomică, să înmul
țească bazele militare și rampele 
de lansare a armelor atomice, să 
organizeze zboruri ale avioanelor 
încărcate cu arme nucleare, cer 
ca guvernele acestor state să vină 
în întimpinarea propunerilor 
constructive ale U.R.S.S.

Consiliul Central al Sindicate
lor declară că oamenii muncii șl 
sindicatele din Republica Popu
lară Romînă, sprijinind politica 
guvernului țării noastre — care 
militează pentru promovarea po
liticii de coexistență pașnică cu 
toate statele — vor continua să 
lupte cu hotărire pentru apăra
rea păcii, pentru interzicerea fa-

bricăril, experimentării și folosi
rii armelor atomice și termonu
cleare, pentru încheierea unui a- 
cord general de dezarmare șl 
pentru dezvoltarea legăturilor e- 
conomice și culturale între toate 
țările.

Oamenii muncii din R. P. Rqa 
mină cer cu hotărire convocarea 
cit mai grabnică a unei confe
rințe la nivelul cel mai înalt, so
cotind că aceasta ar putea adu
ce o contribuție considerabilă la 
rezolvarea pașnică a problemelor 
Internaționale litigioase.

Sindicatele și oamenii 
din Republica Populară 
slnt convinși că, în fața 
fulul dezlănțuirii unui război a- 
tomic, organizațiile sindicale șl 
oamenii muncii din lumea întrea
gă vor acționa tot mai energic 
și mai uniți, indiferent de con
vingerile lor politice sau religioa
se, indiferent de afilierea lor in
ternațională, pentru interzicerea 
experiențelor cu armele atomice 
și cu hidrogen, pentru promova
rea politicii de coexistență pașni
că și de securitate internațională 
a popoarelor.

Fie ca 1 Mal. ziua solidarității 
internaționale și a frăției oameni
lor muncii din toate țările, să 
aducă anul acesta o contribuție 
importantă la făurirea unui front 
comun de luptă al celor ce mun
cesc din lumea întreagă, pentru 
un viitor care să nu mai stea 
sub amenințarea războiului 
monuclear.

entuziasm a
hotărire a
al Uniunii

văd o con-

Consiliul Central al Sindicatelor din R. P. Romînă

de tovarășul
Tovarăși deputați,
După cum vă este cunoscut, 

la invitația primilor miniștri și a 
guvernelor Indiei, Repub icii 
Populare Chineze, Uniunii Bir- 
mane, Republicii Democrate Viet
nam, Republicii Populare Demo
crate Coreene și Republicii Popu
lare Mongole, și din însărcina
rea guvernului romîn, am făcut 
în cursul lunilor martie și apri
lie, o vizită de prietenie în aceste 
țări. In cele ce urmează, voi in
forma Marea Adunare Națională 
despre rezultatele acestei vizite.

In toate țările vizitate ne.am 
bucurat 
căldură 
partea 
partea

de o primire plină de 
și afecțiune, atît 
populației cit și 
reprezentanților autori-

din 
din

tăților centrale și locale. In varia
tele manifestări de simpatie cu 
care am fost întîmpinați în orașe 
și sate, în întreprinderi și insti
tuții, în atenția și grija cu care 
am fost înconjurați de către oa
menii de stat din țările vizitate, 
am văzut o mărturie de nedez
mințit a sentimentelor de priete
nie pe care popoarele acestor 
țări le nutresc față de poporul 
romîn. In această vizită ne-am 
dat mai bine seama de atașamen
tul profund al acestor popoare 
pentru cauza păcii șl pentru 
principiile coexistenței 
cît și de dorința lor puternică de 
a contribui la dezvoltarea priete
niei și colaborării între popoare.

pașnice,

Călătoria făcută prin țările A- 
siei ne-a dat posibilitatea să 
cunoaștem personal aspecte im
portante ale vieții acestor po
poare, culturii și tradițiilor lor 
bogate, năzuința lor fierbinte 
spre progres și bunăstare, munca 
și lupta lor dedicată înfăptuirii 
acestei năzuinți.

Totodată, noi ;tn putut face 
cunoscute popoarelor prietene 
care ne-au găzduit, aspecte ale 
activității constructive desfășura
te de poporul romîn, ale realiză
rilor sale în dezvoltarea econo
miei și culturii țării pe calea so
cialismului și în lupta pentru 
pace.

In timpul vizitei în țările A- 
siei, noi am 
stat din aceste țări, 
prietenești, ale căror 
pozitive sînt consemnate în de
clarațiile comune care au fost 
date publicității. S-a dovedit ast
fel încăodată cit de importante și 
utile sint contactele directe între 
șefii de guverene din diferitele 
țări. Trecînd in revistă rezulta
tele vizitei, putem afirma că sco
purile ei, adincirea apropierii și 
cunoașterii reciproce, dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre țara noastră și țările 
vizitate, întărirea solidarității în 
lupta pentru pace — au fost în
deplinite.

Străvechea patrie a marelui 
popor indian a fost prima țară

și în lupta pentru

avut cu oamenii de 
convorbiri 

rezultate

Chivu Stoica
pe care am vizitat-o. Intîlnirile 
pe care le-am avut în capitala 
indiei cu premierul Nehru și cu 
alți conducători de frunte al țării 
au decurs într.o atmosferă de 
cordialitate și deplină înțelegere 
reciprocă. Convorbirile noastre cu 
premierul Nehru, ale cărui merite 
în promovarea consecventă a 
principiilor coexistenței pașnice 
și în menținerea și consolidarea 
păcii se bucură de o înaltă apre
ciere din partea guvernului și 
poporului romîn, au prilejuit un 
larg schimb de vederi. Aceste 
convorbiri au relevat poziția 
noastră comună in importante 
probleme internaționale cum sint 
încetarea experiențelor cu arme 
nucleare, respectarea independen
ței și suveranității națiunilor, 
neamestecul în treburile interne 
ale altor state, restabilirea drep
turilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze în Organizația 
Națiunilor Unite, abordarea paș
nică și prin tratative a probleme
lor internaționale, convocarea 
conferinței la nivel înalt. Con
vorbirile noastre au relevat de 
asemenea dorința ambelor părți 
de a lărgi relațiile de colaborare 
economică, tehnico-stiințifică și 
culturală romino-inaiene, pe baza 
deplinei egalități în drepturi și a 
avantajului reciproc. In acest 
spirit, • Republica Populară Romî
nă va acorda asistență Indiei în 
dezvoltarea industriei el petrol!-

fere. Aflindu-ne în India, ne-am 
putut da seama că această țară 
produce o serie de mărfuri care 
interesează Rominia, după cum 
și în țara noastră se produce o 
serie de mărfuri pentru care se 
manifestă interes 
ce arată că schimburile 
ciale dintre cele 
largi posibilități
Este neîndoielnic că, în urma a- 
cestor convorbiri, prietenia și co
laborarea dintre Republica Popu
lară Romină și India se vor a- 
dînci și dezvolta, în interesul po
poarelor noastre, al colaborării 
internaționale și el păcii.
Datorită grijii deosebite cu care 

guvernul indian a organizat că
lătoria noastră, a fost posibil ca, 
în zilele petrecute acolo, să cu
noaștem unele din minunatele 
monumente de artă create de-a 
lungul mileniilor de poporul in
dian, precum și numeroase aspec
te ale Indiei de astăzi. La Agra 
și in alte orașe am admirat mo
numente de arhitectură care in
cintă privirile prin armonia li
niilor, bogăția ornamentației, ori
ginalitatea concepției. Am asistat 
la numeroase manifestări cultu- 
ral-artistice. Am vizitat impor
tante întreprinderi industriale și 
șantiere de construcție, unități a- 
gricole, centre comerciale, insti
tuții științifice. La Bhakra-Nan-

în India, ceea 
comer- 

două țări au 
de dezvoltare.

(Continuare în pag. 2-a)

muncii 
Romînă 
penco-

Aspect din sala Marii Adunări Naționale

■4u fost mulți vorbitori. Din 
toate coifurile țării. Am ascul
tat cuvinte rostite cu siguranța 
celui obișnuit cu tribuna. Dove
deau calm, rațiunea biruise e- 
moția în grija pentru relatarea 
atent științifică a faptelor. Cu- 
vintările erau născute însă in 
avalanșa sentimentelor cele 
mai profunde. Cuvîntul fusese 
încălzit la focul inimii. Se 
vorbesc despre viață și pace, 
iar într-o asemenea problemă 
inima omului este un bun sfă
tuitor. Mulți vorbitori. Prin ei 
un popor întreg a urcat la 
tribuna parlamentară. Un po
por întreg și-a spus răspicat 

‘ cuvîntul. Țara toată venise par
că aici.

A fost mai mult decit o dez
batere de politică internaționa
lă. A fost o pledoarie pe care 
poporul romîn a făcut-o în fa
voarea păcii, a colaborării in
ternaționale, o pledoarie pentru 
ca—așa cum plastic spunea un 
deputat — energia nucleară să 
se înfrățească cu viața și feri
cirea oamenilor. Sintem o țară 
mică dar în viața internațională 

. ne-am cucerit un mare presti
giu. Ascultam expunerea tova
rășului Chivu Stoica și eram 
mîndri de prețuirea pe care 
țările asiatice o arată Romi- 
niei. Vizita delegației guverna
mentale a R.P.R. in Asia a fost 
o strălucită verificare a juste
ței politicii statului nostru, po
litică de pace inspirată de nă
zuințele poporului. Consecventă 
acestei politici. Marea Adunare 
Națională a salutat istorica mă-, 
sură a U.R.S.S. de a pune ca
păt în mod unilateral experien- • 
[elor nucleare.

Trăim în secolul în care dis- , 
tanțele își pierd vechea lor va
loare. Stronțiu 90 nu are cu
noștințe geografice și nici pre
ferințe. Stronțiu 90 nu este insă 
o fatalitate. Puterea lui au 

' descătușat-o oamenii și tot ei 
’ pot s-o stăpînească. Este nevoie 
pentru aceasta de o sinceră do
rință de pace. Muncitoarea 
Agripina Chișcă se referea la 
afirmațiile occidentale că înce
tarea unilaterală de către 
U.R.S.S. a experiențelor ato
mice ar fi propagandă. ,J)e ce 
nu fac și domnii occidentali o 
asemenea propagandă ?“ — în
treba ea in aplauzele deputu- 
ților. N-au lipsit din cuvintă- 
rile deputaților referirile la jo
cul primejdios al comandamen
tului militar american. Cuvin-. 
te aspre au înfierat isteria ato
mică. din S.U.A.

L-am auzit vorbind pe Tudar 
Arghezi. A urcat In tribună în
cet sprijinindu-se in baston și 
a scos din buzunarul hainei 
două coli de liîrtie pe care le-n 
despăturit. Rostea o cintare « 
vieții, a omeniei din care izvo
răște poezia, acuza „bleslemita 
armă atomică“. Sclipeau biju
teriile vorbei.

Muncitoarea din Buhuși și , 
maestrul poeziei rominești, co
lectivistul din Constanța și sa
vantul care a dezbrăcat halptul 
alb pentru o dimineață.

Un popor intreg a urcat 
tribuna parlamentară.

Un popor care vrea pace 
contribuie la obținerea ei.

Un popor conștient de forța 
sa, de forța marelui lagăr al

u 
T

A
I au, ue for^a maretui lagar gl 
î socialismului.

EUGENIU OBREA



Marii Adunări Naționale
Darea de seamă prezentată

(Urmare din pag. l-a)

gal și pe valea fluviului Damo* 
dar ne-am dat seama de marile 
proporții ale lucrărilor hidroener
getice care se desfășoară în a- 
ceastă țară. Uzina de mașini- 
unelte din Bangalore, uzina de 
vagoane din Madras și aceea de 
lecomoitive din Cittaranjan, uzi
na de îngrășăminte chimice din 
Sindri sint realizări de seamă 
ale poporului indian, rezultate 
ale eforturilor sale de a ridica 
nivelul economic și tehnic al tă
rii. Din vizitele pe care le-am fă
cut in riiferite instituții științiîice 
— între care Institutul de Ener
gie Atomică din Bombay — și 
din convorbirile pe care le-am a- 
vut cu savanți renumiții ne-am 
putut da seama de deosebita a- 
tenție care se acordă în india 
cercetării științifice. Spre deose
bire de primul plan cincinal al 
Indiei. în care obiectivele princi
pale erau acelea de dezvoltare a 
agriculturii și de construire de 
sisteme de hidrocentrale și de 
irigații, în centrul preocupărilor 
celui de-al doilea plan cincinal 
se află producția de utilaj greu, 
metalurgia fierului, lărgirea re
surselor energetice. Toate aces
tea arătă hotărirea guvernului și 
poporului Indian de a lichida 
înapoierea economică în care a 
fost menținută țara datorită do
minației coloniale de aptoape 
două secole și «ie a crea și dez
volta o industrie proprie, care 
să asigure independența economi
că a, Indiei. Noi sîntem convinși 
că India, cu imensele ei resurse 
naturale, cu poporul ei harnic și 
talentat ■—1 creator al uneia din 
cele mai vechi și strălucite civi
lizații — va obține succese din 
ce jn ce mai mari pe calea dez
voltării economice

In ultimele zile ale lunii mar. 
tie am fost oaspeții guvernului 
Uniunii Birmane unde am fost 
primiți cu însuflețire și inc.o<iJu
rați cu multă atenție. Deși vizita 
în această țară 3 <ost mai scurtă, 
noi am putut avea convorbiri 
fructuoase cu conducătorii ei și 
să cunoaștțm • aspecte din viața 
Și adtiJitatea poporului birman.

in timpul vizitei noastre în 
Rangoon, ne-am întîinit cu pre
mierul U Nu și Cu alți conducă
tori de frunte ai Uniunii Birma
ne. Schifitbu; de vederi, sincer și 
prieteneȘt, ne care l-am avut cu 
premierul U Nu a confirmat fap
tul că țările noastre, animate de 
dorința de a apăra cauza păcii, 
a bunei fTTțeleg’erf și prieteniei 
intre popoare, se află pe poziții 
comune in importante probleme 
internaționale.

In declarația comună romino- 
birmană, se arată că țările noa
stre se pronunță cu fermitate îm
potriva oricărui amestec sau în
cercări de amestec în treburile 
interne ale vreunui stat și pentru 
coexistența pașnică intre state 
cu orinduiri sociale diferite, ele 
salută propunerile pentru o con
ferință la nivel înalt, care să gă
sească soluții practice la proble
mele internaționale importante și 
urgente, consideră încetarea ex
periențelor cu arme nucleare o 
primă și binevenită etapă spre 
interzicerea folosirii în scopuri 
destructive a energiei nucleare și 
spre soluționarea problemei dez. 
armării, se pronunță pentru des
ființarea blocurilor militare și în
locuirea fbr prinîr-un sistem de 
securitate colectivă, pentru resta
bilirea drepturilor Republicii 
Populare Chineze in Organizația 
Națiunilor Unite. De asemenea, 
din acest schimb de vederi s-a 
desprins .hotărirea celor două gu
verne de a depune toate efortu
rile pentru dezvoltarea continuă 
a legăturilor economice și cultu
rale dintre Rcmînia și Birmania.

După cucerirea independenței 
țării sale, in urma unei lungi șl 
dirze lupte, poporul birman este 
preocupat să lichideze urmările 
exploatării coloniale și să refacă 
economia greu lovită de război. 
Poporui romin urmărește cu mul
tă simpatie eforturile 
birman îndreptate spre 
patriei sale.

Birmania este 
frumuseți și cu 
naturale, in care 
veche cultură. O 
sie au produs asupra noastră mo
numente.e de artă văzute la Ran
goon, mărturii ale insușirilor 
creatoare ale poporului birman. 
In statul Șan, unde am fost pri. 
miti cu multă amabilitate, am ad
mirat varietatea peisajului, pito
rescul obiceiurilor și al dansuri
lor populare,

A fost pentru delegația noastră 
o mare satisfacție să viziteze Re
publica Populară Chineză, unde 
a fost intlmpinată cu deosebită 
ospitalitate, să cunoască mai în
deaproape marile realizări ale 
poporului chinez, progresul con
tinuu și rapid al economiei ace
stei țări prietene — mare putere 
mondială, care exercită o puter
nică influență pe arena interna
țională.

In cursul șederii în Pekin, de
legația guvernamentală romină a 
avut întrevederi cu premierul 
Ciu En-lai Și alți conducători'n'i 
Consiliului de Stat și a fest pri
mită de Ciu De, vicepreședinte al 
Republicii Populare Chineze. Liu 
Șao-ți, președintele Comitetului 
Permanent ai Adunării Reprezen. 
fanților Populari dtn întreaga 
Chină. La Uhan delegația a fest 
primită și a avut un schimb de 
vederi cu mult respectatul ccn. 
ducător al poporului chinez pre
ședintele Mao Țze-dun. 
blrile dintre delegația 
mentală a Republicii

poporului 
progresul

cu multe 
resurse

o țară 
bogate 
a înflorit o stră- 
puternică impre-

Ccnvcr- 
guverna- 
Popu'are

Romine și 
mentală a 
Chineze s-au desfășurat 
atmosferă de caldă prietenie și 
deplină înțelegere reciprocă. A 
avut loc un schimb de informa
ții cu privire la dezvoltarea eco
nomiei celor două țări; un deose
bit interes a prezentat informa
rea reciprocă asupra transformă
rii socialiste a agriculturii în ță
rile noastre. în toate oroblemele 
discutate, atît in acelea referi
toare la situația internațională și 
la întărirea continuă a unității 
țărilor socialiste, cît și la acelea 
Drivind dezvoltarea relațiilor de< 
prietenie și colaborare frățească 
dintre țările noastre, s-a vădit 
acea deplină identitate de vederi, 
firească relațiilor dintre țările 
socialiste, animate de aceleași țe
luri și interese. In Declarația co
mună romino-chineză guvernele 
noastre reafirmă hotărirea lor de 
a continua să lupte neobosit pen
tru apărarea cauzei nobile a pă
cii mondiale și de a depune efor
turi susținute pentru întărirea 
marii unități a lagărului socialist, 
în frunte cu Uniunea Sovietică.

Guvernul romîn și guvernul 
chinez consideră că ar trebui ca 
Statele Unite și Anglia să ia și 
ele măsuri similare cu acelea ale 
Uniunii Sovietice, de a înceta ex
periențele cu arme nucleare.

In cursul Vizitei, noi am putut 
cunoaște unele din marile reali
zări ale Chinei Populate. După 
ce a terminat în linii generale 
revoluția socialistă în domeniul 
proprietății asupra mijloacelor de 
producție, după ce a obținut o 
victorie hotăritoare și pe frontul 
ideologic și politic prin mișcarea 
pentru reglementarea stilului de 
muncă și împotriva elementelor 
de dreapta, poporul chinez, strîns 
unit in jurul Partidului Comunist 
Chinez, a pornit, cu neîntrecut 
elan, să realizeze marile sarcini 
ce și le-a asumat de a scoate la 
iveală imense avuții ascunse in 
măruntaiele pămîntului, de a 
spori masiv producția de oțel, 
fontă, cărbune, energie electrică, 
ciment, îngrășăminte chimice, de 
a dezvolta în ritm rapid agricul
tura, căreia i se acordă o deose
bită importanță. Vizita noastră a 
avut loc in momentul în care po
porul chinez, însuflețit de nestră
mutată hotărire, s-a avîntat in
tr-o luptă dîrză împotriva risipei 
și conservatismului, pentru a 
produce mai mult, mai bine, mai 
repede și mai ieftin, in întreprin
derile pe care le-ăm vizitat, ne a 
impresionant profund nu numai 
înalta conștiință politică a oame
nilor muncii, patriotismul, spiri
tul de organizare și disciplina, 
dar și combativitatea tor mereu 
trează, grija permanentă de a în
lătura rutina și piedicile din ca
lea bunei desfășurări a procesu
lui de producție și de a găsi me
reu noi metode, care să ducă la 
micșorarea prețului de cost al 
produselor șl la îmbunătățirea 
calității lor.

Combinatul metalurgic din An- 
șan, care produce milioane de 
tone de oțel anual, uzina de tu
buri electrice din Pekin, fabrica 
de avioane din Mukden, și alte 
citeva întreprinderi industriale pe 
care le-am vizitat, ne-au ajutat 
să înțelegem mai bine proporțiile 
imense aie operei de industriali
zare a Chinei. Succesele obținute 
pînă acum și numeroasele mari 
întreprinderi în curs de construc
ție apropie clipa clnd Republica 
Populară Chineză va deveni o 
mare putere industrială sociali
stă.

In împrejurimile orașului Uhan 
am vizitat o cooperativă agricolă 
de producție. Cele văzute acolo 
constituie jn mic tabloul gran
dioasei desfășurări de forță crea
toare, inițiativă și talent a sutelor 
de milioane de țărani din coope
rativele agricole ale întregii țări. 
In China Populară, in răstimpul 
a numai cinci luni, suprafața iri
gată a fost sporită cu 22.900.000 
hectare. Toate acestea dovedesc 
cit de reale sint în fapt îndrăz
nețele planuri ale Republicii 
Populare Chineze de a dubla, în
tr-un termen istoricește scurt, 
producția de cereale și bumbac la 
hectar. Uriașele lucrări de pre
venire a inundațiilor și de stă- 
pinire a apelor, desfășurate de 
poporui chinez, sint menite să 
aducă la 
giuni ale

Caldă, 
tru țara 
stru a fost primirea pe care ne-a 
făcut.o poporul vietnamez în Ha
noi, și in celelalte localități ale 
Republicii Democrate Vietnam pe 
care le-am vizitat.

Convorbirile pe care delegația 
noastră le-a avut cu președintele 
Ho Și Min, cu președintele Con
siliului de Miniștri, Fam Van 
Dong, și cu alți conducători de 
seamă ai Republicii Democrate 
Vietnam au subliniat unitatea 
noastră de vederi in toate pro
blemele internaționale discutate, 
precum și hotărirea noastră co
mună de a întări relațiile de 
prietenie frățească și de colabo
rare multilaterală dintre țările 
noastre. Pe această linie, sa că
zut de acord asupra studierii po
sibilității de a Încheia in cel mai 
scurt timp un acord de colabj- 
rare tehnico-ș iințiîică. in de.la 
rația comună rontîno-vietnarneză 
delegația ncastră a afirmat că 
sprijină in întregime eforiurile 
guvernului Republcii Democrate 
Vietnam îndreptate spre uni ica- 
rea pașnică a Vietnamului. Po
porul vietnamez este Împiedicat 
să-și realizeze idealul național de 
unificare a țării, pe baze pașnice 
și democratice. Cercurile impe

delegația guverna-
Republicii Populare 

într-o

viață nouă vaste re- 
țării.
plină de simpatie pen- 
noastră și poporul no-

rialiste americane, subordonin- 
du-și autoritățile sud-vietnameze, 
încalcă în mod grav acordurile 
de la Geneva, uneltesc să trans
forme Vietnamul de Sud înlr-o 
bază militară, să-I atragă in blo
cul agresiv S.E.A.T.O., să men
țină astfel o sursă de neliniște și 
de primejdii pentru pace in Viei 
nam și in Asia de Sud-Est. Po
porul romin este convins că, în 
cele din urmă, cauza justă a po
porului vietnamez — unif.carea 
patriei sale — va fi încutjuftată 
de izbindă

In decursul veacurilor pe întin
sul acestei țări bogate în resurse 
naturale șl ale cărei peisagii 
incintă privirile s-a dezvoltat o 
înfloritoare editură, ale cărei tra 
diții poporui vietnamez și guver
nul Republicii Democrate Viet
nam le păstrează și dezvoltă cu 
grijă.

Am putut să cunoaștem de ase
menea și roadele eforturilor de 
astăzi ale poporului vietnamez. 
In întreprinderile pe care le-am 
vizitat am admirat hărnicia, per
severența, elanul in producție al 
oamenii.or muncii din Republi
ca Democrată Vietnam. Rezulta
tele abținute sint însemnate. 
După ce au refăcut economia rui
nată de îndelungați! ani de răz
boi dus împotriva colonialiștilor, 
pentru independența țării, și au 
înfăptuit reforma agrară, munci
torii și țăranii vietnamezi au ridi
cat producția industrială și agri
colă cu peste 60 la sută față de 
nivelul antebelic. Problema ore
zului a fost rezolvată, iar foa
metea cronică de masă, moște
nire a grelei dominații coloniale, 
a fost înlăturată.

Planul trienal, a cărui reali
zare a început odată cu anul 
1958, prevede sarcini importante 
în ceea ce privește dezvoltarea 
producției agricole și industriale, 
întărirea sectorului socialist al 
economiei, transformarea treptată 
socialistă a celorlalte sectoare, 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al populației. Succesele ob
ținute in Republica Democrată 
Vietnam, sub conducerea Parti
dului celor ce muncesc, în frun
te cu tovarășul Ho Și Min, con
stituie o încurajare și un imbold 
pentru întregul popor vietnamez.

In capitala Republicii Populare 
Democrate Coreene, delegația 
noastră guvernamentală a sosit 
în dimineața zilei de 10 aprilie. 
Phenianul, renăscut din ruine și 
cenușă, locuitorii săi viteji și 
harnici ne-au primit cu afecțiune 
și însuflețire.

Convorbirile pe care le-am pur
tat cu tovarășul Kim Ir Sen, 
președintele Cabinetului de Mi
niștri, și cu alți conducători de 
frunte ai poporului coreean, s-au 
desfășurat într.o atmosferă fră
țească. Așa cum subliniază De
clarația comună care consem
nează rezultatele acestor convor
biri, relațiile prietenești din
tre cele două țări au la bază in
ternaționalismul proletar, cola
borarea frățească și ajutorul re
ciproc, precum și comunitatea de 
luptă pentru construirea socialis
mului și apărarea păcii in lume. 
Delegația noastră guvernamen
tală și-a exprimat satisfacția față 
de succesele obținute de poporul 
coreean in munca sa pașnică.

După greul război dus împo 
triva agresiunii imperialiste, răz
boi în care poporul coreean, im- 
preună cu voluntarii chinezi, a 
apărat cu eroism independența și 
libertatea patriei sale, Coreea 
populară a redevenit țara „dimi
neților liniștite și apelor Hm- 
pezi“. poporul muncitor, pătruns 
de un fierbinte patriotism, sub 
încercata conducere a Partidului 
Muncii, a refăcut orașe și sate, a 
redat viață unor regiuni pe 
de-a-ntregu, pirjolite de agresori, 
a reconstruit sau construit din 
nou zeci de întreprinderi indus
triale. numeroase instituții so- 
cial-cuilturale și case de locuit. 
In prezent, el luptă cu entuziasm 
pentru dezvoltarea economiei și 
culturii țării sale și, bucurindu-se 
de un puternic sprijin internațio
nalist din partea Uniunii Sovie
tice, de roadele colaborării fră
țești cu toate țările socialiste, 
iși făurește cu succes viața nouă, 
socialistă

La începutul anului trecut, 
după îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor planului trienal, oa
menii muncii din Republica Popu
lară Democrată Coreeană au tre
cut la realizarea prevederilor pri
mului plan cincinal. Remarcabile 
sînt succesele pe care poporul 
coreean, valorificând bogățiile, na
turale ale patriei, le obține in 
dezvoltarea diferitelor ramuri 
ale industriei grele — metalurgi
că, energetică, carboniferă, chi
mică — și în sporirea producției 
bunurilor de consum. In ce pri- . 
vește - * -■ 
frică, 
erată 
nivel, 
mind 
kilowat/ore. Se dezvoltă continuu 
producția agricolă, sectorul coo
peratist în agricultură cuprinzind 
in momentul de țață peste 95 la 
sută din suprafața arabilă a 
țârii.

Popoarele iubitoare de pace ur
măresc cu profund interes și cu 
un puternic spirit de solidaritate 
efor-.uriîe susținute ale guvernu
lui Republicii Populare Democrate 
Coreene îndreptate spre realiza
rea țelului scump întregului po
por coreean — unificarea pașnică 
a țării. Așa cum se subl'niază s' 
în Declarația comună pe care am 
semnat-o la Phenian guvernul 
romin sprij'nă pe deplin aceste 
eforturi și consideră că inițiativa

producția de energie elec- 
Republica Populară Derno- 
Coreeană

această producție insu- 
anual peste 1C0 miliarde

a atins un înalt

sesiuni
a R. P. Romîne

de tovarășul Chivu Stoica
chino-coreeană cu privire la re
tragerea voluntarilor chinezi din 
Coreea a deschis noi și reale ao- 
sibilități pentru rezolvarea paș
nică a problemei ccreene, aducind 
totodată o mare ccntribul.'e ia 
slăbirea încordării în Extremul 
Orient.

In primirea caldă și plină de 
afecțfane pe care ne-au făcut-» 
poporul mongol și conducătorii 
săi s-a oglindit bucuria de a 
primi oaspeți din îndepărtata ța
ră prietena, Rcmînia.

Convorbirile prietenești pe care 
delegația noastră le-a purtat cu 
tovarășul Țedenbâî, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Pcpuțare Mongole, și cu 
ceilalți conducători de frunte ai 
poporului mongol au deschis noi 
perspective pentru întărirea prie-

întări și dezvolta continuu. In 
cursul vizitei, am adresat pre
mierului Nehru, primului ministru 
U Nu s> premierului Ciu En Lai 
invitații de a vizita țara noastră, 
invitațiile au fost accep.a.e. Po
porul nostru îi va primi cu 
bucurie și căldură pe conducă
torii guvernelor celor treităr, 
prietene.

Se știe că., atît India cît și
Birmania, nu numai că se dez
voltă în condiții geografice și !s- 
torice deosebite de ale țării noa
stre, dar și că orînduirea lor so
cială este diferită de aceea din 
țara noastră. Faptele arată insă 
că aceste deosebiri nu împiedică 
statornicirea ți dezvoltarea unor 
bune relații Intre țări și po
poare, stabilirea unei atmosfere 
de încredere între ele, aprecierea

nHății, neamestecului in treburile 
interne ale altora — se reafirmă 
solidaritatea cu popoarele care 
luptă împotriva colonialismului, 
pentru apărarea sau cucerirea li
bertății și independenței lor na
ționale, dorința comună de a 
contribui la lărgirea colaborării 
economice și culturale internațio
nale, la slăbirea încordării inter-

Guvernul romin 
tărie împtftriva 
periculoase și consideră că Uni
unea Sovietică a adus un real 
serviciu omenirii, atrăgînd a.en- 
ția asupra gravității lor. Socotim 
că este de datoria guvernului 
Statelor Unite de a lua neîntâr
ziat măsuri, pentru ca zborurile 
avioanelor americane încărcate 
cu arme nucleare să înceteze cu 
desăvirșsre.

protestează cu 
acestor acțiuni

naționale, la menținerea șl con* 
sblraatea plicii.

Străbâtind cele sase țări ale Poporul nostru, ca și toate po- 
Asiei, sfînd de vorbă cu condu- poarele din Europa, este ingrijo- 
cătorii lor, ca și cu oameni sim
pli, ne-am putut da seama cit de 
puternică este îngrijorarea 
poarelor acestor țări

teniei frățești și lărgirea colabo. reciprocă a realizărilor în opera 
rării dintre țările noastre în di- de construcție, precum și a efor- 
ferite domenii.

După cum reiese din Declara
ția comună pe care am semnat.o 
la Ulan Bator, în problemele in
ternaționale care au făcut obiec
tul discuțiilor, s-a vădit deplina 
identitate de vederi a guvernelor 
romin și mongol. Acest docu
ment, între altele, reafirmă pre
vederile Declarației romîno-mon- 
gole semnată la București în 
septembrie 1957, în care guver
nul Republicii Populare Romîne 
susțjne dreapta năzuință a Repu
blicii Populare Mongole de a fi 
membră a Organizației Națiuni
lor Unite. Republica Populară 
Rcmînă va sprijini Republica 
Populară Mongolă în dezvolta
rea industriei ei forestiere și de 
prelucrare a lemnului. Părțile au 
căzu* de asemenea de acord asu
pra lărgirii relațiilor comerciale 
dintre cele două țări.

In legătură cu această ultimă 
problemă aș vrea să menționez 
faptul că schimburile noas're co
merciale cu țările pe care le-am 
vizitat au rămas permanenî în 
urma posibilităților care au cres
cut mereu; ca urmare a dezvol
tării economiei din aceste țări. 
Cred că Ministerul Comerțului 
este dator să studieze mai bine 
și mai complect problema și să 
remedieze această situație.

Vizita noastră în Republica 
Populară Mongolă a avut loc nu 
multă vreme după ce și-a înche
iat lucrările cel de-al Xlll-lea 
Congres al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, care a a- 
nalizat rezultatele obținute de 
poporul mongol în munca sa 
pașnică și a trasat noi sarcini 
de dezvoltare a țării pe calea so
cialismului. In lărgirea bazei in
dustriale, în dezvoltarea creșterii 
vitelor, în sporirea producției a- 
gricoîe, in ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al po
porului, “ ‘ "
Mongolă 
seamă.
1957, 78 
cultivată 
totalul 
crescători de vite aparțineau sec
torului socialist; în prezent miș
carea de cooperativizare a cres
cătorilor de vite esie în plin a- 
vînt. Sprijinindu-se pe succesele 
obținute, poporui mongol înfăp
tuiește cu mult elan marile sar
cini ale planului trienal. Pretu
tindeni, jn întreprinderi.e indus
triale și instituțiile de știință și 
cultură pe care le-am vizitat, am 
văzut dovezi ale muncii creatoa
re a poporului mongol, ale pa
triotismului său fierbinte și ata
șamentului său față de regimul 
demccrat-popular.

In drum spre patrie, noi am 
făcut un scurt popas la Moscova, 
unde ne-am întilnlt cu conducă
tori de partid șl de stat ai 
Uniun'i Sovietice. Convorbiri.e 
care au avut ioc cu acest prilej 
s-au desfășurat intr-o atmosferă 
de caldă prietenie, expresie a re
lațiilor frățești -dintre țările și 
popoarele noastre.

Republica Populară 
a obținut realizări de 
Pînă Ia sfîrșitul anului 
la sută din suprafața 
și mai bine de 1/3 din 
gospodăriilor țăranilor

Tovarăși deputați,

Vizita noastră în țările Asie> a 
constituit o manifestare de sea
mă a politicii externe de pace 
și colaborare in.ernaționaiă p.o- 
movată consecvent tie gust.nul 
romin. Ga urmare a acestei vizi
te este neindoieln.c că .egaturi.’e 
de prietenie și colaborare poli 1- 
că, economică și culturală dinire 
țara noastră și fiecare d’ntre ță. 
rile in care am poposit, se vor

turilor îndreptate spre destinde
rea încordării internaționale și 
menținerea păcii. Poporul romîn 
prețuiește în mod deosebit apor
tul d.e seamă adus de premierul 
Nehru, ca și de premierul U Nu, 
în promovarea principiilor de 
coexistență pașnică, în apărarea 
păcii, in cursul vizitei noastre 
în India și Birmania noi am con
statat cu satisfacție că poporul 
romîn se bucură acolo de multă 
simpatie și că realizările sale in 
dezvoltarea economică și cultu
rală a țării sînt mult apreciate. 
Documentele finale elaborate în 
urma convorbirilor pe care le-am 
avut cu conducătorii acestor dpuă 
țări sînt o nouă și elocventă do
vadă a marii forțe vitale a poli
ticii de coexistență pașnică. Țara 
noastră va continua să promove
ze cu hotărire această politică 
constructivă in relațiile ei exter
ne, -ducindu-și contribuția la 
coexistența pașnică între țări cu 
sisteme sociale diferite.

Realitățile vieții noi din țările 
socialiste ale Asiei, arată in mod 
convingător de ce imense capa
cități creatoare dispun popoarele 
care au scuturat jugul imperia
list, au doborit puterea claselor 
exploatatoare și au instaurat pu
terea populară în țările lor, în 
care partidele marxist-leniniste 
reprezintă forța conducătoare. 
Succesele fără precedent în știin
ță și tehnică și in dezvoltarea în
tregii economii înregistrate de 
primul stat socialist, Uniunea So
vietică, realizările de seamă in 
dezvoltarea industriei, a agricul
turii, in înflorirea culturii, obți
nute de Republica Populară Chi
neză și de celelalte țări socia
liste, valorificarea tot mai largă, 
în interesul popoarelor acestor 
țări a marilor resurse naturale 
ce le au la dispoziție, sint o do
vadă incontestabilă a superiorită
ții sistemului socialist asupra 
celui capitalist. Aceste realități 
arată totodată ce izvor de nese
cate puteri constituie pentru po
poarele marii familii socialiste 
relațiile de tip nou dintre țările 
lor, relații de colaborare și in
tr-ajutorare frățească, bazate pe 
principiile internaționalismului 
proletar, sprijinul multilateral pe 
care Uniunea Sovietică îl acordă 
țărilor de democrație populară; 
ele arată ce puternic factor de 
securitate și progres pentru ță
rile socialiste și ce uriașă forță 
în slujba păcii reprezintă strinsa 
unitate a acestor țări în cadrul 
lagărului socialist, în frunte cu 
Uniunea Sovietică. Este intruto- 
tul firesc, că în declarațiile co
mune pe care le-am semnat îm
preună cu conducătorii guverne
lor fiecăreia dintre țările socia
liste vizitate, un loc principal îl 
ocupă reafirmarea hotărită a a- 
tașamentului față de cuprinsul 
istoricelor documente adoptate 
de consfătuirile de la Moscova 
ale reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești, hotări
rea fermă de a depune toate e. 
forturile pentru întărirea continuă 
a coeziunii de neclintit a marelui 
nostru lagăr socialist.

★
Rezultatele vizitei în țările 

Asiei au și o însemnătate in er- 
națională mai largă. In declara
țiile comune pe care le-am sem
nat împreună cu conducătorii fie. 
căreia dintre cele șase țări se 
reafirmă puternic atașamentul 
comun față de principiile coexis
tenței pașnice, ale 
depline in drepturi, 
independenței de stat

po- 
față de con

tinuarea experiențelor cu arme 
nucleare, atit de dăunătoare să
nătății și vieții oamenilor și atit 
de primejdioase pentru cauza 
păcii. Dorința vie a acestor po
poare, ca și a poporului nostru 
de a se pune capăt neintirziat ex
perimentării armelor nucleare, 
ca un prim pas spre interzicerea 
lor totală, și-a găsit expresia în 
prevederea corespunzătoare cu
prinsă în documentele finale 
care le-am încheiat 
zitate.

Este astfel lesne 
coul imens produs 
țările Asiei, dar și 
lume de Hotărirea 
vietice de a înceta 
lateral experiențele 
de arme atomice și _ 
Această Hotărire, care a desenis 
larg calea Încetării complecte a 
exploziilor experimentale cu arme 
nucleare, a trezit în rîndurile opi
niei publice mondiale puternice 
speranțe că acest mare deziderat 
al popoarelor va fi înfăptuit. Din 
păcate insă, celelalte două puteri 
care dispun de arma nucleară — 
Statele Unite și Anglia, n-au a- 
doptaf pînă in prezent hotărâri 
similare cu aceea a Uniunii So
vietice. In loc de aceasta, opinia 
publică asistă la o recrudescență 
a activității adepțllor unui război 
atomic. Cu firească neliniște au 
aflat popoarele că în ultima vre
me avioane americane mii,tare, 
avînd la bord încărcături nuclea
re, efectuează zboruri în direcția 
frontierelor de stat ale Uniunii 
Sovietice.

Omenirea iubitoare de pace iși 
pune cu Îngrijorare întrebarea, 
ce s.ar întâmpla dacă un avion 
incărcat cu bombe atomice sau 
cu hidrogen s-ar prăbuși, sau 
dacă un pilot, cu nervi slăbiți sau 
din orice alte motive ar scăpa 
primejdioasa încărcătură ?

in țările
pe 
vi-

egalității 
respectului 
și suvera-

că este gata să participe la o 
conferință la nivel înalt și să de
pună toate eforturile pentru rea
lizarea țelurilor ei. Guvernu, ro
mi n reafirmă totodată poziția sa 
fermă împotriva includerii pe a- 
genda unei asemenea conferințe 
a unor probleme care nu pot fi 
de competința ei, care ar atinge 
suveranitatea și independența al* 
tor țări șl ar construi un amestec 
ia treburile lor interne.

Alături de toate forțele iubitoa
re de pace, noi ne pronunțăm ou 
hotărire împotriva cursei înar
mărilor, pentru încetarea 'imedia
tă a experiențelor cu arme ato
mice și cu hidrogen, pentru in
terzicerea acestor arme, pentru 
desființarea blocurilor militare și 
lichidarea bazelor militare aflate 
pe teritorii străine, împotriva 
„războiului rece“, și a politicii 
„de pe poziții de forță", pentru 
dezvoltarea colaborării economice 
și culturale între țări și popoare. 
In cursul vizitei noastre prin ță
rile Asiei ne-am putut convinge 
că aceleași năzuințe animă si 
popoarele de sute de milioane de 
oameni din această imensă parte 
a lumii.

Călătoria făcută pe continentul 
asiatic ne-a oferit o Imagine și 
mai clară a uriașului proces de 
renaștere a popoarelor Orientu
lui, înregistrat în anii postbe
lici. Ne-am Întors din această 
călătorie cu convingerea profun 
dă că, indiferent de orînduirea 
lor socială, statele care promo
vează principiile coexistenței paș
nice, își nutresc reciproc senti
mente de respect, sint unite prin 
marea cauză comună a apărării 
păcii. Prietenia și solidaritatea 
tot mai strinsă a țărilor socialiste 
și a țărilor nesocialiste din Asia 
și Africa devotate politicii de co
laborare șl înțelegere între po
poare, reprezintă o forță imensă 
în slujba păcii și progresului- o- 
menirii. Vom face tot ce ne stă 
in putință pentru a Întări con
tinuu această forță in interesul 
cauzei păcii, al dezvoltării cola
borării și prieteniei intre po
poare.

In încheiere, exprim incă odată 
guvernelor și popoarelor din ță
rile ce le-am vizitat mulțumirile 
noastre cele mal vii pentru pri
mirea prietenească ce ne-au fă-

rat de gravele consecințe pe care 
le-ar avea înzestrarea armatei 
vestgermane cu arme nucleare. 
Aceasta ar constitui un pericol 
nu numai pentru țările Europei, 
ci în primul rind pentru Repu
blica Federală Germană. Noi 
considerăm că este în interesul 
atît al poporului german, cit și 
în interesul general al menține
rii păcii în Europa, ca Germania 
să nu fie antrenată intr-un răz
boi atomic.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne sprijină cu căldură pro
punerea guvernului Republicii 
Populare Polone cu privire la 
crearea unei zone denuclearizate 
in Europa Centrală.

In declarațiile comune, sem
nate in țările ce le-am vizitat, 
un loc important ii ocupă reafir
marea punctului de vedere că 
problemele vieții internaționale 
trebuie să-și găsească soluționa
rea numai pe cale pașnică, prin 
tratative și înțelegere. Pornind 
de ia aceasta, guvernele țărilor 
pe care le-am vizitat, sprijină, 
ca și guvernul nostru, convocarea 
întâlnirii la înalt nivel, propusă 
de Uniunea Sovietică.

întreaga opinie publică 
toare de pace, 
tă întîlnire să 
viitor cit mai 
se desfășoare 
bunăvoință șf 
că, iar rezultatele ei să îndreptă
țească speranțele popoarelor care 
sint dornice să se realizeze o co
titură hotăritoare în situația in
ternațională, favorabilă statorni
cirii unei ere de pace și liniște 
în lume. Și este neîndoielnic că 
acest lucru ar pute« fi pe deplin 
realizat, dacă toate părțile inte
resate ar fi animate de dorința 
sinceră ca la o asemenea întîlni
re să-și aducă contribuția în ve
derea găsirii căilor și mijloacelor cut-o și le -transmit din partea 
pentru soluționarea celor mai ur- guvernului și poporului romîn un 
gente și importante probleme ce 
preocupă omenirea. In ce-1 pri
vește, guvernul romin a arătat progres.

e- 
tn

înțeles 
numai 

in întreaga 
Uniunii So- 
in mod uni- 
cu orice fel 
cu hidrogen.

de 
nu

i iubi- 
așteaptă ca aceas- 
aibă loc intr-un 
apropiat, ca ea să 
intr-un spirit de 
înțelegere recipro-

călduros salut și urări de noi 
succese in lupta pentru păce și

Adunări festive în cinstea zilei
1

Republica — patria dragă — a 150 tone de laminate date peste 
îmbrăcat haină de sărbătoare, plan. 
Pretutindeni flutură victorios 
drapelele celui de-al XIV-lea 
Mai liber. In întreprinderi șl in
stituții au .loc în aceste zile adu
nări festive.

★
Sărbătorind alături de ceilalți 

oameni ai muncii ziua de 1 Mai 
ca pe o zi de intensificare a lup
tei pentru pace și socialism, side- 
nurgiștii de la uzinele „Republi
ca“ au venit la adunarea festivă 
cu un prețios dar al muncii lor:

Cu prilejul acestei adunări a 
1 luat cuvintul tov. Nicol-ae Matei, 

prim secretar al comitetului de 
partid al raionului 23 August, 
care a vorbit despre însemnăta
tea măreței zile de 1 Mai, felici- 
tîndu-i totodată pe siderurgiști 
pentru succesele obținute.

★
La adunarea festivă a munci

torilor de la uzinele metalurgice 
„Tudor Vladimirescu“, tov. Ște
fan Cruceru, secretar al comite
tului orășenesc București al 
P.M.R., a vorbit despre tradițiile 
istorice ale zilei de 1 Mai și des
pre marile realizări ale poporului 
nostru muncitor la care își aduce 
contribuția și colectivul 
uzine.

acestei

adunării 
Vass, membru 
iui de partid 
Vla-dimirescu.

a vorbit tov. Francisc 
in biroul comiieiu- 
al raionului .Tudor

★
fabrica „Țesătura“,La Iași, la

Fabrica de țigarete, sfatul popu
lar regional, oficiul regional 
P.T.T.R., precum și la alte între
prinderi și instituții ieșene, au 
luat ouvîntul cu acest prilej vechi 
militanți ai mișcării muncito
rești, activiști de partid și de 
stat.

Continuîndu-și seria spectacole
lor pe care le dă in Capitală, co
lectivul Teatrului Mic Academic 
de Stat din Moscova a prezentat 
duminică dimineața pe scena Tea
trului de Operă și Balet al R. P.irului de Opera și Balet al K. I 
Romîne piesa „Lupii și oile“ de 
A. N. Ostrovski.

Artiștii poporului din U.R.S.S,, 
E.D. Turceaninova și I. V. Ilin- 
ski, artiștii poporului din R.SJ.S.R. 
N. 1. Rijov și V. A. Vladislavski, 
T. A. Eremeeva, 1. A. Likso, B. V. 
Teleghin și D. S. Pavlov, artiști 
emerifi ai RS.F.S.R. au fost 
răsplătiți cu îndelungi aplauze.

La spectacol au asistat tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Leonte Răutu, Constan
ța Crăciun, oameni de artă și 
cultură, ziariști, un numeros pu
blic.

într-una din pauzele spectaco
lului conducătorii de stat și de 
partid romini s-au întreținut cor
dial cu membri ai colectivului ar. | 
tistic al Teatrului Mic Academic 
de Stat din Moscova, in frunte cu 
directorul său, M. 1. Țarev, artist 
al poporului din U.RS.S.

La sfîrșitul spectacolului, în 
aplauzele entuziaste ale publicului 
a fost oferit interpreților piesei 
un frumos coș cu flori din partea 
tovarășilor Gh. Gheorghiu-Dej și 
Chivu Stoica. Au înminat totodată 
flori actorilor sovietici un grup de 
actori ai Teatrului Muncitoresc 
CJ’’.R. Ciulești

★
Luni seara la Teatrul de Operă 

și Balet al R.P. Romîne colecii- 
vul Teatrului Mic Academic de 
Sfat din Moscova a oferit specta
torilor bucureșteni premiera pie
sei „Porth Arthur“.

La spectacol au asistat tova
rășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Emil Bodnăraș, Leonte Răulu, 
Constanța Crăciun, A. Mălnășan, : 
oameni de artă , și cultură, un , 
numeros public.

(Agerpres)

★
TextiHștii de la întreprinderea 

„Mătasea populară“ cinstesc mă
reața sărbătoare dînd de pe a- 
cum produse în contul zilei de 13 
mai. Ei au venit la adunarea fes
tivă cu sentimentul respectării 
angajamentelor luate. In cadrul

★
Luni și în zilele precedente au 

avut loc adunări festive în peste 
120 de întreprinderi, instituții și 
școli din orașul Craiova, preoum 
și în schelele petrolifere Țicleni 
și Bîiteni, la Tg. Jiu, Tr. Severin, 
Caracal, Corabia, Segarcea și în 
alte orașe și raioane din regiunea 
Craiova- La uzinele „Eleclropu 
tere", una dintre cele mai puter. 
n.ce unități .industriale din regțu- 
ne, a vorbit despre însemnătatea 
zilei de 1 Mai tov. Petre Golea, 
secretar al comitetului regional 
P.M.R.

Tinerii cinstesc faptele vitejești

ale strămoșilor
La Jiliște, a fost dezvelit

(Prin telefon de la trimisul nos
tru).

23 spre 24 aprilie 1574. ...O 
noapte smolită domnea peste în
tinderi. Trecuiți de rîul Rîmna, co
tropitorii otomani se lăsară în voia 
somnului pe izlazul de lîngă Ji- 
liște. Paza o încredințară unei 
străji trimisă la aproape un kilo
metru înainte, de unde se aștepta 
venirea lui Ion Vodă. Cum aceștia 
credeau că moldovenii sînt încă 
departe, aprinseră focuri și dormi
tau în preajma lor. Printr-un atac 
cazacii zapofojeni — aliații mol
dovenilor—îi capturară fără luptă. 
Apoi mica oaste a moldovenilor, 
— 9000 de țărani înarmați cu 
sulițe și măciuci - ajutată de 
vitejii cazaci zaporojeni se lăsă 
ca un trăsnet asupra taberei co
tropitorilor. A fost o noapte cum
plită. Cronicile spun că aici au 
pierit măcelăriți aproape 50.000 de 
turci.

Au trecut de atunci 384 de ani. 
Mii de moldoveni s-au adunat 
duminică la Jiliște participînd la 
festivitatea dezvelirii monumentu-

monumentul lui Ion Vodă
parc în mijlocul căruia se înalță 
monumentul lui Ion Vodă a reve
nit tineretului... Din comuna Slo- 
bozia-Ciorăști a cărții sat compo
nent este jiliște și din alte comune 
învecinate tinerii au venit zile în 
șir și au prestat mii de ore de 
muncă voluntară. Au curățat și 
nivelat terenuri; au plantat pomi 
și ronduri de flori: au cărat 
brazde de iarbă și au îmbrăcat 
întregul parc într-un covor verde ; ' 
au văruit toate gardurile satului, 
au curățat șanțurile și au nivelat 
zeci de kilometri de șosea; au 
curățat tot izlazul —■ locul unde 
acum 384 de ani oștirea cotropi
toare a fost nimicită — și au ame
najat scene pentru serbarea câm
penească.

Marea adunare populară de la 
Jiliște a fost o minunată lecție 
de istorie pentru toți cei prezenți 
acolo.

După dezvelirea monumentului 
mii de țărani muncitori s-au apro
piat, au depus flori, au privit 
chipul viteazului domnitor, și au XIIVllUlIXCiILU" ...7 . . - , *

lui viteazului domnitor moldovean. v„jx C’L J?Vinle ° , ui Ion
Au venit cu coroane de flori, cu 

muzică, echipe artistice, pentru a 
sărbători pe marele domnitor care 
a dat dovadă de un înalt patrio
tism.

Sarcina -de amenajare a noului

Vodă către oșteni, reproduse cu 
litere de aur pe marmura monu
mentului : „...să trăim slobozi, ori 
să ne piară pînă și urma noastră. 
Fiți cu mine și cu noi va fi 
izbînda".
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Lucrările celei de-a IV-a sesiuni
a Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne

(Urmare din pag, 1-uj

mă Maghiară, Grigore Constan
tin, circumscripția electorală Bă- 
neasa, regiunea Constanta, mi- 
tropolitul Moldovei și Sucevei, 
Justin Moisescu, circumscrip
ția electorală Hîrlău, regiunea 
Iași, Ion Moldovanu, circum
scripția electorală Filimon Sîrbu, 
orașul București, Anton Breiten, 
hoter, circumscripția electorală 
Săcălaz, regiunea Timișoara, acad. 
Tudor Arghezi, circumscripția e- 
lectorală Ana Ipătescu, orașul 
București, Ion lliescti, circum-

scripția electorală Ilie -Pintilie, 
orașul București, acad. Geo 
Bogza, circumscripția electorală 
Gura Humorului, regiunea Su
ceava, în limba maghiară epi
scopul reformat Vasarhelyi Ion, 
circumscripția electorală Aiud, 
regiunea Cluj și Elena Livezeanu, 
circumscripția electorală Daia, 
regiunea București.

In cuvîntările lor deputății au 
exprimat marea satisfacție a po
porului romîn față de nobilul act 
al Uniunii Sovietice — o nouă și 
categorică dovadă a fermității cu 
care marea Țară a Socialismului

apără pacea. Ei au aprobat cu 
căldură activitatea depusă de de
legația guvernamentală romînă 
în cursul vizitei făcute în țările 
Asiei, exprimîndu-și adeziunea 
deplină la politica consecventă de 
pace a guvernului R. P. Romîne.

Cuvântările au fost viu aplau
date.

Marea Adunare Națională în 
unanimitate a votat Declarația de 
răspuns a Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne la Apelul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
adresat parlamentelor tuturor ță
rilor lumii în problema încetării

experiențelor cu arme nucleare. 
La ultimul punct al ordlnei de 

zi deputatul Vasile Vîlcu, din 
circumscripția electorală Constan- 
ța-Vest, regiunea Constanța a 
prezentat raportul comisiei de 
validare prin care se constată 
valabilitatea alegerii deputatului 
Dumitru T. Ștefan în circumscrip
ția electorală Mînăstirea, regiunea 
București.

Marea Adunare Națională a 
votat în unanimitate validarea 
mandatului de deputat al tovară
șului Dumitru T. Ștefan.

Tovarășul Constantin Pîrvu-

lescu, președintele Marii Adunări 
Naționale a rostit apoi cuvîntul 
de'închidere al lucrărilor făcînd 
un apel către toți deputății să 
popularizeze apelul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și declarația 
de răspuns a Marii Adunări Na
ționale a R.P. Romîne, să-i mOj 
bilizeze pe alegători la lupta ac‘- 
tivă pentru apărarea păcii, la tra
ducerea în viață a hotărîrilor 
luate de Marea Adunare Națio
nală.

Lucrările sesiunii an 
afîrșit.

Discuții I a ord i nea de i
(Agerpres)

Un eveniment deosebit
Cuvîntul 

acad, 
dr. H.

deputatului 
profesor 
Gh. Lupu

Omenirea este astăzi martora 
unor realizări științifice gigantice 
pe care minjile cele mai pătrun
zătoare «ici măcar nu le puteau 
bănui nu mai departe decit acum 
un sfert de Secol. Intr-adevăr la 
epoca aceea perspectiva folosirii 
energiei din interiorul atomului 
părea foarte îndepărtată ca un 
obiectiv de neatins pentru multe 
generații. Iată însă că străduin
țele savanților au scurtat uimitor 
de repede toate termenele, astfel 
că omenirea a izbutit să facă 
marele pas în era atomică.

în fața energiei creatoare a o- 
mului se deschid posibilități 
nesfîrșite.

Din nefericire, aceasta nu re
prezintă decît o latură a proble
mei. Există și o altă perspectivă, 
o perspectivă întunecoasă și ame
nințătoare, legată de realizările 
mărețe ale științei contemporane. 
In .privința aceasta trebuie să 
subliniem faptul că omul simplu 
a aflat pentru prima oară des
pre existența colosalei energii 
dinăuntrul atomului în împreju
rări deosebit de tragice, cu prile
jul distrugerii orașului Hiroșima, 
eveniment a cărui amintire dure
roasă nu poate fi ștearsă din 
conștiința umanității.

Produsele radioactive ale fi
siunii nucleare și în special stron- 
țiuil 90 se concentrează în diferi
te țesuturi ale corpului și poate 
produce potrivit afirmațiilor a- 
cestor savanți, o serie de boli se
rioase.

Exemple de acest fel pot fi în
șirate la infinit. Oamenii cinstiți 
■de cele mai felurite naționalități, 
religii și categorii sociale și-au 
spus cu hotărÎTe cuvîntul împo
triva războiului atoteic.

în această acțiune intelectualii 
progresiști și oamenii de știință 
tn special, ca cei mei avizați asu
pra perspectivelor sumbre ale u- 
rrui război atomic, cer stăruitor 
încetarea experiențelor ca prim 
pas spre interzicerea armei ato
mice și mai pe urmă spre dezar
marea generală.

Hotărîrea istorică a Sovietului 
Suprem aii U.R.S.S. de 
ceta unilateral experiențele 
ma nucleară, în scopul de

O dovadă categorică, în acest 
sens, o constituie și vizita făcută 
în unele țări ale Asiei, de dele
gația guvernamentală a Repu
blicii Populare Romîne, în frunte 
cu președintele Consiliului de 
Miniștri, tovarășul Chivu Stoica.

La chemarea lansată cu prile
jul sărbătoririi zilei de 1 Mai a 
acestui an, Federația Sindicală 
Mondială s-a adresat oamenilor 
muncii din toate țările, cu în. 
demnul de a strînge rîndurile lor 
in lupta pentru încetarea gene
rală a experiențelor cu arme ato
mice și interzicerea acestor arme.

De pe acum au început să se 
arate urmările declinului econo
mic din S.U.A. și din alte țări 
capitaliste, cum sînt Canada, An
glia etc.

Toate acestea fac oa muncitorii 
din țările capitaliste și sindica
tele lor, chiar dacă nu sînt afi
liate la F.S.M., să vadă tot mat 
clar că aceleași cercuri monopo
liste care poartă vina pentru șo
majul și mizeria a milioane de 
muncitori, sînt totodată cei ce 
dictează menținerea cursei înar
mărilor.

Votul nostru de astăzi nu poa
te fi altul decît cel pe oare ni-1 
dictează voința de pace unanimă 
a celor ce ne-au trimis aici, în 
Marea Adunare Națională. Acea
sta este voința pe care oamenii 
muncii o întăresc prin munca și 
luipta lor de zi cu zi pentru dez
voltarea economiei și culturii 
țării noastre, pentru întărirea pa
triei noastre socialiste, prin hotă
rîrea lor de a apăra și dezvolta 
alături de celelalte țări socialiste 
cuceririle revoluționare ale între 
gutui lagăr al socialismului.

Cuvîntul deputatului 
Emil Bordeianu

a în- 
cu ar- 

. - . . a de^
termina și celelalte state pose- 
șocre dc arme nucleare să ia 

fost 
de

po-

soare de arme nucleare 
hotărîri în același sens, a 
primită cu un sentiment 
nesfîrșită bucurie de toate 
poarele.

Fii credincioși ai patriei
«tre, oamenii je știință 
R.P-R. sprijină cu toate puterile 
lor politica de consecventă apă-

noa- 
din

rare a păcii și de promovare a 
principiilor coexistenței pașnice și 
înțelegerii între popoare, cu res
pectarea suveranității naționale 
(aplauze puternice) politică con
cretizată într-o serie de docu
mente printre care și recentele 
declarații bi-partite ale guvernu
lui nostru și guvernelor statelor 
independente ale Asiei, ale căror 
amănunte le-a arătat tov. prim 
ministru Chivu Stoica.

Noi păstrăm nădejdea că gu
vernele S.U.A. și Marii Britanii 
vor răspunde inițiativei Uniunii 
Sovietice cu hotărîri similare, 
conformîndu-se dorinței propriilor 
lor popoare și opiniei publice 
mondiale.

Cuvîntul deputatului 
Mihal Mujic 

secretar al C. C. S.
In ultima vreme, lupta pentru 

apărarea păcii cunoaște o am
ploare deosebită. Istorica hotă
rîre prin care Uniunea Sovietică 
a decis încetarea unilaterală a 
experiențelor cu arme termonu
cleare ca și denunțarea în fața 
opiniei publice mondiale a zboru
rilor aviației americane în direc
ția granițelor Uniunii Sovietice, 
avînd la bord arme atomice, au 
impulsionat puternic lupta pentru 
pace a tuturor popoarelor.

Este o mîndrie pentru noi, oa
menii muncii, că pretutindeni în 
lume, în fruntea mișcării pentru 
pace stă clasa muncitoare, stă la
gărul țărilor socialiste, în frunte 
cu Uniunea Sovieiică, Întruchipa
rea materială a victorioaselor idei 
ale marxism-Ieninismuluj. De o 
deosebită însemnătate sînt în a. 
ceastă . privință numeroasele ini
țiative ale Uniunii Sovietice.

Cercurile imperialiste au căutat 
și caută să înfățișeze aceste ac
țiuni ale Uniunii Sovietice ca 
simple „manevre propagandisti
ce“ ; dar popoarele din însăși ță. 
rile capitaliste văd tot mai mult 
că toomai cercurile conducătoare 
din S.U.A., Anglia și alte țări a- 
pusene, care în vorbe s-au pro
nunțat nu odată pentru pace și 
dezarmare, în fapte au refuzat să 
urmeze exemplul Uniunii Sovle- 
tioe.

Oamenii muncii din țara noa
stră sînt deplin conștienți de ma
rea importanță a faptului că in
staurarea puterii populare, con
tinua dezvoltare a țării noastre 
pe drumul socialismului, au făcut 
din Romînia un puternic punct de 
sprijin al luptei pentru apărarea 
păcii în Europa și în întreaga 
lume.

similare,

vă-

Moldova nu pot uita cîtă trudă 
a trebuit depusă pentru a refa
ce totul; nu pot să nu-mi aduc 
aminte că noi a«m repus în func
țiune atelierele C.F.R,, muncind 
cot la cot cu feroviarii sovietici’ 
că am lecuit lașul și Moldova de 
epidemii cu ajutorul doctoriloi 
sovietici; că datorită vagoanelor 
cu grîu trimise de Uniunea So
vietică am scăpat de urmările 
dezastruoase ale secetii. Știu, de 
asemenea, tovarăși, că mulțumită 
experienței Uniunii Sovietice, co
laborării cu sovieticii și a ajuto
rului lor, poporul nostru munci
tor, condus de Partidul marxist- 
leninist al clasei muncitoare, 
Partidul Muncitoresc Romîn, a 
pășit cu avînt și din toate puteri
le sale să zidească o viață nouă, 
să zidească temeliile orînduielii 
socialismului.

Sînt unii dintre aceia, dușmani 
sau influențați de propaganda 
dușmană, oare fie că vorbesc de 
rău și mint, fie că nu vor să 
Creadă ce a însemnat și ce în
seamnă pentru noi prietenia și 
colaborarea frățească cu Uniunea 
Șovietică, ajutorul mare și pre- 
tios pe care-1 primim din partea 
Uniunii Sovietice. Ei spun că 
toate acestea sînt propagandă. 
Ei uită însă să amintească că 
roadele acestei colaborări se pot 
vedea cu ochii pe întinsul între
gii noastre patrii. Și aceste roa
de, noi nu le ținem ascunse, le 
arătăm oricui vrea să le vază, 
să le pipăie.

Exemplul nobil al Uniunii So
vietice de a înceta unilateral ex
periențele cu armele nucleare do 
vedește grija pentru soarta omu
lui.

Vreau să închei, arătînd încă 
o dată că atît eu cît și oamenii 
muncii, cetățeni din circumscrip
ția electorală pe care o reprezint 
în Marea Adunare Națională, sa
lutăm cu bucurie inițiativa So
vietului Suprem al U.R.S.S., după 
cum aprob di,n toată inima ra
poartele înfățișate aici în această 
sesiune.

Privind az>i în jurul meu și 
zînd ce înfățișare are lașul

Cuvîntul deputatului 
Traian Cercega

La fel cu sute de milioane 
semeni ai mei, mi-am pus și 
problema : trebuie să se facă 
va pentru a se îr<‘ 
dia războiului, pentru a se înceta 
■această nebunească goană a 
înarmărilor atomice. Răspunsul, 
marele gest a venit din partea 
Uniunii Sovietice.

Primii care au salutat cu entu
ziasm și recunoștință acțiunea 
Uniunii Sovietice, au fost țările 
socialiste.

Lagărul socialist reprezintă 
cea mai importantă din toate for
țele care acționează astăzi in fa
voarea păcii. Că această forță 
es.e recunoscută de înșiși dușma
nii socialismului o dovedesc în
cercările înverșunate, dar pe atît 
de zadarnice, de a submina prin 
orice mijloace unitatea și coezi
unea țărilor lagărului socialist.

Țările noastre socialiste nu 
trăiesc însă numai prin ele și 
numai pentru ele. Pe planeta 
noastră există astăzi două siste
me mondiale: socialist și capita
list. Ele există și ca atare tre
buie să și coexiste. Este un fapt 
obiectiv, indiferent dacă place 
sau nu. In interesul întregii o-

de 
eu 

ce- 
depărta primej- 
niru a se înceta

meniri Uniunea Sovietică, China 
populară și celelalte țări socia
liste propun țărilor capitaliste fn 
locul Întrecerii în arme atomice 
întrecerea în construcție pașnică.

Și care este răspunsul țări
lor capitaliste ? Refuzul de a 
încete experiențele nucleare, pre
gătiri de război. Dincolo de a- 
partenența lor politică, comu
niștii, socialiștii, laburiștii șt 
alții se unesc tot ma.i mult 
în frontul comun al apără
rii păcii. Firește că nu toți. Exis
tă încă, de pildă, dl. Sipaak, 
care-și zice „socialist“ și care a 
făcut din organizația agresivă 
NA.T.O., al cărei secretar gene
ral este, și din înarmarea atomi
că a Germaniei Federale, idealul „ ___
suprem al vieții sale. Nu la din- zate de iradierile suferite acum 
sul ne gîndim însă cîndi vorbim 
de socialiștii conștienți de mo
mentul grav prin care trece o- 
menirea. Ne gîndim la miile de 
militanți simpli, oare prin acți
uni concrete și-âu făcut cunoscu
tă poziția lor potrivnică războiu
lui, fie el „rece“ sau „cald“.

In aceeași ondine de idei, nu 
pot să trec peste uriașul răsunet 
pe care l-a avut în întreaga lu
me Manifestul Păcii adoptat de 
reprezentanții a 64 de partide co
muniste și muncitorești Întruniți 
la Moscova în noiembrie anul 
trecut.

Muncitorii, țăranii și intelec
tualii de pretutindeni pot și tre. 
buie să împiedice acțiunile poli
ticii „de pe marginea prăpastiei“ 
duse de puterile occidentale și în 
special de Statele Unite ale A- 
mericii. în vederea realizării a- 
cestui scop, este necesară, și după 
părerea mea și posibilă, o mai 
strînsă unitate de acțiune între 
comuniști, socialiști și toate or
ganizațiile care acționează în fa
voarea păcii. In felul acesta văd 
eu, omenirea ar avea garanția 
salvării de la pericolul unui răz
boi atomic.

Am venit aici din cetatea de 
foc și o(el a Reșiței, din mijlo
cul miilor de muncitori at căror 
elan, pricepere și abnegație re
prezintă prin rezultatele lor con
crete, o contribuție atît de însem
nată la transformarea socialistă 
a Romîniei, la transformarea ei 
într-o tară industrială înaintată. 
Dar această contribuție este con- 
secința directă — și acest lucru 
vreau să-l subliniez aici — a în
crederii muncitorilor reșițeni în 
politica partidului și guvernului 
nostru, a dragostei lor față de 
regimul democrat-popular.

Cuvintui deputatei 
Agripina Chîșcâ

Eu lucrez de 17 ani de zile la 
fabrica Buhuși și împreună cu 
mine alți peste 5.000 de munci
tori din care majoritatea sînt 
femei. Trăind în mijlocul lor, fi
rește că le cunosc preocupările, 
grijile, bucuriile.

Spuneam, că în fabrica Buhuși 
sîntem multe femei. Or, noi fe
meile am simtit din plin urmă
rile criminalului război antones- 
cian. în fabrica noastră se află 
mame care și astăzi își plîng fii 
pierduți, văduve ai căror soți au 
pierit pe cîmpurije de luptă, or
fane de război, Sînt femei care 
abia și-au înfiripat un cămin ; și 
toate avem frați, surori, părinți, 
multe din noi avem 
oare-i iubim

Iată de ce 
cu indignare 
citoarele din 
menii muncii 
fa{ă de refuzul cercurilor guver
nante ale S.U.A. și ale altor sta- 
te capitaliste care produc arma
ment atomic, de a luia hotărîri 
asemănătoare cu cele ale guver
nului sovietic.

Noi am urmărit cu mult in
teres vizita delegației romîne în
tr-o serie de (ări din Asia, cărora 
delegația noastră le-a transmis 
căldurosul și sincerul mesaj de 
prietenie și solidaritate 
porului nostru.

Aprob cu toată convingerea 
Declarația Marii Adunări Națio.

copii pe 
nespus de mult, 
și-au ridicat glasul 
muncitorii și mun- 

fabrica noastră, oa. 
din regiunea Bacău,

al po-

nale cu privire la Apelul 
tului Suprem al Uniunii 
tice și darea de seamă 
de tovarășul Chivu Stoica, 
ducătorul delegației tării noastre 
care a vizitat 6 țări din Asia.

Sovie- 
Sovie- 
făcută 

con-

Cuvîntul deputatului 
Tiberiu Andrasovschl

încetarea imediată a experiențelor 
cu armele nucleare.

Prin punerea energiei atomice 
în slujba scopurilor agresive ale 
imperialiștilor, omenirea este a- 
menințată de catastrofe cu ur
mări incalculabile. Prin bogăția 
energetică oferită de dezagrega
rea atomică, pusă în slujba ome
nirii aceasta va ajunge la fericire 
și bună stare.

Alegătorii din circumscripția e- 
lectorală Miercurea Nirajului nu 
doresc numănui soarta celor 
350.000 de oameni uciși la Hiro- 
șima și Nagasaki, nici soarta ce
lor rămași în viață în aceste ora
șe, care trăiesc și astăzi cu 
spaima posibilităților de declan
șare a unei boli incurabile cau- 
__ \ L-?................ 1
13 ani, și nici tragediile mamelor 
care, în urma iradierilor, au 
născut sau vot naște copil cu vi
cii corporale și deficiențe min
tale ; ei nu doresc nimănui soarta 
nevinovatilor pescari japonezi in
fectați în urma ploii radioactive 
după experiența de la Bikini.

Este pentru mine o datorie mo
rală ca să fac auzite aici păre
rile și intențiile alegătorilor pe 
care-i reprezint și să rog, în nu
mele lor, Marea Adunare Națio
nală ca și acest înalt for să ceară 
cu hotărîre încetarea experiențe
lor ou arme atomice și cu hidro, 
gen, să ceară ca exemplul minu. 
nat al Uniunii Sovietice să fie 
urmat de guvernele Statelor U- 
nite ale Americii șl Angliei.

Partidul nostru, guvernul no
stru, cultivă toate formele de a- 
propieire posibilă. Vizita delega
ției guvernamentale a R.P.R. în 
unele țări din Asia este o faptă 
concretă, grăitoare pentru felul 
cum privim noi promovarea rela
țiilor internaționale.

Noi avem încredere deplină în 
victoria forțelor păcii și așteptăm 
soluționarea problemelor de bază 
care frămîntă astăzi omenirea în 
cadrul conferinței la cel mai 
înalt nivel, care socotim că tre
buie să aibă loc și în care ne 
punem cele mai mari speranțe.

Cuvîntul deputatului 
Grigore Constantin
Colectiviștii din circumscripția 

unde sînt deputat, toți oamenii 
muncii din regiune, ca și între
gul nostru popor, au primit cu 
mare bucurie hotărîrea Uniunii 
Sovietice de a înceta încercările 
cu toate tipurile de arjne atomice 
și cu hidrogen. Această măsură 
izvorăște din politica .neclintită 
de pace a Uniunii Sovietice, din 
grija pe care P.C.U.S. și statul 
sovietic o poartă truditorilor din 
toată lumea.

Țărănimea noastră muncitoare 
poartă o inare admirație poporu
lui sovietic, țărănimii colhoznice, 
ea vede în agricultura socialistă 
a Uniunii Sovietice o minunată 
pildă.

De curînd am luat parte la 
Consfătuirea pe tară a țăranilor 
șl lucrătorilor din sectorul socia
list al agriculturii. Consfătuirea 
noastră a arătat că în agricul
tură, ca și pe celelalte tărtmuri 
ale economiei și vieții obștești, au 
fost obținute sub conducerea par
tidului însemnate înfăptuiri, pe 
care le datorăm politicii înțelepte 
a partidului nostru și muncii pli
ne de elan a țărănimii munci
toare.

Fondul de bază al gospodăriei 
colective, unde sînt președinte, a 
ajuns în prezent la două milioa
ne lei. Veniturile bănești ale 
gospodăriei în anul trecut au 
fost de peste 800.000 lei.

Sătenii care m-au ales deputat 
își duc rostul la marginea mării, 
la Marea Neagră care este ca o 
fereastră a tării noastre deschisă 
larg spre lume. Poate și de aceea 
pe alegătorii mei îi interesează 
atît de mult cele ce se petrec pe 
alte meleaguri. Ei au urmărit cu 
atenție vizita delegației noastre 
în India, China și celelalte țări 
din spre Soare Răsare, bucurîn- 
du-se de frumoasa ospeție 
care au fost întîmpinați.

In numele alegătorilor pe care 
îi reprezint aici aprob pe de
plin documentele prezentate în 
această sesiune.

tă. Propunerea guvernului polonez 
de a se crea în centrul’ Europei o 
zonă denuclearizată este privită 
de cercurile războinice occidentale 
ca o acțiune potrivnică „sistemu
lui lor defensiv".

însăși hotărîrea 
U.R.S.S. de a înceta experiențele 
cu toate 
ce și cu 
urmată de declarații similare din 
partea guvernelor statelor oare 
produc armament nuclear, este 
prezentată in Apus ca simplă ac
țiune de propagandă.

Mișcarea mondială pentru apă
rarea .păcii a depășit însă de mul
tă vreme hotarele spațiului socia
list actual. Sute de milioane de 
oameni din toate continentele se 
împotrivesc cu tărie pregătirilor 
unui nou război.

Astăzi ascultînd Declarația pe 
care Marea Adunare Națională a 
făcut-o în legătură cu hotărîrea 
guvernului U.R.S.S. de a înceta 
experiențele ou toate tipurile de 
arme atomice și cu hidrogen, ne 
exprimăm întreaga noastră ade
ziune, făgăduind că vom lupta cu 
toată puterea pentru trecerea ei 
în faptă, în interesul fiecăruia 
dintre noi, în interesai scumpei 
noastre patrii, în interesul între
gii omeniri.

Cuvîntul deputatului 
Ion Moldovan

istorica a

tipurile de arme a,torni
li idrogen, în loc să fie

Vizita delegației guvernamen
tale a tării noastre intr-un număr 
de țări din Asia, printre care 
unele cu sisteme sociale diferite 
de al nostru și declarațiile sem
nate, constituie un exemplu viu 
de promovare a principiilor 
coexistenței pașnice,

Recenta inițiativă a Uniunii So
vietice de a înceta unilateral ex
periențele cu arme atomice și cu 
hidrogen este o măsură de în
semnătate istorică.

în aceste zile cînd Uniunea So
vietică a luat o măsură atît de 
umanitară cum este renunțarea 
la experiențele cu armele atomice 
și cu hidrogen, clasa muncitoare 
din întreaga lume nu poate să 
nu vadă cu limpezime că princi
pala sursă a primejdiei de război 
o reprezintă imperialismul și 
cursa înarmărilor inițiată de 
cercurile imperialiste agresive.

Pentru oamenii muncii din pa
tria noastră Hotărîrea Sovietului 
Suprem al Uniunii Sovietice con
stituie un exemplu de umanita
rism și nu putem să nu ne mani
festăm mîndria pentru faptul că 
tocmai o mare țară socialistă a 
luat o asemenea inițiativă cu
rajoasă.

Documentele prezentate în fata 
noastră sînt noi dovezi ale poli
ticii de pace pe care o duce sta
tul nostru democrat-popular. Ele 
vor avea aprobarea unanimă a 
poporului nostru.

(Texte prescurtate)

cu

I

cu...

am

orașul

orele 1! ape la

au tri

așteaptă 
liniștită

eu am 
injecții

ore
otita treabă

și felcerifd 
prin

întrerupt a 
din cauzei

O atitudine 
condamnabilă

„Altă oră a venit,
Felcerlța n-a sosit".
Cam așa ar putea începe un 

clntec despre initrzierea
clntec a tinerei felcerițe Ioana 
Dumitrache din comuna , Drăc- 
șgfti, raionul Roșiori de Vede. 
Mai iri fiefuri dimlfleăfă, ță
ranii muncitori unii, cu sa
pele pq umăr, aiții cu boii l* 
jug — așteaptă, ore în șir tn 
fața dispensarului cbmunal. 
Grăbiți să meargă la munca 
timpului, ei se intreabă zadar
nic de ce felcerița nu respectă < 
niciodată orele de program.
htra dimineață, pe la ora 

9, două femei dlsctdag:
— E culmea! Iar trebuie să 

întrerup injecțiile, fiindcă nu o 
mai pot aștepta. De trei 
stau aici, 
la cimo...
- Ehei, 

lună niște
„domnișoarei".

Oamenii 
se plimbă 
Roșiori.

Ins firș ii,
sâsit și felcerița.

A sosit șl, tind țăranii 
trebat.o de ce nu respectă pro
gramul, tot ea a sirii cu gura:

— De ce vorbiți ?! Eu fac o» 
vreau!

N-o contrazicem. Să facă ce

ecent am trăit un eveniment deosebit. Organizația 
noastră U.T.M. din comuna Cobia de Sus a primit, 

* * pentru merite deosebite tn acțiunea de împădurire în 
anul 1957 Diploma de onoare a C.C. al U.T.M., precum și 
un acordeon cu 120 bași.

Cu acest prilej s-a făcut bilanțul activității noastre: 14 
hectare de teren semănat cu sămînță de arbori de pădure, 
0,50 hectare plantat cu puieți la Valea Rodului, 10 hectare 
retipări (tunderea puieților), 60 hectare prășit plantații de 
pădure, în Valea Rodului și Suta Mică. De asemenea au 
fost degajate zece hectare îndepărtîndu-se puieții de prisos 
din pădure.

O contribuție prețioasă la acțiunea de împădurire au adus-o 
utemiștii Vasile Preda, Vasile Tudora, Elena Neacșu, Cons
tantin Mecu și alții.

In acest an organizația U.T.M. și-a propus să strîngă 21.000 
kg. fructe de pădure, să participe la îngrijirea plantațiilor și 
să planteze 10.000 puieți.

Pentru noi faptul că ni s-a decernat Diploma de onoare a 
C.C. al U.T.M. constituie o mare cinste dar și o mare răs
pundere: aceea de a adăuga la faptele noastre de pînă - vrea, dar, se prea poate oa de 
acum altele și mal frumoase, care să ne mențină titlul de 
Organizație fruntașă pe raionul U.T,M.- Găești în acțiunile de 
împădurire.

Rod al muncii voluntare:

Astă toamnă, prin octom
brie. doisprezece ute- 

miști la chemarea organiza
ției noastre U.T.M. au început 
să planteze plopi in pădurea 
Rosoiu, în apropierea canto
nului unde lucrez eu, cantonul 
nr. 8 Criva. Dintre cei 12, Ba
dea Gheorghe lancu și Lila 
M. Florea au fost cei mai 
vrednici. La început le era și 
lor cam greu. Cu timpul însă 
au devenit... specialiști. Și 
odată cu trecerea timpului, 
lingă cei 12 s-au alăturat și 
aiții. După o lună numărul 
lor a crescut la 30. Dacă i-ațl 
fi văzut pe „specialiștii" noș
tri dădăcindu-i pe cei noi, ați 
fi spus că toată viața lor n-au 
fost altceva decît pădurari. 
Așa au plantat peste 125.000 
de plopi pe o suprafață de 
aproape 25 ha. In prezent or
ganizația de bază U.T.M— 
Brlncovenl se numără printre 
organizațiile fruntașe pe raio
nul Slatina. Dorința noastră 
cea mai fierbinte este ca pe 
viitor să ajungem prima or
ganizație pe raion și poate, 
de ce să nu sperăm, prima pe 
regiune.

CIRSTEA ST. MARIN 
pădurar — secretarul or
ganizației U.T.M. comuna 

Brincoveni

ION DUMITRU
secretar al organizației U.T.M. 

comuna Cobia de Sus

al Jl u^te necaiUTi le~a adus 
lw/1 țăranilor muncitori din 

■* comunele Băbiciu și 
Gostovaț din raionul Caracal 
ploile din primăvara acestui 
an. Sute de hectare de culturi 
de toamnă și ogoare au fost 
inundate de apă. Ca la un sem
nal de alarmă, la inițiativa co
mitetului U.T.M. din comuna 
Băbiciu au pornit zeci de ti
neri să se lupte cu apele re
vărsate. Ei au hotărît să sape 
un canal de scurgere. In ziua 
cînd au ieșit la lucru, batea 
un vînt puternic de credeai că 
și copacii vor fi smulși din

L a.

Mal devreme, 
trecuse pe la 
mine secreta

rul organizației 
U.T.M. de la G.A.C. 
„23 August“ din se
tul Dudescu, raionul 
Călmățul și nii-a 
spus ci eu Ide gtnd 
să planteze r i.,’ 
de salcîm în jurul 
gospodăriei.

— Știi 
G 
plantatul 
vom face ca gospo
dăria noastră să a- 
nate cit mai frumos. 
Nici nu a închis bi
ne ușa și iată vine 
într-un suflet secre
tarul U.T.M. de la 
G.A.C. ,.11 Iunie“:

— Spune-mi

puieți

mi-a
spus el —■ odată cu 

puieților

tintecut arista să audă și cel 
de la secția medicală a raionu
lui Roșiori de Vede fi atunci...

NELU BAROANA <?
tehnician sllvi-tș \

rădăcini. Tinerii însă au mun
cit cu îndirjire pentru săparea 
canalului lung de aproape 2,5 
kilometri și adine de aproape 
doi metri care începe de sub 
coasta Moșnenilor pină la rîul 
Olt.

Suprafața de peste 300 ha. 
salvată de la inundații, va a- 
dăuga la producția de cereale 
din acest an alte sute de 
de grîu și porumb.

LIVID MIȚU 
inginer agronom

egalitate

lor 
eu

au pus la oale ! mă 
întreabă el repede.

Nu știam ce să-i 
răspund.

— O acțiune a 
— am răspuns 
indiferent.

— Tovarășe secre
tar. aici e vorba de 
o întrebare serioasă. 
Diacă ei vor face 
ceva mai mult decît 
noi e 
seamnă 
dut.

N-am 
păstrez 
i-am spus.

A trecut mai mul
tă vreme de atunci. 
Intr-o zi numai ce-i 
văd pe emîndoi că 
vin la sediul comi
tetului U.T.M.

prăpăd. în
că am pier-

săreușit 
secretul și

tone

— Avem de 
munloat niște 
zultate. Pînă în pre
zent s-au plantat 
2.500 puieți de sal-

co
re

cîmi.

idj
știu nimic.'

Se priviră o clipă, 
apoi unul din el 
spuse: Da cele do
uă G.A.C.-uri din 
comună. Stnțem la 
egalitate.

AL. SUBȚIRICA 
secretarul comitetu
lui U T.M. comuna 
Dudescu — raionul 
Călmățui.

I încheiat în sala 
ediție a Cam-

Dubla victorie 
a reprezentanților 

noștri la gimnastică

Tradiționala combativitate
absentă in meciurile de cupă

Duminică s-a 
Floreasca prima 
pionatelor internaționale .de gim
nastică ale R.P. Romîne, la care 
au luat parte gimnaiști din R. 
Cehoslovacă, R.P. Ungară, R.P. 
Polonă, Italia, R.P. Bulgaria și 
R.P. Romînă. întrecerile s-au 
soldat cp o dublă victorie a re
prezentanților noștri Elena Teo- 
dorescu și Frederic Orendi. O 
comportare remarcabilă au avut 
și ceilalți concuferxți ai țării noa
stre dintre care Ileana Petr.oșa- 
nu și Ștefan Hărgălaș s-au evi
dențiat în mod deosebit. Dintre 
gimnaștii străini o frumoasă im
presie au lăsat Jan Jankowicz 
(Polonia), Jaroslav Bim (Ce
hoslovacia), Sandor Retty (Un
garia), Ludmila Svedowa (Ce. 
hoșlovacia), Miranda Cigonani 
(Italia) și studenta Svettana 
Rangelova (Bulgaria),

Gimnaștii noștri au dominat și 
concursul pe aparate. Confirmînd 
o înaltă pregătire și multă gra
tie în execuții, E’eiîa Teodores- 
cu a ocupat locul întîi la toate 
aparatele.

In cadrul concursului mascu
lin primele locuri au fost. împăr
țite între Orendi (R.P.R.i. Jan
kowicz (R. P. Pclonă) și Jaros
lav (R. Cehoslovacă’).

Optimile de finală ale Cupei 
R.P.R. au fost mult mai liniștite 
decît ne așteptam. Partidele au 
fost in general disputate la un ni
vel oarecum acceptabil ; din pă
cate insă unele dintre ele au fost 
mediocre și chiar sub-mediocre. 
Așa s-a întâmplat la Cluj, unde 
ultima clasată a categoriei A de 
fotbal a întâlnit echipa de cate
goria C Gloria Bistrița de care a 
trecut norocos după ce echipa din 
Bistrița a ratat un „11 m" și a 
prilejuit la riadul ei un „careu" 
pe care Băcuț l-a transformat.

La București, cei care au fost 
prezenți la orele 16 in tribunele 
stadionului Dinumo, au avut ce re. 
greta. Rapid București « eliminat 
pe Dinamo Obor la capătul unei 
partide în care n-a reușit să con
vingă pe nimeni că face parte din 
prima categorie de fotbal a țării. 
Un confrate scria că a avut im
presia că feroviarii au jucat in- 
gimfați. Nu vedem de ce ar pu 
tea fi ingimfați jucătorii Rapidu
lui, mai ales că numai cu cileva 
zile în urmă, formația budupesla- 
nă M.T.K. le-a dovedit că mai au 
destule 
bătrînii 
te i-au 
baliștii
Progresul București in mare vervă 
de joc s-a acomodat bine cu tere
nul denivelat și înaintașii conduși 
de Ozon au făcut demonstrație. 
Scorul de 5—1 este edificator in 
această privință. Petrolul Ploești 
ne-a dovedit în continuare că nu-și

găsește de loc „linia de plutire" 
chiar atunci cînd întâlnește o echi
pă de categoria C. Formația 
CJF.R. lași i-a condus pe ploeșteni 
cu 1—0 timp de 20 de minute, dar 
a cedat cu 3—2 pină la urmă. 
După forma pe care o arată în 
ultimul timp, liderul ploeștean 
nu va putea să se mențină mai 
departe pe locul pe cărei ocupă. 
Dinamo Cluj a cîștigat întâlnirea 
cu Progresul Sibiu abia cu 10 mi
nute înainte de fluierul final. La 
Sibiu, echipa Jiul Petroșani, și-a 
încheiat cursa spre Cupa R.P.R. 
in favoarea colegei sale de divizie 
Steagul Roșu Or. Stalin (0—2).

Din întreaga desfășurare a „op
timilor" Cupei, numai Știința Ti
mișoara și C.C-A. București ne-au

satisfăcut. Cele două echipe de
semnate să ne reprezinte in „Cupa 
Dunării" nu se dezmint a fi cele 
mai bune echipe românești la ora 
actuală. Jucînd la Arad, Știința 
Timișoara a trecut in contul Mi
nerului Lupeni trei goluri, fără a 
se întrebuința prea mult, iar 
C.C. A. in cursul unei promenade 
plăcute la Cimpina, a expediat în 
poarta Tractorului Or. Stalin un 
bagaj destul de voluminos : 8 go
luri și n-a primit nimic. Oricum, 
„optimile" n-au fost la înălțime 
nici măcar in privința combativi
tății tradiționale. Rămine acum să 
recompenseze etapa a Xl'll-a a 
categoriei A, care are loc dumi 
nică.

Cuvîn’ul deputatului 
Justin Moisescu 

mitropolitul Moldova! 
fi Sucevei

Valul de optimism care înce
puse să se răspîndească pretutin
deni, la mijlocul lunii decembrie 
a anului treout, cînd O.N.U. a a- 
doptat cu unanimitate de voturi 
rezoluția în problema coexistenței 
pașnice a popoarelor care făcea 
„apel la toate statele să depună 
toate eforturile pentru întărirea 
păcii internaționale și pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
de colaborare, precum și pentru 
rezolvarea litigiilor prin mijloace 
pașnice“ s-a risipit însă foarte 
repede. Eforturile U.R.S.S. de a 
se convoca o conferință la nivel 
înalt în cel mai scurt timp se iz
besc de încercările apusene de a 

cu anticipație eventu

M. Z.

Ziua de 31 martie 1958 va re
prezenta o dată memorabilă în 
istoria omenirii. La această dată 
Sovietul Suprem al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste a 
adoptat hotărîrea cu privire la 
încetarea 
Uniunea 
cu arma

De la 
urmărim 
declarațiile reprezentanților pu
terilor occidentale, care refuză să 
ia măsuri similare celor adoptate 
de Uniunea Sovietică, după cum, 
dimpotrivă, urmărim și sprijinim 
cu toată încrederea manifestările 
de masă ale forjelor progresiste 
din toate țările lumii care, din -submina 
ce în ce mai organizate, pretind lele rezultate pozitive ale discu- 
de la guvernele lor luarea de mă- țiilor dintre șefii guvernelor care 
suri concrete pentru a ajunge la ar urma să participe la conferin-

unilaterală de către 
Sovietică a experiențelor 
atomică și cu hidrogen, 
apariția hotărîrii însă, 
cu multă consternare

de învățat. Credem insă că 
jucători ai echipei oaspe 
cam... „întins" joi pe fot- 
de la Rapid. La Brăila,

T

Crosul „Să intimpiuăm 1 Mai
Duminică dimineața, 

neri din întreaga țară 
putat întîietatea în cadrul singu
rei etape a crosului „Să întîmpi- 
năm „1 Mai“. Pregătite din vreme 
întrecerile au oferit un nimerit 
prilej pentru afirmarea unor ele
mente tinere talentate.

In orașul de la poalele Tîmpei 
întrecerea s-a disputat pe Valea 
Răcădiului ca și în împrejurimile 
adecvate pentru concursurile de 
cros. Aici s-au întrecut în dimi
neața acestei zile, cîteva mii de 
crosiști. Performanța pe plan lo
cal în ceea ce privește numărul _________ ______ T. _ ________
de concurenți (peste 500 pârtiei- tinerilor sportivi bucureșteni. Din

mii de ti- 
și-au dis

panți) a fost cucerită de colecti
vul sportiv „Tînărul tractorist“. 
Remarcăm de asemenea mobiliza, 
rea deosebit de reușită a colecti
vului sp-rtiv „Speraatu”, 
reușit să antreneze în 
200 de fete.

Cît privește pe reșițeni 
fost în frunte colectivul 
„Tînărul metalurgist“. La 
rile organizate de colectiv 
prezentat la start aproape 800 cro- 
siști.

Bine înțeles că această intere, 
sântă competiție de masă a tre
zit interesul cuvenit și în rîndurile

cara a 
întreceri

și aici a 
sportiv 

întrece- 
s-au

păcate însă nu toate colectivele 
. sportive au acordat atenția nece

sară în ceea ce privește organiza
rea propriu zisă a concursului. Pe 
stadionul din „Parcul Copilului“ 
s-au disputat, spre pildă, numai 
probele de juniori și acestea cu 
multe deficiențe. Traseul necores- 
punzător^ de altfel a fost încropit 
la iuțeală ou cîteva minute înain- 
tea startului. Probele seniorilor nu 
s-au putut desfășura dat fiindcă o 
seamă de colective, „Grivița Ro
șie , „Laminorul“ nu s-au îngrijit 
din vreme să mobilizeze pe tineri 
la întrecerile acestei tradiționale 
competiții sportive de masă.
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Sosirea delegației
Republicii Populare Romîne

la Buenos-Aires

Cu privire la convocarea
conferinței la nivel înalt

Declarațiile lui A. I. Mikoian în R. F. Germană

BUENOS AIRES 28 (Ager- superiori de la președinție și din 
preș). — In dimineața zilei de M.A.E., membri ai corpului dipio- 
27 aprilie, delegația Republicii matic, membrii legației R. P. Ro- 
Populare Romîne in frunte cu to- mine, delegația Asociației cultu- 
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, a sosit la Bue
nos-Aires pe bordul vasului ita
lian „Conte Grande".

La sosirea în port delegația a 
fost întîmpinată de generalul Pe- 
dro Aramburu, președintele provi
zoriu al Argentinei. Au fost pre- 
zențl de asemenea Alejandro Ce- 
ballos, ministrul Afacerilor Exter. 
ne al Argentinei, Rodolfo Fitte, 
subsecretar al M.A.E. argentinian, 
generalul Florit, primarul orașu
lui Buenos-Aires, reprezentantul 
special al președintelui nou ales 
al Argentinei, Frondizi, șeful ce
remonialului de stat, funcționari

rale argentiniano-romînc, ziariști 
și un numeros public.

După ce au fost intonate imnu
rile de stat ale Argentinei și R.P. 
Romîne, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer însoțit de președintele 
provizoriu Aramburu, au trecut 
în revistă batalionul de onoare 
alcătuit din elevi ai Școlii Mili
tare Navale.

Președintele provizoriu Aram
buru a însoțit pe tov. Ion Gheor
ghe Maurer pînă la reședința de
legației R. P. Romi ne.

Presa afgentiniană a publicat 
știri ș| fotografii despre sosirea 
delegației R .P. Romine iar pos
turile de radio din Buenos-Aires 
au transmis programe de muzică 
rominească,

înarmarea atomică a R. F. Germane
— o primejdie pentru pace

MOSCOVA (Agerpres). — 
TASS transmite: Ziarul „Izves- 
tia" a publicat apelul adresat de 
P. Lobanov, președintele Sovietu
lui Uniunii al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și de I. Peive, preșe
dintele Sovietului Naționalităților 
al Sovietului Suprem al U.R.S.Ș., 
președintelui Adunării Naționale 
Franceze, André Le Troquer ți 
președintelui Consiliului Repu
blicii, Gaston Monnerville în le
gătură cu hotărîrea Bundestagu- 
lui R. F. Germane de a împuter
nici guvernul federal să înzestre
ze forțele armate vest-germane cu 
arma atomică și cu arma ra
chetă.

Căutînd să liniștească opinia 
publică din țările lor, se spune 
în conținutul apelului, adepții a- 
cordurilor de la Paris au arătat 
că puterile occidentale își rezervă 
dreptul de control asupra înar
mării armatei vest-germane, ceea 
ce după cum au pretins ei va 
constitui o garanție suficientă 
pentru ca această armată să nu 
dispună niciodată de arma atomi, 
că și de arma rachetă.

Unde sint aceste garanții ți 
unde este controlul din partea 
puterilor occidentale ? se pune în-

acei 
. ...... ___  des

pre dreptul de control cu care a- 
cordurile de la Paris ar fi in
vestit puterile occidentale ?

Sovietul Suprem al U.R.S.S., se 
spune in continuare în apel, nu 
poate să nu atragă atenția parla
mentului francez asupra faptului 
că hotărîrea de a înzestra Bun- 
deswehrul cu arma atomică ți cu 
arma rachetă a fost luată tocmai 
acum cînd au început pregătirile 
in vederea unei cuni-rințe la ni
vel inalt.

Stîrnește mirare și regret fap
tul că guvernul francez nu a 
sprijinit propunerea privitoare la 
crearea unei zone denuclearizate 
în centrul Europei. Se înțelege că 
această poziție a guvernului fran
cez nu poate contribui nicidecum 
la convocarea și succesul unei 
conferințe la nivel înalt.

Sovietul Suprem al U.R.S.S., se 
spune în încheiere în apel, își ex
primă speranța că poporul fran
cez iși va aduce contribuția la a- 
sigurarea păcii și va depune toate 
eforturile pentru a împiedica înar
marea Germaniei occidentale cu 
arma atomică și cu arma rachetă.

trebarea în apel. De ce tac 
care au vorbit atît de mult

★ ★

Nota guvernului sovietic adresata guvernelor 
S.U.A, Marii Britanii și Franței

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ziarele centrale 
din 27 aprilie publică nota guver
nului sovietic adresată guvernelor 
S.U.A., Marii Britanii și Franței 
în problema convocării unei con
ferințe la nivel înalt cu partici
parea șefilor de guverne.

In notă se spune că dacă gu
vernele celor trei puteri preferă 
să realizeze schimbul de păreri 
pe căi diplomatice, sub forma u- 
nei consfătuiri a ambasadorilor 
acreditați la Moscova cu mi- 
n:strul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., guvernul sovietic propu
ne ca la o astfel de conferință, a- 
lături de ambasadorii S.U.A., 
Marii Britanii și Franței să parti
cipe ambasadorii Poloniei și Ce
hoslovaciei. In acest caz, se ara
tă jn notă, s-ar ține seama tn 
măsura cuvenită de principiul pa. 
rității și s-ar asigura egalitatea 
în drepturi a părților, atît de ne
cesară pentru o pregătire rodni
că a conferinței la nivel înalt.

Guvernul sovietic consideră ca 
inacceptabilă propunerea S.U.A., 
Marii Britanii și Franței, cu pri
vire la întîlnirile simultane ale ce
lor trei ambasadori cu ministrul

★

Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
pentru efectuarea pregătirilor ne
cesare în vederea întâlnirii miniș
trilor Afacerilor Extlrne, tfitrucît 
o aștfel. de consfătuire ar însem
na de fapt o conferință a celor 
patru puteri, la care pe de o par. 
te ar participa trei state din par
tea Uniunii Nord-Atlantice, iar pe 
de altă parte numai un singur 
stat din partea organizației Tra
tatului de la Varșovia.

în acest caz guvernul sovietic 
consideră că este mai indicat ca 
schimbul de păreri preliminar pe 
căi diplomatice să aibă loc în ca
drul unor convorbiri între minis
trul Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
cu fiecare din ambasadori în par
te. Aceasta ar corespunde practi
cei îndeobște uzitate, a schimbu
lui de păreri pe căi diplomatice în 
astfel de cazuri.

Nota guvernului sovietic a fost 
înmînată la 26 a-prilie de Andrei 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. ambasadorilor 
S.U.A., Marii Britanii și Franței 
la Moscova. Ea constituie răs
punsul la declarațiile guvernelor 
S.U.A., Marii Britanii și Franței 
din 16 și 24 aprilie,

★

BONN 27 (Agerpres). — 
TASS transmite: In cadrul con
ferinței de presă care a avut loc 
la Bonn la 26 aprilie, Anastas 
Mikoian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U R.S.S., 
a repetat declarația făcută la 25 
aprilie, că dacă pe teritoriul R. F. 
Germane nu vor exista arma nu
cleară și arma rachetă, Uniunea 
Sovietică, chiar și în cazul izbuc
nirii unui conflict militar cu parti
ciparea R. F. Germane, se va 
abține de la folosirea armei nu
cleare și a armei rachetă împotriva 
vreunui obiectiv din Germania 
occidentală.

In R. F. Germană, a spus 
Mikoian, sînt subapreciate serios 
posibilitățile pe care le ofeTă pro
punerea Poloniei de a se crea o 
zonă denuclearizată în Europa, 
din oare să facă parte R- F. Ger
mană, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană și Polonia. Am confirmat, a 
declarat el, că Uniunea Sovietică 
este gata să respecte statutul unei 
asemenea zone și să privească te
ritoriul statelor care fac parte din 
ea ca fiind exclus din sfera de 
folosire a armei nucleare și a 
armei rachetă, dacă guvernele 
S.U.A., Angliei și Franței vor pro
ceda la fel.

Ori de cîte ori statul german 
a pornit cu arma în mînă un răz
boi pentru cucerirea așa-zisului 
spațiu vital, aceasta a adus po
porului său nenumărate nenorociri 
și irosirea fără rost a bogățiilor 
naționale. In prezent, cum s-a în-

3

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov
cu ocazia conferirii Ordinului Lenin regiunii Kiev

KIEV 28 (Agerpres). 
transmite : în cuvîntarea 
26 aprilie Ia Kiev cu prilejul con
feririi Ordinului Lenin regiunii 
Kiev, N. S. Hrușciov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.S. și președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a declarat printre altele 
că Uniunea Sovietică face totul 
pentru ca o intilnire la nivel înalt 
să aibă loc, pentru ca ea să con
tribuie la normalizarea 
internaționale, la stabilirea 
încrederi mai mari între

— TASS 
rostită Ia

situației 
unei 
țări. 

Dar considerăm — a spus în con
tinuare N. S. Hrușciov — că o 
intilnire la nivel înalt interesează 
nu numai Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste, o astfel de

Declinul economiei americane continuă
Iatăjne la sfîrșitul lunii apri

lie și contrar declarațiilor ante
rioare ale cercurilor competente 
americane, după care în luna mai 
va începe redresarea, declinul 
economiei americane continuă și 
chiar ia amploare. Mai mult decît 
atît, însăși președintele Eisen- 
hower, pînă ae curînd unul din 
promotorii, optimismului econo
mic, se vede nevoit să retracteze 
declarațiile exagerat de optimiste 
ale lui Sinclair Weeks, ministrul 
Comerțului din S.U.A. Realitatea 
vine să dezfnintă afirmațiile roze, 
dar de loc convingătoare ale lui 
Weeks. Tn industria de automo
bile, barometrul vieții economice 
americane, continuă închiderea 
fabricilor și concedierea muncito. 
rilor. La 22 aprilie „General Mo- 
tors“ a oprit producția pentru o 
săptămînă la 9 din uzinele „Che- 
vrolet". Uzinele „Ford“ din San 
Jose (California), au încetat lu
crul săptămîna aceasta. Uzinele 
„Dodge“ din Detroit și „Ply- 
mouth“ din Evansville ale socie
tății „Chrysler" vor opri de ase
menea producția. Oțelăriile lu
crează cu 47,5% din capacitate, 
iar întreprinderile „Volt and Nut 
Steel Corporation“ și-au încetat 
activitatea săptămîna aceasta. 
Comparativ cu perioada cores
punzătoare a anului trecut, ex
tracția cărbunilor a scăzut cu 
24%, iar cea de țiței cu 16%, 
producția de utilaj pentru mașini 
cu 20%, producția textilă cu 
11%, iar exporturile cu 11%. 
Evident că declinul își face loc 
în măi toate ramurile econo
miei americane și în unele a a- 
atins' chiar limita de jos, după 
care urmează criza.

Datele referitoare la volumul 
investițiilor pentru anul 1958, vin 
să spulbere speranțele într-o re
dresare generală așa cum cred 
unii optimiști' din Wa'.lstreet.

Șomajul, problemă principală 
actuală se complică pe măsura 
închiderii noilor întreprinderi. 
Semnificativ este faptul că ar
mata de șomeri se complectează 
acum cu funcționarii și muncito
rii din unele ramuri ferite pînă 
acum de cele două declinuri an
terioare, adică, căile ferate, băn
cile și firmele comerciale mari.

In timp ce toate curbele grafi
celor reprezentînd producția in
dustrială și serviciile coboară 
Constant și permanent, curba pre
țurilor, a costului vieții, urcă în 
direcție opusă. Acest fapt are ur
mări grave asupra masei de șo
meri a căror putere de cumpă
rare este de mult sub nivelul mi
nim. îngrijorarea este accentuată 
de declarația președintelui Eisen
hower, conform căreia termenul 
de piață a indemnizațiilor de șo
meri nu se va prelungi. Mai mult, 
președintele s-a opus oricărei re
duceri a impozitelor, măsură pre. 
conizată de unii economiști pen
tru combaterea declinului.

Merită a fi luată în seamă pă
rerea unor reprezentanți ai in
dustriei de automobile. Ei au ce
rut președintelui să îmbunătă
țească comerțul și sistemul de 
reclamă, ca remedii pentru decli
nul economic. Ne întrebăm, poa
te reclama să suplinească lipsa 
banilor din buzunarul consumato
rului ? Evident că nu. Ea nu 
determina milioane de șomeri 
cumpere mai mult pentru că 
au cu ce.

Numeroase glasuri cer pe

în 1958 în fața a ceea ce se nu
mește o criză serioasă care poa
te fi desemnată sub denumirea 
de declin economic sau criză eco
nomică. Astfel stînd lucrurile, a 
sosit momentul să se spună lu
crurilor pe nume". Intr-adevăr, 
proporția declinului și perspecti
vele sumbre ce se întrezăresc, vin 
să confirme faptul că S.U.A. se 
găsesc în fața unei serioase crize 
economice.

C. STAN

întîlnire interesează toate 
toate guvernele, dacă ele 
țină seama de părerea și de voința 
popoarelor. Popoarele vor pace și 
la o intilnire a șefilor statelor se 
poate ajunge la o înțelegere înlr-o 
serie de probleme nerezolvate și 
pot fi adoptate hotărîrile pe care 
le așteaptă popoarele. Popoarele 
vor ca starea de război rece să fio 
lichidată, ca în întreaga lume să 
se întărească cauza păcii.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
cercurile monopoliste ale țărilor 
imperialiste și, in primul riml 
S.U.A., ducind politica războiului 
rece, caută să împiedice reali
zarea unui acord între țări, să 
împiedice o intilnire 
inalt. N. S. Hrușciov a arătat <ă 
ambasadorii 
Franței contau că Gromîko îi va 
invita pe toți trei împreună ți va 
duce cu ei tratative în același 
timp. Nu obiectăm împotriva a- 
cestui lucru, a declarat N. S. Hruș
ciov, dar în cazul acesta la trata
tive să participe nu numai repre
zentantul U.K.S.S., ci și ambasa
dorii altor țări socialiste, de 
exemplu ai Cehoslovaciei și Polo
niei. Aceasta va fi democratic și 
just. Ceea ce propun ambasadorii 
celor trei tnari puteri amintește 
politica dictatului.

N. S. Hrușciov a respins scorni
rile presei burgheze că Uniunea 
Sovietică, după ce a propus Consi
liului de Securitate al O.N.U. să 
ia măsuri urgente pentru încetarea

«țațele, 
vor să

la nivel

S.U.A., Angliei și

zbonirilor avioanelor americane 
avînd pe bord anna nucleară în 
direcția Uniunii Sovietice, și-ar fi 
revizuit poziția în problema unei 
întîlniri la nivel înalt. Ne-am adre
sat Consiliului de Securitate, a 
spus N. S. Hrușciov, pentru ca să 
se ia măsuri împotriva acelora care 
se îndeletnicesc cu acțiuni pro
vocatoare.

N. S. Hrușciov a declarat că 
poporul sovietic este convins de 
inevitabilitatea victoriei socialis
mului asupra capitalismului. Nici 
un fel de forțe nu sînt în stare 
să oprească mișcarea invincibilă 
a socialismului care ia locul orîn- 
duirii vechi capitaliste.

Subliniind fenomenele tot mai 
intense de criză din țările capita
liste, N. S. Hrușciov a subliniat că 
economia sovietică pășește ferm 
înainte, fapt care dovedește marea 
superioritate a sistemului econo
mic socialist. Economia planificată 
în interesul poporului, spre binele 
său, nu cunoaște crize.

O parte însemnată a cuvîntâlii 
sale N. S. Hrușciov a consacrat-o 
analizării' situației agriculturii in 
regiunea Kiev, jn Ucraina și în în
treaga Uniune Sovietică. El a co
municat, printre altele, că canti
tatea medie de lapte obținută de 
la o vacă în regiunea Kiev se ri
dica anul trecut la 2.786 kg., ceea 
ce depășește cantitatea medie din 
țări ca Statele Unite ale Americii, 
Canada, Franța și Austria.

tîmplat adesea în istoria Germa
niei, se fac din nou încercări de 
a împinge pe germanii din Re
publica Federală pe o cale agre
sivă, de a-i asmuți împotriva sta
telor din răsărit.

Recentele hotărîri în domeniul 
înarmărilor atomice, și pregătirile 
pentru crearea pe teritoriul R. F. 
Germane a bazelor atomice și a 
rampelor pentru rachete ale altor 
puteri ale N.A.T.O., a declarat 
Mikoian, dovedesc că guvernul 
R. F. Germane își asumă rolul de 
inițiator al intensificăii continue 
a cursei înarmărilor atomice în 
Europa și atrage țara in pregă* 
tirilo în vederea unui război ato
mic ; de la aceste pregătiri pină 
Ia aventuri militare nu mai este 
decît un pas.

In cuvîntarea sa, Mikoian a ară
tat că poporul sovietic nutrește un 
sentiment do simpatie sinceră față 
de năzuințele germanilor de a-și 
vedea patria reunificată. Pentru 
aceasta, a spus el, germanii tre
buie însă să se așeze la aceeași 
masă și să cadă de acord între ei.

Nu prea înțelegem poziția ne
gativă a guvernului R. F. Germane 
în problema încheierii tratatului de 
pace cu Germania, a arătat 
Mikoian. Cu greu se poate nega 
faptul că un astfel de tratat ar 
avea o mare importanță pentru 
progresul unificării Germaniei.

Principala impresie cu care am 
rămas în urma întîlnirilor din 
R F. Germană, a declarat Mikoian, 
este că schimbul de păreri care a 
avut loc a fost util și va contribui 
la o mai bună înțelegere reciprocă 
a părților în problemele care in
teresează guvernele statelor noastre 
și în primul rind în ce privește 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
dintre U.R.S.S. și R. F. Germană.

S-a bucurat de recunoaștere de
plină punctul de vedere că este 
necesar să se meargă pas cu pas 
în direcția îmbunătățirii relațiilor 
și creații, unei atmosfere de încre
dere reciprocă. Pentru început,. a 
spus Mikoian, am căzut de acord . 
ca în afară de problemele deja .

vicepreședinte dl Consiliului de 
Miniștri al U.RSJS. fi a persoa
nelor care îl însoțesc care au so
sit în R.F.G. pentru semnarea 
acordului dintre Republica Fede
rală Germană și Uniunea Sovieti
că,

★
BONN 27 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 26 aprilie cance
larul R. F. Germane, K. Ade
nauer, a oferit la reședința sa — 
palatul Schaumburg, un dejun în 
cinstea lui A. I. Mikoian, prim-

vicepreședinte *1 Consiliului de 
miniștri al U.R.S.S,

★
BONN 27 (Agerpres). — TASS 

transmite: în dimineața zilei de 
27 aprilie, A. I. Mikoian, prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și persoanele 
care îl însoțesc, la invitația guver
nului R.F. Germane au plecat în- 
tr-o vizită de două zile prin țară.

De la Bonn oaspeții sovietici 
au plecat cu un tren special la 
Hanovra.

Semnarea acordurilor economice 
și în domeniul relațiilor consulare

BONN 28 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 25 aprilie 1958 la 
Bonn au fost semnate acordurile 
în domeniul economiei ți relațiilor 
consulare, elaborate la Moscova 
în timpul recentelor tratative din
tre Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste și Republica Federală 
Germană. Este vorba de o conven
ție pe termen lung cu privire la 
schimbul de mărfuri ți plăți, de o 
convenție asupra problemelor gene
rale ale comerțului și navigației 
maritime ți de un protocol cu pri
vire la schimbul de mărfuri pe 
1958, precum ți de un acord con
sular.

S-a căzut de acord că anul a-

★
FRANKFURT PE MA1N 28 (A. 

gerpres). —1 TASS transmite : tn 
seara zilei de 28 aprilie A. 1. 
Mikoian, prim vicepreședinte, al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

va 
să 
nu

Numeroase glasuri cer pe de 
altă parte reducerea impozitelor 
și a cheltuielilor pentru înarmare, 
însoțită de o lărgire a comer
țului internațional. Deocamdată 
însă, rigiditatea politicii externe 
americane corespunde, cum e și 
firesc, unei rigidități și în poli
tica economică internă.

Incapacitatea guvernului ame
rican de « face> ceva, a fost for

mulată plastic 
de însuși Eisen
hower care a 
declarat că,: „e- 
conomia ameri
cană este prea 
complicată pen
tru a urma dic
tatul oricărei 
persoane fie ea 
chiar președin
tele“.

Sezisînd nesi
guranța cercuri
lor conducătoa
re, revista „Bar
ren’s Week” 
propune să 
se pună ca
păt jocului de-a 
v-ați ascunse- 
lea. „Creșterea 
continuă a indi
cilor, scrie 
continuare re
vista, arată că 
S.U.A. se află

în

Plămînul de ofel 
realizare

o interesantă 
făcută în R. D. Germană

► A respira înseamnă
► Acest fapt este atît de
► pentru fiecare om, incit nici
► nu mai reflectează asupra lui. 
, Ce se intîmplă insă, dacă neo- 
r boaitele foaie din pieptul nostru
* își întrerup vreodată activila- 
, tea ? Există numeroase cauze
► care pot împiedica funcționa- 
t rea normală a plămînului no- 
, stru, sau pot chiar face ca a-
► ceastă funcționare să înceteze:
* paralizia respiratorie după dlf-
* terle, otrăvirile, precum și ca-
► zurile de paralizie de tot fe- 
k Iul, a măduvei spinării. In a- 
, ceeași ordine de idei mai tre-
► buie menționat temutul teta-
* nos, anumite boli de inimă și 
, paralizii ale diafragmei. Cel
► mai periculos dușman al func- 
k țiortării plămînilor este insă pa- 
, ralizia infantilă spinală, care 
; atacă deseori tocmai extremi-
► tă(ile din țesutul muscular ce
* înconjoară plămînul.J De multă vreme medicii din
* întreaga lume s-au străduit să
r construiască un aparat care și 
, in cazuri de paralizie, să men-
► țină plăminii în activitate, obli-
* gîndu-i să-și exercite funcțiu- 
, nea normală. Un medic fran- 
r cez, dr. Voiliez, de la spitalul
* „Charité“ din Paris, și membru 
, al Academiei de Științe Medi-
► cale, a construit în 1876, pri- 
t mul și foarte primitivul „miș- 
, cător de respirație“ (Spiropho-
► re). De atunci au fost construi-
* te numeroase aparate noi, care 
k lucrau — aproape fără excep-
► ție — după principiul lui. Cu
* ani în urmă, Ministerul Ocro- 
, firii Sănătății al R.D.G. a su-
► gerat realizarea unul nou „plă-
* mîn de oțel". Colectivul de 
, tehnicieni și oameni de știință 
» al Întreprinderii speciale a po-
* porului „Medizintechnik“ i’
► Leipzig și consilierul său me- 

dioal, expertul prof. dr. Kuko-
* wka, își dădeau bine seama că
► noul aparat trebuie să fie alt-

viață, 
firesc

fel construit incit să funcțio
neze ireproșabil. De aceea, în 
prealabil, s-au cercetat lipsurile 
numeroaselor modele existente, 
pentru a le înlătura, de la bun 
început, la noile construcții. 
Reztdtatul acestei migăloase 
munci este modelul „Medi- 
Lunge 431".

Oricît de complicat este 
acest apărat, totuși nu poate 
prelua funcțiunea plăminului 
otpencsc — și nici nu trebuie.

început, la noile 
Rezultatul acești

WAWAVAW
mînului de oțel „Medi", acea- * 
stă izolare, care prezintă multe < 
dezavantaje, nu este necesară, < 
deoarece mersul liniștit al elec- ,< 
tromotorului și al angrenajului < 
hidraulic cu idei abia poate ti < 
perceput, datorită dispozitivelor , 
speciale de izolare a zgomotu- « 
lui. Plămînul de oțel poate ii < 
racordai la rețeaua electrică , 
locală ca o simplă lampă de < 
masă. Dacă se întrerupe cu- ’ 
rentul electric, aparatul poate , 
fi transformat pentru acționa- « 
rea manuală numai tn citeva < 
clipe. Plămînul „Medi“ mai < 
întrunește multe alte avantaje. < 
Printre altele, aparatul are, de j 
pildă, pe fiecare parte trei ori- 4 
ficii prevăzute cu manșete care < 
se închid ermetic. Aceste man- j 
șete permit medicilor și suro- <’ 
rilor medicale să lucreze în in- <’ 
teriorul aparatului, adică să S 
facă injecții, să spele pacientul <’ 
etc. Dacă totuși, vreodată este <[ 
necesar să se deschidă carcasa, S 
atunci peste capul pacientului <• 
se pune „clopotul“ din plexi- <. 
glas, care se află în mod nor- $ 
mal sub aparat. Respirația con- 
tinuă fără întrerupere. Nu lip- «J 
sește nici „confortul necesar" \
unei șederi mai îndelungate în «> 
plămînul de oțel. Pacientul stă 
culcat comod pe moale. Cu a- % 
jutorul unui termostat se re- <> 
glează temperatura necesară < 
din carcasă. Un dispozitiv spe- S 
cial pentru citit deasupra ca- <’ 
pului face ca timpul să se 
scurgă mai ușor ;i mai plăcut <• 
pentru pacient. Printr-o oglin- «, 
dă el poate vedea și ceea ce 
se petrece în spatele lui. Pe <k 
lingă toate avantajele acestei «, 
realizări excelente, esențialul 
îl constituie faptul că „plămî- <’ 
nul de oțel“ din Leipzig lucrea- <( 
ză ireproșabil și că mii de oa- 
meni de toate culorile își da- ț* 
torează viața acestui aparat de 
înaltă perfecțiune tehnică, pro- ■*> 
dus in R.D.G.

cesta să fie organizate tratative 
pentru a pune pe o bază mai trai
nică relațiile culturale și tehnico- 
științifice dintre cele două state.

în cadrul schimbului de păreri 
care a avut loc cele două părți au 
subliniat că cele două guverne vor 
depune toate eforturile pentru ca 
problemele existente să fie rezol
vate în spiritul înțelegerii recipro
ce și cu mijloace pașnice, respec- 
tîndu-se principiul neamestecului 
unui stat în treburile interne ale 
celuilalt stat, cu scopul de a îm
bunătăți pas cu pas relațiile din. 
tre cele două state și de a Contri
bui pe această cale la asigurarea 
unei păci trainice.

★
și persoanele care îl însoțesc au 
plecat din 
Germană pe 
special.Sosirea lui A. I. Mikoian în R. Republica Federală 

bordul unui avionD. Germană

Dimpotrivă, el trebuie să-l for
țeze pe acesta să „respire“ în 
ciuda paraliziei. Cum se asigu
ră aceasta ? Pacientul este in
trodus într-o carcasă ermetic 
închisă, în timp ce capul ră- 
mîne afară. Cu ajutorul unei 
instalații speciale, în carcasă 
se produce o suprapresiune da
torită căreia toracele este com
primat, iar plămînul forțat să 
respire. Expirația se obține prin 
subpresiune. Dacă dintr-un 
motiv oarecare suprapresiunea 
scade, aparatul semnalizează a- 
ceasta în mod automat cu aju- 

din torul unui dispozitiv de alar
mă. La. numeroase alte aparate 
de acest fel, motorul este des
părțit de camera de presiune, 
deoarece zgomotul lui ar de
ranja pacientul. In cazul plă-

Europa din Ministe-(Agerpres). TASS. a 3-a pentru Europa din Ministc- 
la invitația guver- rul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
a sosit în capitala ' și de alte persoane oficiale.

Democrate ,G,ermane, A. 1. Mikoian a fost întîmpinat 
I. Mikoian, prim vice- la aerodrom de W. Ulbricht, prim 
al Consiliului de

:p. N- .1
importante de colaborare culturală ; Comerțului Exterior
și tehnico-științifică.

Mikoian a arătat că acordurile 
realizate constituie doar începutul 
unui comerț adevărat, pe care-1 
pot duce cele două state în avan
tajul reciproc. Dacă se va mani
festa dorinfa în acest sens, a ară
tat, el milioane de tone de mărfuri 
de oare simte nevoia economia 
țărilor noastre ar putea fi trimise 
anual în cele două direcții. După 
cum a subliniat Mikoian, aceasta 
o favorizează îmbinarea fericită 
a posibilităților economice ale 
U.R S.S. și R. F. Germane — fie
care din părți are surplusuri sau 
rezerve ds mărfuri, în a căror a- 
chiziționare 
laltă parte.

este interesată cea-

BERLIN 28 
La 28 aprilie, 
nului R.D.G. 
Republicii 
Berlin, A. 
președinte

• niștri al
_ __ Mi- secretar al C.C. al P.S.U.G., pri-

însoțit de mul ministru O. Grotewohl, mem
bri și membri supleanți ai Birou- 

’ ", lui Politic al C.C. al P.S.U.G., 
a* secretari ai C.C. al P.S.U.G., mi- 

U.R.S.S., I. I. llicev, șeful secției nistri și alte persoane oficiale.

m.'-

Incinerarea ini fosil Iser

★
(Agerpres). — TASSBONN 27 .. _ 

transmite : A. A. Smirnov, amba. 
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al U.R.S.S. in Republica Fe
derală Germană a oferit în seara 
zilei de 26 aprilie o recepție în 
cinstea lui A. I. Mîkoian, prim

Artiști și cetățeni din Capitală 
au condus duminică la amiază pe 
ultimul lui drum pe marele pictor 
Iosif Iser, artist al poporului, 
membru al Academiei R. P. Ro
mîne, laureat al Premiului de 
Stat.

Dummică la ora li dimineața a 
avut loc adunarea de doliu la 
care au participat Constanța Cră
ciun, adjunct al Ministrului Invă- 
țămîntului și Culturii, lorgu Ior
dan, vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne, Pavel Țugui, 
Al. Buican, vicapreședinte al 
I.R.R.C.S., George Ivașcu, direc
tor general la Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii, academi
cieni. . ■

La adunarea de doliu și la cre
matoriu au luat cuvîntul acad. G. 
Oprescu, în numela Academiei 
R. P. Romine și al Ministerului 
Invățămîntului și Culturii, artis-

tul poporului Ion Jalea și maes
trul emerit al artei Al. Ciucu- 
rencu, în numele Uniunii Artiști
lor Plastici, pictorii Nicolae To
nta, Eugen Popa, Mimi Șaraga- 
Maxy, Constantin Crăciun și cri
ticul de artă Ionel Jianu, care au 
evocat alesele însușiri ale omuluii 
și artistului Iosif Iser.

Incinerarea a avut loc la Cre-, 
matoriul „Cenușa“.

O imporfanfă aefiune 
sanitară

VA « MfG RMI ÄM
MOSCOVA. — Prima linie aeria

nă de elicoptere se va inaugura tn 
Uniunea Sovietică pe ruta Simfe- 
ropol-Yalta (Crimeea).

PEKIN. — După cum se anunță 
din Tokio, între 15 și 20 august 
a.c. va avea loc în capitala Japo
niei cea de-a 4-a conferință mon
dială pentru interzicerea bombelor 
atomică și cu hidrogen.

PRAG A. — La 28 aprilie Gheor
ghe Vidrașcu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Praga a oferit tn loca
lul ambasadei un cocktail cu pri
lejul apropiatei vizite prietenești 
In R. P .Romlnă a unei delegații 
a Adunării Naționale a R. Ceho
slovace.

WASHINGTON. — Vicepreșe
dintele S.U.A. Richard Nixon, a 
plecat duminică cu avionul tn 
America de Sud, unde va face o 
vizită de 18 zile.

TANGER. - La 27 aprilie a în- 
ceput la Tanger conferința pentru 
unitatea Maghrebului (adică Tuni, 
sia. Marocul și Algeria).

PARIS. — După cum transmite 
France Presse, liderul U.D.S.R.,. 
René Pleven, desemnat săptămîna 
trecută de președintele Republicii 
Coty cu formarea noului guvern, a 
anunțat luni seara că acceptă sar-

cina primită și că se va prezenta 
peste citeva zile tn țața Adunării 
Naționale pentru a cere votul de 
investituri.

MOSCOVA. - A. Goregliad, 
prim vice-președinte al Comitetu
lui de Stat al Consiliului de mi
niștri al U.R.S.S. pentru proble
mele muncii și salarizării a decla
rat că aproximativ opt milioane de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
vor trece pină la sfirșitul anului 
in curs la ziua de lucru de 6-7 
ore.

MOSCOVA. — Postul de radio 
Moscova a transmis tn cadrul 
unui grupaf închinat zilei de 1 
Mai și cuvîntul tov. Vlrgil Trofin, 
prim secretar al C.C. al U.T.M.

NEW YORK. — Succesul deose
bit repurtat în S.U.A. de Ansam
blul de Stat de cîntece și dansuri 
al Uniunii Sovietice condus de 
Igor Molsev a determinat pe or
ganizatorii americani ai turneului 
să solicite spectacole suplimentare.

MOSCOVA. — Un grup de spe
cialiști de la Biroul central de 
proiectări al Ministerului Flotei 
Maritime al U.R.S.S. a proiectat 
prima navă din lume destinată 
transportului minereului incandes
cent.

Ministerul Sănătății și Prevede- 
rilor Sociale, Institutul de fiziolo-i 
gie, Sfatul Popular al Capitalei 
și Crucea Roșie a R. P. Romîne 
organizează în Capitală o acțiune 
de examinare a întregii populații 
de la vîrsta de 4 ani în sus, cu 
ajutorul microradiofotografiilor.

Această acțiune face parte din 
măsurile pentru descoperirea la 
timp ți tratarea eficace a tubercu
lozei pulmonare și cancerului 
pulmonar.

Recensămîntul microradiofoto* 
grafic se va desfășura pe raioane 
ți circumscripții sanitare, în cola
borare cu Policlinicile teritoriale, 
unitățile de Cruce Roșie raionale, 
responsabilii de străzi etc.

Deschiderea expozifiei economice 
a R. P. Romîne la Pekin I

PEKIN 28 (Agerpres).—China 
nouă transmite : In după amiaza 
zilei de 28 aprilie s-a deschis la 
Pekin o mare expoziție economică 
a R.P. Romîne.

In cuvîntul rostit la festivita
tea de inaugurare. Ana Toma, 
adjunct al ministrului Comerțu
lui, conducătoarea delegației' gu
vernamentale romîne, a arătat 
că această expoziție are menirea 
să prezinte poporului chinez rea
lizările de seamă ale 
socialiste a Republicii 
Romîne.

Ana Toma a urat 
chinez succese tot mai 
construcția sa socialistă și 
lupta pentru o pace trainică 
întreaga lume.

A luat apoi cuvîntul 
Ci-ciuan, ministrul Comerțului 
Exterior al R.P. Chineze, care a 
spus că expoziția va reprezenta 
un moment important în desfășu
rarea colaborării economice chi- 
no-romîne.

Această expoziție, a spus el, 
„ne dă posibilitatea sa vedem 
strălucitele realizări ale Romîniei

în construcția economică 
listă și să invățăm din , ,
tehnologia și experiența sa îna- 
întată".

socia- 
știința.

Premiera filmu'ui 
„Bijuterii de familie**
Luni seara la cinematograful 

„Patria“ din Capitală a fost pre
zentat in premieră noul film ar
tistic rominesc „Bijuterii de fa
milie" — o producție a Studioului 
cinematografic „București", reali
zat de tînărul regizor Marius Teo- 
dorescu, după nuvela cu acilași 
nume de Petru Dumitriu,

Noua realizare a cinematografiei 
noastre, în care apar actorii Tanți 
Cocea, Jules Cazaban, Eliza Petră- 
chescu. Emil Bolta, Colea Răutu, 
Geo Barton, Sabine Thomas și al
ții, prezintă tabloul descompunerii 
morale a unei familii boierești in 
anul marilor răscoale — 1907.

A fost prezentat de asemenea 
în premieră filmul artistic romii 
nesc de scurt metraj „Balerina“, 
in regia lui Mihai Bucur.

Spectacolul a fost primit cit 
căldură de spectatori.

economiei
Populare

poporului 
mari
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