
O PRIETENIE 
DE NEZDRUNCINAT

Proletari din toate țările

Tratativele de la Moscova 
dintre delegațiile guvernamen
tale ale Republicii Popu.are 
Romîne și Uniunii Sovietice 
s-au încheiat cu un deplin suc
ces. Tovarășul Chivu Stoica a 
spus despre aceste tratative : 
„Discuțiile purtate de noi au 
decurs în spriritul prieteniei 
frățești, al înțelegerii profunde 
a intereselor popoarelor noas
tre, al colaborării și ajutorului 
reciproc, caracteristice pentru 
relațiile dintre țările socialis
te”. Rezultatele pozitive ale 
tratativelor de la Moscova 
stîrnesc bucuria popoarelor ro- 
mîn și sovietic. l)ar nu numai 
atît: succesul acestor tratative 
bucură sincer pe toți cei ce 
văd în întărirea unității țări
lor socialiste o contribuție din 
cele mai importante la apăra
rea cauzei păcii mondiale. De
sigur, e firesc ca adepții „răz
boiului rece“ să fie nemulțu
miți. Nu sînt decît doar cîteva 
zile de cînd „New York He
rald Tribune**, „Berliner Mor
ning Post" și alte Ziare bur
gheze din occident se îndelet
niceau cu lansarea a tot soiul 
de speculații pe marginea des
fășurării tratativelor romîno- 
sovietice. Politicienii occiden
tali sperau în slăbirea colabo
rării frățești a țărilor socia
liste. Dar așa ceva nu s-a în- 
timplat și nici nu se va întîm- 
pla niciodată. Tratativele ro- 
mîno-sovietice au demonstrat 
hotărîrea fermă a țărilor so
cialiste de a consolida priete
nia în lupta pentru realizarea 
mărețelor lor teluri.

In aceasta constă importan
ța deosebită a rezultatelor tra
tativelor de la Moscova. Repu
blica Populară Romînă și 
Uniunea Sovietică și-au expri
mat cu claritate, în mod cate
goric, dorința lor de a întări 
colaborarea și unitatea state
lor socialiste, de a dezvolta și 
perfecționa relațiile politice și 
economice reciproc avantajoa
se și legăturile culturale din
tre cele două țări. Guvernele 
romîn și sovietic și-au reafir
mat hotărîrea de a consolida 
relațiile lor pe baza principii
lor leniniste ale deplinei ega
lități în drepturi, respectării 
inviolabilității teritoriale, in
dependenței și suveranității de 
stat, neamestecului în trebu
rile interne.

Roadele marii prietenii ro- 
mino-sovietîce le cunoaștem și 
le prețuim. Viața arată că 
dezvoltarea țării noastre pe 
drumul socialismului, drum a- 
les de poporul nostru prin 
propria sa voință, ar fi fost cu 
neputință fără ajutorul frățesc 
al oamenilor sovietici. Iată de 
ce in conștiința poporului nos
tru se află adine înrădăcinată 
convingerea că prietenia cu 
Uniunea Sovietică corespunde 
intereselor vitale ale țării 
noastre, lată de ce poporul 
nostru este ferm hotărît să în
tărească continuu relațiile prie
tenești cu marea Țară a So
cialismului victorios.

Tratativele de la Moscova 
s-au încheiat prin semnarea 
unui important document poli
tic. Este vorba de declarația 
comună a celor două guverne 
care reafirmă deplinul acord 
in aprecierea situației interna
ționale actuale. Ambele guver
ne au declarat că problemele 
internaționale litigioase actu
ale trebuie soluționate numai 
pe baza principiilor coexisten
ței pașnice a state'or 'și a unor 
tratative purtate cu răbdare 
care pot asigura nu numai 
slăbirea încordării interna.io- 
nale, dar și obținerea unei 
destinderi esențiale pe care o 
doresc cu atîta tărie toate po
poarele.

In viața internațională se 
petrec fenomene ce reflectă po
litica agresivă a unor cercuri 
imperialiste. De la amenință
rile cu agresiunea s-a trecut 
la agresiunea directă. Eveni
mentele din Egipt dovedesc că 
in încercarea lor de a-și men
ține privilegiile colonialiste, 
statele imperialiste nu se dau 
înlături de la acte ce primej- 
duiesc în med grav pacea o- 
menirii.

Agravarea situației Interna
ționale pune la ordinea zilei 
cu și mai mare acuitate pro
blema dezarmării. Propunerile 
sovietice din 17 noiembrie 
1956 constituie o bază pentru 
rezolvarea, intr-un spirit acce
sibil tuturor statelor, a spi
noasei probleme a dezarmării. 
Propunerile sovietice au găsit 
sprijinul poporului și guvernu
lui Republicii noastre Popu
lare, fapt marcat prin declara
ția guvernamentală aprobată 
în unanimitate de Marea A 
dunăre Națională.

Cele două delegații partici
pante la tratativele de la 
Moscova au făcut un larg \ 
schimb de păreri în probleme- a 
le internaționale. Ele au sub- 
liniat necesitatea restabilirii 
drepturilor legitime ale Chine» 
la Organizația Națiunilor U- 
nite. Declarația comună face 
o analiză a evenimentelor din 
Ungaria arătînd că forțele 
reacționare din această țară, 
folosindu-se de năzuința oa
menilor muncii din R.P. Un
gară de a înlătura greșelile și 
lipsurile care au ieșit la ivea
lă în domeniul politicii interne, 
au încercat sa distrugă orîn- 
duirea socialistă și să creeze 
in Ungaria un focar al fascis
mului, care ar fi amenințat 
pacea în Europa. Ambele de 
legații au subliniat că statele $ 
socialiste nu au putut rămine ( 
indiferente față de situația 
periculoasă ce s-a creat în 
Ungaria, situație ce reprezen
ta o amenințare nu numai 
pentru cuceririle socialiste ale

TELE GRAMÂ

Tovarășului N. A. BULGANIN
Președintele Consiliului de Miniștri al U R.S S.

Trecind frontiera de stat a U.R.S.S. tn drum spre patrie, ducem 
cu noi poporului romtn sentimentul de dragoste frățească al po
poarelor sovietice. Poporul nostru va îl veșnic recunoscător popoa- 
relor sovietice, guvernului Uniunii Sovietice și Prezidiului C.U. 
al P.C.U.S. pentru ajutorul permanent primit în crearea vieții sale 
noi, libere și fericite. . .

Vă rog să primiți, scumpe tovarășe Bulganin, în numele dele
gației guvernamentale romîne, un salut fierbinte adresat popoa
relor sovietice și dv. personal.

Trăiască în veci prietenia sovieto-romînă!
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Popu.are Romîne
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In entuziaste adunări ce a.u loc în întreaga fără

Se constituie Consiliile

Republicii Populare
Guvernele R.P.R. și

oamenilor muncii din Ungaria 
dar și pentru securitatea sta
telor socialiste vecine cu Un
garia. Delegația guvernamen
tală a R.P.R, a apreciat aju
torul dat de Uniunea Sovieti
că guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar, in 
scopul de a pune capăt orgii
lor contrarevoluționare, ca o 
îndeplinire de către U.R.S.S. a 
datoriei sale internaționaliste.

Analiza situației internațio
nale arată necesitatea creării 
unui sistem de securitate ge
nerală europeană. Pină atunci, 
trebuie ținut seamă—desprîn- 
zînd concluziile necesare — 
de faptul existenței blocurilor 
militare în Europa — rezultat 
al constituirii blocului agresiv 
nord-atlantic—de procesul re- 
militarizării Germaniei occi
dentale, de existența a nume
roase baze americane în apro
pierea țărilor socialiste, re re
fuzul puterilor occidentale de a 
contribui la soluționarea pro
blemei dezarmării etc. In aceste 
condiții cele două guverne 
consideră indicată staționarea 
vremelnică a unităților militare 
sovietice, în conformitate cu 
Tratatul de la Varșovia pe te
ritoriul 
Romîne.
U.R.S.S. se vor consulta între 
ele și cu ceilalți participanți 
la Tratatul de la Varșovia, în 
conformitate cu evoluția situa
ției internaționale, asupra ne
cesității staționării în conti
nuare a unităților militare so
vietice pe teritoriul R.P.R.

De o mare importanță sînt 
rezultatele tratativelor în ceea 
ce privește colaborarea eco
nomică romino-sovietică. Cele 
două delegații au căzut de a- 
cord asupra livrării suplimen
tare a unor mărfuri deosebit 
de importante pentru asigura
rea activității industriei și 
ridicarea nivelului de trai al 
populației. în legătură cu re
colta slabă de cereale din a- 
nul acesta din (ara noastră, 
la cererea guvernului nostru, 
guvernul sovietic a acceptat 
să livreze Rominiei sub for
mă de credit, in prima jumă. 
tate a anului 1957, 450.000
tone de grîu precum și 
60.000 tone furaje, cu plata 
în cadrul acordu.ui comercial. 
Este un ajutor oferit cu sin
ceritate, frățește. poporul 
nostru nu uită că adevăratul 
prieten la nevoie se cunoaște. 
Guvernul sovietic a acceptat 
să acorde ajutor tehnic pentru 
construirea de întreprinderi 
in industria chimică și petro
liferă. Organizații sovietice 
vor executa lucrările de pro
iectare a uzinelor chimice și 
vor livra utilaj pe credit. 
Creditul va fi resttult prin 
livrări de produse ale acestor 
uzine. Este evident că aceasta 
corespunde intereselor eco
nomice ale ambelor părți. 
Uniunea Sovietică a aminat 
de asemenea plata ratelor sca
dențe în anii 1957—1959 ale 
unor credite pe termen lung 
acordate in trecut Rominiei. 
Totodată, delegațiile au ana
lizat șl rezolvat in avantajul 
ambelor părți toate probleme
le referitoare la deconturile 
financiare reciproce. Tratati
vele au dus de asemenea ia 
un schimb de păreri în pro
blema colaborării culturale 
romîno-sovietice.

Ce arată tratativele romino- 
sovictice de la Moscova ?

Tratativele arată in mod 
concludent unitatea de ne
zdruncinat a țărilor socia
liste, prietenia frățească din
tre Republica Populară Ro- 1
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mină și Uniunea Sovietică, (/ 
prietenie în interesul ambelor 0 
popoare. y

Tratativele dovedesc încă o V 
dată atitudinea frățească * Q 
Uniunii Sovietice față de țara y 
noastră, ajutorul ei dezintere- y 
sat pentru dezvoltarea econo- y 
miei rominești, pentru iichi- y 
darea râminerii in urmă pe y 
care am moștenit-o de la re- y 
gimtil burghezo-moșieresc. y

Tratativele de la Moscova V 
stnt salutate cu satisfacție de y 
poporul și tineretul nostru, x 
Oamenii muncii din țara a 
noastră își manifestă dragos- o 
taa față de poporul sovietic, y 
hotărîrea de a dezvolta reia- % 
(iile prietenești cu 
Sovietică, cu țările 
cu toate popoarele 
de pace din lume.

„Scînteia tineretului

Uniunea 
socialiste, 
iubitoare

Organ Centrai ai Uniunii Tineretului Muncitor

Semnarea Declarației cu privi re la tratativele dintre delegațiile guvernamentale ale R.P.R- și Uniunii Sovietice.

Plecarea din Moscova 
guvernamentale a R.P.R.

MOSCOVA 4 Corespondentul 
Agerpres transmite: In dimi
neața zilei de 4 decembrie a 
părăsit Moscova plecind spre pa
trie delegația guvernamentală a 
Republicii Populare Romîne, 
condusă de tovarășul Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Miniștri al Repub.icii Populare 
Romîne.

La aeroportul Vnukovo oaspe
ții au fost conduși de tovarășii

N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al URSS, 
A 1. Mikoian și M. Z. Saburov, 
prim vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., D. T. 
Șepilov, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., M. A. lasnov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.F.S.R., miniștri ai 
U.RS.S și alții.

La plecare mai erau de fată 
Mihail Dalea, ambasadorul Repu-

blicii Populare Romine la Mos
cova, membri ai corpului diplo
matic, ziariști sovietici, rominl și 
străini.

Tovarășul Chivu Stoica a ros. 
tit o scurtă cuvintare.

La aeroport a fost aliniată gar
da de onoare și au fost intonate 
imnurile de stat ale Republicii 
Populare Romine și Uniunii So
vietice.

regionale
In Capitală

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
Dragă tovarășe Bulganin, 

dragi tovarăși, onorați membri 
ai corpului diplomatic !

După o săptămină de convor- 
viri cu delegația guvernamentală 
a Uniunii Sovietice, încheiate cu 
deplin succes, părăsim astăzi o- 
rașul Moscova, 
Uniuni 
vietice

, capitala 
a Republicilor 

Socialiste. Țin să

marii
So- 

mul-

țumesc delegației guvernamen
tale a Uniunii Sovietice în frunte 
cu tovarășul Bulganin, tovarășul 
Mikoian și tovarășul Saburov, 
precum și tovarășilor miniștri 
și colaboratorilor lor pentru pri
mirea frățească și munca lor 
neobosită in rezolvarea cu deplin 
succes a tuturor prob'eme'or dis
cutate de delegațiile noastre.

Transmitem un călduros salut 
locuitorilor ospitalieri ai Mosco
vei care și-au manifestat priete
nia și simpatia fată de poporul 
romtn In numele poporului ro- 
mîn urăm popoarelor frățești ale 
Uniunii Sovietice noi și mari 
succese. Trăiască in veci priete
nia romino-sovietică 1

Sosirea în Capitală 
guvernamentale

Marți după amiază s-a înapo- 
iat în Capitală venind de la.Mos
cova, delegația Guvernului Re
publicii Populare Romîne.

Delegația a fost condusă de 
tovarășul Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri. Din 
delegație au făcut parte tovară
șii Alexandru Birlădeanu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Gaston Marin, președintele 
Comitetului de Stat al Planifică
rii. Manea Mănescu, ministrul 
Finanțelor. Marcel Popescu, mi
nistrul Comerțului Exterior.

împreună cu delegația Guver
nului R.P.R. s-a înapoiat de la 
Moscova A. A. Epișev, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
a! Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
întîmpinați de tovarășii: Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Iosif 
Chișinevschi, Miron Constanți- 
nescu, Alexandru Drăgh.'ci, Ale
xandru Moghioroș, Constantin 
Pîrvulescu, Leonte Răutu, gene
ral colonel Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, Ianoș Fazekaș, Si- 
mion Bughici, Gheorghe Hossu, 
acad. prof. Traian Săvu'.escu, 
Alexa Augustin, ing. Șt. Bălan, 
dr. O. Berlogea, acad. prof. P.

a delegației
a R.P.R

Cozma, 
Dănăla- 
Doncea, 
general

Constantinescu-Iași, I. 
Constanța Crăciun. FI. 
che, Gh. Diaconescu, C.
I. Dumitru, Filip Ghe'.tz, „ 
maior Ion Gheorghe, C. Loncear, 
I. Mineu, P. Niculescu-Mizil, 
I. Pas, Petre Lupu, ing. 
Gherasim, Gogu Radulescu, 
D. Safer, D. Simulescu, Gh. Stoi
ca, Miron Șerban, C. Teodoru, 
Sorin Toma, Ghizela Vass, Bujor 
Almăjan, I. Coțoveanu, V. Cris- 
tache, V. Ionescu, Ofelia Manole, 
C. Mateescu, C. Nădejde, Gh. Va- 
silichi, Șt. Voicu, locțiitorii 
nistrului Afacerilo, Externe 
Aurel Măinășan, T. Rudenco, 
Lăzăreanu și alții.

Au fost de față șefi ai unor 
siuni diplomatice acreditați 
București: ambasadorii extraor. 
dinari și plenipotențiari ai R.P.D. 
Coreene — Den Em, R.D. Ger
mane — W. Eggerath, R.P. Bul
garia — S. Pavlov, R.P.F. Iugo
slavia — N. Vujanovici, R.P. Al
bania — M. Lako, R.P. Chineze 
— Ke Bo-nian, R. Cehoslovace — 
Ivan Rohal Ilkiv, R.P. Ungare — 
F. Keleti, Hussein Chawki, mini
strul Egiptului, Gottlieb Gut, în
sărcinatul cu afaceri al Elveției, 
însărcinații cu afaceri ad-interim 
ai Argentinei — J. Medoro Del- 
fino, Finlandei — Matti Pyykko. 
Turciei — Mustafa Kayagil, Is-

mi-

Al.

mi
la

Delegafia guvernamentală a RP-R. la sosire, pe aeroportul Biimasa
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raelului — E'.kana Margalit, R.D. 
Vietnam — Fan Van Su, R P. 
Polone — Stanislaw Rogulski, 
precum și membrii ambasadei U- 
niunii Sovietice la București.

(Agerpres)

Marji după-amiază a avut loc 
la Camera deputatului de la Sfa
tul Popular al Capitalei, aduna
rea de constituire a Consiliului, 
orășenesc București al Frontului 
Democrației Populare pentru ale
gerile de deputați în Marea Adu
nare Națională a R.P.R.

Au participat oamrni ai mun
cii fruntași în producție, oameni 
de artă, știință și cultură, repre
zentanți ai organizațiilor de par
tid Și obștești, militari, studen;i.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Florian Dănălache, prim se
cretar al Corn telului orășenesc 
București a! P.M.R., care a făcut 
o expunere asupra sarcinilor 
Frontului Democrației Populare 
in alegerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională.

Apoi, tov. Ștefan Cruceru, se
cretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R. a făcut pro
puneri pentru Consiliul orășenesc 
al F.D.P. In urma propunerilor 
făcute cei prezenți, au ales ca 
membri ai Consiliului orășenesc 
București al F.D.P. 20 persoane 
— fruntași In muncă din între.

prinderile și instituțiile Capitalei, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
partid, ai organizațiilor de masă, 
militari, oameni de artă, știință 
și cultură.

Membrii Consiliului orășenesc 
al F.D.P. s-au întrunit apoi în- 
tr-o scurtă ședință de constituire, 
în biroul Consiliului au fost aleși 
tovarășii : Florian Dănălache. 
membru al CC. al P.M.R.. prim 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., președinte, 
Dumitru Bejan, prim secretar ai 
Comitetului orășenesc București 
al U.T.M. și Isachie Rădan, vi
cepreședinte al Sfatului Popular 
al Capitalei, secretari. Ștefan 
Cruceru, secretar al Comitetului 
orășenesc București al P M.R , 
Aristide Economu, muncitor frun
taș in producție la uzinele „Mao 
Țze-dun", eoni. univ. Suzana Gî- 
dea, prorector al Institutului po
litehnic, Ion Turcu, director în 
Ministerul Poștelor și Telecomu
nicațiilor, Nicolae Vlad, președin
tele Consiliului sindical orășe
nesc și ing. Anton Vlădoiu, pre
ședintele Sfatului Popular al Ca
pitalei, membri.

In cadrul aceleiași ședințe ar 
fost discutate sarcinile membrilor 
Consiliului orășenesc București 
al F.D.P. de antrenare a mase
lor de oameni ai muncii la în
făptuirea politicii partidului și 
guvernului de dezvoltare a eco
nomiei naționale, pentru ridica
rea nivelului de trai material și 
cultural al populației.

Cei prezenti s-au angajat să 
asigure desfășurarea în cele mai 
bune condiții a activității Consi
liului
F.D.P.

orășenesc București al 
in campania electorală.

La Iași

Oamenii muncii salută cu entuziasm
Declarația romino-sovietică

Oamenii muncii din Capitală ca 
și din întreaga țară salută cu 
căldură Declarația cu privire la 
tratativele dintre delegațiile gu
vernamentale ale Republicii 
Populare Romine și Uniunii So
vietice, semnată recent la Mos
cova. In numeroase adunări și 
consfătuiri care au avut loc în în
treprinderile și instituțiile din in-, 
treaga tară oamenii muncii își 
exprimă adeziunea unanimă la 
textul Declarației comune romîno- 
sovietice.

★
secțiile și atelierele 

„Grivița Roșie“ 
au citit și discutat

Marți în 
Complexului 
muncitorii 
Declarația cu privire la tratati
vele dintre delegațiile guverna
mentale ale R.P.R .și U R.S.S., 
manifestîndu-și bucuria față de 
rezultatele importante obținute în 
cadrul tratativelor duse la Mos
cova.

La discuțiile pe marginea De
clarației în colectivul secției de 
cazangerie, vorbitorii au subli
niat între altele, importanța schim
burilor economice pe care dele
gația guvernamentală a țării 
noastre le-a stabilit în cadrul 
tratativelor de la. Moscova.

„Nu este pentru prima dată 
cînd ne bucurăm de roadele co. 
Iaborării frățești cu poporul 
sovietic — a spus maistrul ca
zangiu Nicolae Popescu.

Colaborarea economică 
țara noastră și Uniunea 
tică 6e dezvoltă pe baza egali
tății in drepturi, a respectării 
suveranității naționale, a ajuto
rului reciproc frățesc și a avan
tajelor reciproce. După cum am 
auzit cu toții, din Uniunea So
vietică vom primi, între altele, 
și țevi pe care le vom folosi și 
noi la reparațiile cazanelor de 
locomotive. Acestea ne vor ajuta 
să lucrăm mai bine, să facem 
reparații de mai bună cali
tate”.

Discuții însuflețite au avut loc 
și în celelalte secții și ateliere 
ale Complexului, cum este de 
niUă secția IV-a mecanică și al
lele. Făcîndu se ecoul gîndurilor

dintre 
Sovie-

șl simțămintelor tovarășilor lor 
de muncă, montatorii Ion Carp 
și Alexandru Ion din secția IV-a 
mecanică și-au manifestat ata
șamentul față de politica parti
dului șl guvernului.

★
în cadrul unor consfătuiri ți

nute pe secții, muncitorii de la 
întreprinderea textilă „Flamura 
Roșie” din Capitală, au salutat 
cu bucurie șl satisfacție Decla
rația cu privire la tratativele 
dintre delegațiile guvernamentale 
ale R.P.R. și Uniunii Sovie
tice.

Luînd cuvîntul la consfătuirea 
muncitorilor din secția de urzit, 
textilista Maria Pop a spus prin- 

- tre altele: „Rezultatele tratati
velor dintre delegațiile guverna
mentale ale R.P.R. și Uniunii So
vietice, dovedesc odată mai 
mult unitatea de țeluri dintre ță
rile noastre vecine și prietene, 
țări socialiste, profund iubitoare 
de pace.
Ajutorul acordat de către Uniu

nea Sovietică poporului romin — 
a spus în continuare vorbitoarea 
— arată incă odată că guvernul 
Uniunii Sovietice și poporul so
vietic care ne-a ajutat în nenu
mărate rînduri ne ajută și astăzi 
prin acordarea unor cantități în
semnate de cereale, furaje, ma
terii prime și altele”.

„Declarația cu privire la tra
tativele dintre delegațiile guver
namentale ale R P.R. și Uniunii 
Sovietice are o deosebită impor
tanță astăzi cînd politica dusă 
de statele imperialiste amenință 
pacea lumii, securitatea tuturor 
popoarelor — a spus in cuvintul 
său muncitorul Ion Stoian, din 
aceeași secție. Dec'arația comună 
romino-sovietică, înfierează pu
ternic atacul criminal dezlăn
țuit de Anglia, Franța și Is
rael, împotriva pașnicului popor 
egiptean, ca și manevrele nereu
șite ale imperialismului mondial 
împotriva orînduirli democrat- 
populare din Ungaria.

Date fiind condițiile actualei 
situații internaționale, cele două

țări au hotărît să-și sporească 
vigilența, să apere cu strășnicie 
marile cuceriri ale popoarelor 
noastre. Noi salutăm din toată 
inima aceste hotăriri luate spre 
binele nostru, al rodului muncii 
noastre pașnice”.

★
Marți dimineața, stația de am

plificare a Atelierelor C. F. R 
ilîiie Pintilie” Iași a transmis 
textul integral al declarației. 
Muncitorii, tehnicienii, inginerii 
și funcționarii atelierelor au as
cultat cu mare interes importan
tul document.

In secția turnătorie, secție 
fruntașă pe atelier, în pauza de 
la prinz, turnătorii discutau cu 
însuflețire despre prevederile a- 
cestui document. Turnătorul Lu
dovic Crafciuc a spus :

„Noi avem un proverb cu un 
tn|eles adînc: „Prietenul la ne
voie se cunoaște". Proverbul a- 
cesta se aplică foarte bine cînd e 
vorba <ie marea noastră vecină 
Uniunea Sovietică. Nici unul din
tre noi nu poate uita frățescul 
sprijin primit din partea Uniunii 
Sovietice in anii de secetă 1946— 
1947 ca și atîtea acte de priete
nie ale marelui nostru prieten".

Turnătorul ion Trofin remarcă 
că in declarație se prevede extin
derea colaborării economice intre 
R.P.R. și U.R.S.S. Faptul că și 
in viitor se vor dezvolta și în
tări prin toate mijloacele relațiile 
economice intre cele două țări ale 
noastre pe baza egalității tn 
drepturi și avantajului reciproc, a 
respectării suveranității — spune 
Ion Trofin — constituie un aju 
tor de neprețuit pentru construi
rea socialismului in țara noas
tră, pentru ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Muncitorii C. Postulache, C. 
Roman și alții și au exprimat sa
tisfacția deosebită pentru înche
ierea cu succes a tratativelor de 
la Moscova și s au angajat să.și 
sporească eforturile în producție, 
pentru a contribui, prin munca 
lor la propășirea economiei noas 
tre naționale.

La Sfatul popular al regiunii 
Iași a avut loc marți după amiază 
o adunare consacrată constituir i 
Consiliului regional al F.D.P. Au 
luat parte reprezentanți ai orga
nizațiilor de partid și obștești, 
oameni de știință, artă și cultură, 
studenți, militari.

Tov. Dumitru Gheorghiu, prim 
secretar al Comitetului regional 
Iași al P.M.R., a făcut o expu
nere asupra prevederilor Legii 
pentru alegerea deputaților fn 
Marea Adunare Națională. Tov. 
Ecaterlna Ciutacu, vicepreședinte 
al Sfatului popular regional a 
prezentat propunerile făcute de

(Continuare tn pag, 3-a)
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Muncitorii din întreprinderile 
de ceramică, prefabricate și pia
tră de construcție aparținind Mi
nisterului Industrie. Materialelor 
de Construcție au îndeplinit p a
nul producției globale pe anul 
1956.

Pină la 30 noiembrie întreprin
derile de ceramică au îndeplinit 
planul anual la producția globa
lă în proporție de 101,7 la sută. 
De asemenea. Întreprinderile de 
prefabricate și piatră de construc
ție au îndeplinit planul producției 
globale pină la aceeași dată Iu 
proporție de 100,6 la sută.

Totodată, colectivul Atelierelor 
metalurgice „9 Mai” din Capita
lă, aparținind aceluiași minister, 
și-a realizat sarcinile ce-i reve
neau din planul producției globa
le pe anul 1956 în proporție de 
102,2 la sută

★
în ziua de 4 decembrie, colec

tivul fabricii de tananți „Argeșul” 
din Pitești a raportat îndeolini- 
rea planului anual la producția 
globală și marfă. In 11 luni pro
ductivitatea muncii a sporit față 
de prevederile planului cu 8,4 la 
sută, ceea ce a dus la obținerea 
unui surplus de 18 tone de tanin 
fa(ă de anul trecut, fiecare tonă 
de tanin produsă anul acesta este 
cu 8,37 la sută mai ieftină decit 
anul trecut.

★

Colectivul uzinei constructoare 
de strunguri „Iosif Rangheț" 
din Arad a înștiințat zilele tre
cute Ministerul Industriei Meta
lurgice și Construcțiilor de Ma
șini de îndeplinirea planului a- 
nual la producția globală în mai 
puțin de 11 luni. Pentru construc
torii de strunguri acesta este un 
mare succes, deoarece producția 
realizată reprezintă o creștere de 
7 la sută față de anul trecut.



Printre muncitorii studenți

Viitorii ingineri
Nu puțini sînt tinerii care în- dentă la cursurile fără frecvență 

yățînd 'o meserie și nu numai ale Facultății de fizico-matema- 
a Universității „Victor 

Babeș".
Conducerea întreprinderii 11 

sprijină întrutotul pe studenți. 
Directorul întreprinderii, tova
rășul Popa Nicolae, el însuși

v invățind-o, ci îndrăgind.-o, vi- 
y sează să urce, mai departe pe
V treptele * studiului. Setea de
y cunoștințe, ți îndeamnă spre a- 
y ceasta .cu o forță de neînvins 
y Asemenea tineri găsești mai in . „r_ ______ _____
v.,toate întreprinderile... Ipț,i-una student la cursurile Iară frec- 
y din zile am poposit intr-o vență, Înțelege*' mai ' mult ca 
Q astfel de intreprindere : Ate-
V lierele C.F.R. „16 Februarie" 
y din Cluj. Cum era și firesc, 
y ne-am interesat de tineri întîi 
y la comitetul U.T.M. al în- 
<? treprinderii. Ce am. aflat? 
y Cincisprezece dintre salariații 
v întreprinderii sînt studenți și 
<? urmează cursurile fără frec- 
y vență ta diferite institute de 
y învățămînt superior. Cei mai 
y mulți se pregătesc să . devină 
y ingineri șt sîpt studenți ai In- 
v stitutului politehnic. In discuția 
v pe care ăm șvut-o cu secretarul 
y comitetului U.T.M., ' tovarășul 
y Oprea, arii remarca: un lucru 
y deosctilt ■ de important: mupei- 
x toril-ftțidenti sînt cunoscuti * în 
\ întreaga întreprindere. Și acea- 
\ sta datorită atît voinței lor de a 
\ învăța cit și activității pe care 
y o desfășoară in intreprindere.
\ Iată de ■ pildă un . asemenea 
y exemplu *. utemistul Eugen Ko-
> loszi. Tn urmă cu cîțiva. ani 
\ Koloszi' a lucrat în secția de.
* montaj a ,întreprinderii ca, Vop-'
> sitor. Ziua lucra iar seara frec- 
a venta liceul seral. A terminat 
\ liceul și s-a înscris la cursurile

fără frecvență a!e Institutului 
politehnic. Visul său de a deve
ni inginer mecanic se înfăptuia 
văzind cu ochii. Acum este stu
dent în anul .III. Nu este însă 
unicul exemplu de acest fel. Și 
Ileana Filip, absolventă a șco
lii medii tehnice, acum este stu-

intr-o vență. înțelege mai ’mull 
oricine necesitatea acestui spri 
jin. Studenților li se acordă 
concedii de studiu, plătit și chiar 
concedii fără plată, atunci cînd 
muncitorii studenți socotesc că 
au nevoie pentru pregătirea 
examenelor etc.

In curind, rindurile muncito- 
rilor studenți va ' crește 16 
salariați ai întreprinderii prin
tre care și tinerii Bikaly 
Alexandru. Fabih Carolyi, Ko- 
vaci Ștefan și alții -se pregăiesc 
pentru, examenele de admitere 
(sesiunea din luna decembrie) 
la Institutul politehnic și 
l.S.E.P. Pentru pregătirea aces
tor muncitori; conducerea între
prinderii-a org,;nfză'l consultații- 

Ta următoarele rtaterif. algebră.! 
geometrie,, trigonometrie, fizică, 
în. limbile romină și maghiară; 
La aceste consultații s-a cerut 
sprijinul celor mai pregătite 
cadre din întreprindere. Astfel, 
inginerul Bănea f&ircea a dat 
consultații la fizică, inginerul 
utemist Mureșan Ion a dat con
sultații la matematici iar ingi
nerul Marin Haidu a dat con
sultații la algebră și trigonome
trie în limba maghiară.

M, MUNTEANU 
și OPREA MARIN 

corespondenții „Sclnteii 
tineretului** pentru 

regiunea Cluj

Este necesar un sprijin mai mare
optirne de pregătire profesiona
lă. S-au înființat astfel cercuri 
de studii în cadrul - cărora de 
2-3 "ori. pe săptămână, se țin 
cursuri de sinteză, seminasii și 
consultații.

Anul acesta munca studenți
lor va fi simțitor ușurată prin 
procurarea de noi cursuri lito
grafiate. De pildă, studenților 
de la secțiile fără frecvență a 
Facultății electrotehnice li s-au 
asigurat cursuri de hidraulică, 
rezistență și mașini electrice, 
iar studenților de la Faculta
tea de industrie ușoară cursu
rile de matematică, fizică, elec
trotehnică, chimie generată, de-

' Setea oamenilor muticii de 
' însușire a științei fi culturii a 
' făcut ca anul acesta In institu- 
' tele de Invățămlnt' superior din 
> lași să ia ființă noi secții fără 
' frecvență.
' Astfel, numărul 'secfiilor fără 
' fre'cvență a sporit anul acesta 
' la Universitatea „Al. I. Cuza'! 
? ca fi la Institutul agronomic. 
I De asemenea, pe lingă locuită- 
t țile Institutului politehnic din 
? lașt funcționeazll secții cu pe- 
? ste 600 studenți.
? Pregătirea 'profesională a 
/ acestor studenți nu este de loc 
? ușoară. Satisfacerea sarcinilor 
I de învățătură. - cprlcomite.nt cu 
: cele de producție cer lritr-adevăr sen. organe mașini etc. 
{eforturi serioase Obligația de a veni iți sprt-
l Pentru a veni in sprijinul stu- ..finul acestor . studenți și. a le 
l denților,, institutele de învăță-
{ mint superior din lași au luai tură revine in același timp și 
{ o serie de măsuri menite să ie ' 
{creeze și să le asigure condiții

crea , condiții optime de învăță-

Sezisări și răspunsuri
lași 16 salariați — muncitori, L. Gucovschi, Marin Luca 
tehnicieni și funcționari — slnt . și alții au fost investiți cu o 
studenți la Facultatea de indu
strie ușoară. Conducerea fabri- ‘ 
di „Țesătura" a venit intr-o 
anumită măsură in sprijinul sa- 
lariafilor săi, care slnt studenți. 
Așa, de pildă, prin biblioteca 
cabinetului tehnic au fost pro
curate la cererea studenților — 
o serie de căr(i tehnice și 
cursuri.,

In cadrul cabinetului tehnic, 
cu concursul inginerilor cu o 
îndelungată experiență ca tova
rășii Vasile Copilu și H. Hafner 
s-au organizat consultații pen
tru lămurirea unor probleme 
solicitate de studenți, iar ingi
nerul șef al fabricii, H. Roma
nov acordă o deosebită atenție 
pregătirii studenților, acordin- 
du-le consultații și procurindu-le 
cărți și reviste tehnice de spe
cialitate. Toate acestea consti
tui! un ajutor eficient, desigur, 
totuși insuficient In raport cu 

-c'eea ce conducerea întreprinde
rii;■ poate face, și este obligată a 
face conform respectivei tlotă- 
rlri a Consiliului de Miniștri 
aflată In vigoare.

Lipsa suficientă de sprijin 
și stimulare a acestor salariați 
pornește in primul rind de la 
faptul că niciodată conducerea 
fabripii „Țesătura" nu a anali
zat problema acestor studenți. 
Asemenea analize periodice ar 
fi scos la iveală numeroasele 
posibilități existente de spriji
nire a pregătirii profesionale a 
studenților. Să dăm citeva exem
ple. Studenții Dorel Schwam,

seamă de sarcini obștești, lucru 
care contravine H.C.M.-ului 
amintit mai sus. Controloarea 
de calitate Elena Frunzoiu a 
tnttmpinat serioase greutăți In 
pregătirea ei profesională ne- 
putind să participe decit la 
•umătate din orele de cursuri 
organizate de facultate din 
pricină că lucrează in două 
schimburi. Este de la sine înțe
les că o asemenea problemă 
s-ar fi putut rezolva printr-o 
mai operativă intervenție a con
ducerii 'întreprinderii.

Din inițiativa conducerii fa
bricii s-ar putea să se organi
zeze un cerc de studii in cadrul 
fabricii a cărei conducere să 
revină unui cadru calificat din 
întreprindere. Cu o mică parte 
din fondul directorului s-ar pu
tea angaja un preparator perma
nent al cercului de studii, după 
cum s-ar putea procura un 
număr sporit de cărți și cursuri, 
rigle de calcul etc.

Este lesne de înțeles că prin 
crearea acestor condiții nu 
mai că salariații înscriși 
cursurile fără frecvență ar 
tea să se pregătească mult 
bine, dar ele ar constitui 
stimulent moral pentru 
de muncitori și tehnicieni ai 
fabricii de a se înscrie la cursu
rile fără frecvență ale facultă
ților.

nu
la 

pu 
mai 
un

zecile

1. AGHINEI 
corespondentul 

„Sclnteii tineretului" 
pentru regiunea Iași

Scrisori, lei de fel. purțînd di
ferite date, semnate de diferiți 
cetățeni. Printre ele unele fac 
propuneri, altele sezisează și 
critică diferite lipsuri consta
tate la cutare sau la cutare 
instituție etc.. Și cum ’ răspun
de Sfatul Popular al raio
nului „Gh Gheorghiu-Dej" 
din Capitală la toate acestea ? 
Mai întîi cîteva precizări: de la 
ince-putul anului și pînă în pre
zent sectorul de sezisări al sfa
tului a înregistrat 791 de sezi
sări și reclamații. La 661 din 
acestea li s-au răspuns la timp. 
Să vedem însă cum. Unele din 
ele și-au găsit soluționarea justă. 
Dar nu de acestea ne vom ocu
pa, ci de cele ce au o soartă 
inversă. Spre pildă :

Cetățenii din strada Tabla 
Butii nr. 184 în scrisoarea nr. 
427 din 11 iulie 1956 sezisează 
sfatul că imobilul în care locuiesc 
e avariat și roagă organele in 
drept să ia urgent măsuri pentru 
reparații. O zi mai tîrziu scri
soarea a fost înaintată I.L.L-uluî, 
respectiv tovarășului director 
Moraru Vasile. Tovarășul Mo
raru a răspuns inainte de timp, 
scrisoarea avînd următorul 
conținut: „Lucrarea este prevă
zută în planul de reparații capi
tale pe anul 1956 cu termen de 
execuție la 1 octombrie". Luați 
seama, la 1 octombrie 19561 Și 
s.au veselit foarte locatarii a- 
cestui Imobil Ia gîndul că vor in
tra în iarnă cu imobilul reparat. 
Dar a venit 1 octombrie și to
varășii de la I.L.L. n-au dat nici 
un semn de viață. „Or 11 uitat, 
se vede treaba" — și.au zis a- 
tunci locatarii imobilului cu pr>-

Note 
de lectură Ion Bănuță: „IZVOARE**

întreprinderilor. Q
La fabrica „Țesătura" din 0

Semnarea acordului privind transporturi e 
aeriene intre R.P.8. ț; BeEqia

La 4 decembrie a avut loc la porturilor Rutiere. Navale și Ae- 
București Semnarea Acordului riene. iar din partea belgiană de 
privind transporturile aeriene în- Joseph H. E de 
tre Republica Populară ~ 
Regalul Belgiei.

Din partea, romină 
tost semnat de Ion H 
directorul general al 
riene Civile din Ministerul Trans-

Romină și

acordul a
Stăne.scu.

Flotei Ae-

Bruyn, insărci- 
al Belgiei lai natul cu afaceri 

București.
i Pe baza acestui
. lese comunicații
■ între cele două țări.

(Agerpres)

acord se slabi 
aeriene directe

In plină maturitate, un poet 
muncitor își publică versurile 
scrise de-a lungul anilor. De la un 
capăt la celălalt, volumul lui Ion 
Bănuță e pătruns de fiorul bărbă
tesc al luptei. O luptă surdă, 
tenace și neinfrlcată, împo
triva unei societăți Imbătrî. 
nite în fărădelegi, activă totuși 
chiar și în pragul prăbușirii, lume 
care își asvirle antenele înveni
nate și după răsturnarea ei. Ura 
împotriva acestei lumi a exploa
tării și jafului capitalist, drago
stea pentru cei ce-au răsturnat-o 
și înalță acum un edificiu nou — 
slnt cei doi poli între care își 
aprinde scinteile poezia lui Bă
nuță Tonul confesiv, cristalizat 
uneori în versuri adînci, cucere
ște cititorul . „Mă apăsa stă- 
pinul I și arșița și praful I și biciul 
greu cu care I mă însemna văta
ful., / Mă apăsa uzina / cu zidul 
roș ca focul t In care Ion Bănu
ță. tși încerca norocul. Și por- 
țile-nchisorii. / zăbrele de oțele, / 
ca munții apăsarâ/pe visurtte 
mele". Cele cîteva bucăți de 
autodefinire (închinare, Poezie 
etc.) sînt bine scrise.

Sînt unele, tnșă, în care sub
stanța lirică e alterată de grandi
locvență . și declarații rarefiate. 
Ele ies puternic în contrast, puse 
față în față de exemplu cu un 
poem ca „Cetatea tăcerii — pro
log —scris în 1945.

închisoarea, ca simbol și ca 
realitate a societății capitaliste, 
cu supliciile ei îndreptate împo 
triva celor care luptau pentru li
bertatea poporului, este admira
bil pictată. „Despre Cetatea Tă-

cerii /de domni înălțată/ In mij
loc de oraș, /scriu și eu astăzi;/ 
/alții au scris mai de mult/ fiind
că Cetatea asta este veche", așa 
începe poezia lui Bănuță. Și con
tinuă cu portretul celor captivi 
între zidurile respingătoare: 
„Scriu despre frunțile-ncruntatel 
ce s-au lovit clipă de clipă/ de 
pervazul și drugii de fier,/ de fe
restrele negre/ ce ani și ani au 
drămuit luminai ca un zaraf au
rul de 18 carate" Pline de suges
tie și forță sînt versurile care 
surprind încleștarea dramatică 
dintre comuniști și călăii lor. Sînt 
versurile în care poetul scrie 
„despre zilele și nopțile negre/ 
clnd coborau streșinile cerului in 
stradă/ și-nttrziau — sub tremu- 
ru' din gene —/ lacrimile pămln- 
tutui/ clnd pe obrazul palid/ bi
ciul scria litere rotunde din alfa
bet ,7 despre paznici, lacăte-ncu- 
iate șt puști/ despre oameni cu 
inimi de foc/ ce băteau sub ze- 
ghile-nchisorii/ ca fluviile la por
țile mării/ înspumate de tumul
tul apelor primăverii". Am stăruit 
asupra acestei poezii fiindcă ală
turi de .Revoltă" (scrisă în 1943) 
..Manifestație" (scrisă în 1944). 
„O socoteală veche stăruie" și 
„Poemul Grlwței". constituie par
tea cea mal rezistentă a „Izvoa 
relor". In aceste bucăți, și în alte 
cîteva. îl găsim pe Bănuță auten
tic,. cu revolta și mîndria lui., cu 
exploziile lirice bătăioase, cu o- 
chii pătrunși de Imaginile unor

zile de mari încleștări revoluțio
nare cărora el, ca om și ca poet, 
le-a dat tot ce a avut mai bun. 
In aceste bucăți, versurile au 
nerv, se ordonează și se strîng 
în șiruri de bătaie.

Nu același lucru se întîmplă 
însă în alte poezii despre aceleași 
vremuri; „Cetatea vie", „Cin- 
tec despre libertate", „Pădurea 
furată" și altele. Aici, mixtura 
epico-lirică se pulverizează în 
versuri multe și adeseori obosi
toare prin monotonia lor. Tabloul 
zugrăvit nu mai are farmecul ine
ditului, se simte oboseala și stin- 
găcia miinii nesigure, culorile 
(care totuși sînt) se amestecă 
strident și la întîmplare. cu alte 
cuvinte artistul a dat greș. Ar fi 
inutil să înșir din versurile de a- 
cest gen. Poetul însuși le va pu
tea identifica ușor, recitindu-și 
mai atent cartea Temele în sine 
spun foarte puțin- și intențiile no
bile se consumă de multe ori în 
afara poeziei, dacă ochiul poetu 
lui nu stăruie asupra imaginilor 
capabile să exprime viabil, cu 
forță, ideile respective.

Am toată încrederea că poetul 
muncitor Ion Bănuță. sensibil și 
tenace, va căuta miezul autentic 
a! poeziilor lui frumoase, dăruite 
cu flăcările sincerității, și (le-a
colo va porni spre alte creații, su 
perioare, specifice lui.

Deocamdată, cititorii tineri și 
publicul mai iarg pot citi cîteva 
poezii lirice și cetățenești remar 
cabile în „Izvoarele" sale limpezi 
și tulburi, ca istoria anilor în 
care au fost scrise.

ION BRAD

cina — și atunci au mers la to
varășul director Moraru să-i a- 
mintească de promisiunea dată 
Și și-a amintit într-adevăr tov. 
director. El i-a trimis de data 
aceasta la tovarășul Mușat, 
fost director al 1. L. L.-ului 
actualmente director al I.R.B.-2 
care chipurile ar fi luat dosarul 
cu el. Surprins, tovarășul Mușat 
s-a arătat neștiutor față de toate 
acestea și i-a trimis din nou 
la tovarășul Moraru, singu
rul competent să dea răspuns a. 
cestei probleme. Și acum, loca
tarii acestui imobil sînt tot în 
așteptarea tovarășilor de la 
I.L.L.

O altă scrisoare cu tir. 397 
din 29 iunie, de data aceasta a 
unor locatari din 6trada Pictor 
Grigorescu nr. 8, cere de urgență 
sfatului popular să se ia măsuri 
pentru repararea imobilului în 
care locuiesc.

La care se răspunde : „Lucrarea 
dumneavoastră e prevăzută in 
planul de, reparații capitale r.u 
termenul de execuție la 1 iulie 
1956“

Cu toată grija dumneavoastră, 
tovarășe Moraru, de a răspunde 
prompt sezisărllor, aveți totuși, 
un păcat: de ce scrieți cu termen 
de execuție la 1 iulie 1956? Nu 
era mai bine 1 iulie pur și sim
plu ? Dacă lucrările nu .începeau 
anul acesta, cum n-au început, 
cetățenii puteau înțelege că lu
crarea e prevăzută în planul de 
reparații capitale cu termen de 
execuție la 1 iulie 1957, sau poa
te cine știe...!?!

E drept că replica aceasta pe 
care o dați fiecărei scrisori, cum 
că „lucrarea dumneavoastră e 
prevăzută în planul de reparații 
capitale cu termen de execuție în 
trimestrul I. II, III sau IV.1956" 
nu cere de fel bătaie de cap. 
Vine scrisoarea ? Pac replica ! 
Unde mai puneți că scrisorile sînt 
rezolvate și încă....... la timp“.
Așa ați răspuns și scrisorii cu 
nr. 288 din 30 mai, ca și celei 
cu numărul 378 din. 27 iunie și la 
multe, multe altele.

La uima urmei, dumneavoastră 
tot ați făcut ceva. Tovarășul In
giner-Tănase Mircea, șeful sec- 
țiunei agrare, n-a făcut însă nici 
măcar atît. La 15 mal 1956, ce
tățenii din comuna Roșu au scris 
sfatului popular cum că ei sînt 
dornici să electrifice comuna prin 
muncă voluntară și sfatul popu
lar comunal nu le dă nici un 
sprijin. Intr-o altă scrisoare, ve
nită djn același sat, cetățenii ae- 
zisează că cetățeanul' Tănase 
Constantin a acaparat tere
nul băii comunale lărgindu-și 
curtea, iar sfatul popular comu
nal n-a luat de asemenea nici o 
măsură. Problemele sezisate 6Îrit 
prea mărunte pentru a căpăta 
răspuns, tovarășe Tănase?

Holărirea: Consiliului de Miniș
tri nr. 412 prevede la articolul 
111: „Instituțiile arătate vor cer
ceta cu toată grija și atenția re- 
clamațiile și sezisările oamenilor 
muncii și le vot rezolva în mod 
just și în termenul cel mai 
scurt de la depunerea lor".

Nu formal și birocratic.' tova
rășe Moraru. ori Ignorate. Iova- 
rășe inginer Tănase 1

E de mirare cum tovarășul 
vicepreședinte Tudor Florea. care 
răspunde în. cadrul sfatului popu
lar de reclamațiile și sezisările 
oamenilor muncii, îngăduie incăl. 
carea unei hotărîri de stat

GH CIRSTEA

★ ★

Scrisori de la corespondenții voluntari

INTR-O EXPOZIȚIE...

La Cluj a fost deschisă o fru. (Dăbica, Luncani. Bonțida etc.) 
moașă și instructivă expoziție, precum și numeroșilor crescători
organizată de sfatul popular re- de animale mici din țară, 
gional și Asociația crescătorilor Vizitatorii care au trecut prin 
de animale mici din R.P.R. toate Pavilioanele, au desprins 

Expoziția a cuprins un mare învățăminte de seamă de la a- 
număr din cele mai variate specii «astă expoziție Colectiviștii, ma 
de găini, gîște, rațe, porumbel, ales ~ fle el dln ldod* 
blbilioi, iepuri, fazani, rlndunele, meleaguri -
păsări liliputane etc. Au fost de s’au °Prit vreme îndelungată in 
asemenea expuse animale și pă- fata ”P->"aWo'' a- 
sări sălbatice (vulpi, porci mis- gospodărește, ce avantaje fru- 
treți, vulturi, bufnițe, cocoși de moașe ar aduce gospodăriilor 
munte etc.) vii șl tmpăiațl. In '«r animalelor mici,
total, expoziția a cuprins peste domestice. O astfel de socoteala 
3000 exemplare mici. fac * «'«hv>știi dm Apa-

Exponatele au aparținut di- h,da (fo‘ogra,la "r. 1), privind 
feritelor crescătorii ale gospodă- exP°na^e,c-
riilor agricole de stat (Cluj, Ti- Foto,-text:
mișoara), gospodăriilor colective IOAN MICLEA - Cluj

Activitate rodnică

Se știe că stațiunile de mașini
tractoare au un rol deosebit lei. Astfel, dacă$

de importam în tiansformarea so 
cialistă a agriculturii din țara 
noastră Prin lucrările pe care le 
execută pe ogoarele gospodăriilor 
colective întovărășirilor agr cole 
și țăra-nîlor cu gospodărie indi
viduală SMT -urile contribuie la 
obținerea unor r.ecol'-e sporite Ia 
hec'.’ar și la convingerea țărăni
mii muncitoare asupra foloaselor 
lucrului cu mijloace mecanizate 
pe tarlale întinse

Rapo’îui la cel deal 11 Ies 
Congres âl P.M.R arata că o sar
cină principală a S.M I -urilor 
este aceea de a acorda un aju
tor puternic și nemijlocit inmyă- 
răși-i]or. agricole ș* gospodăriilor 
colective, de a veni în ajutorul 
țăr.aniloi muncitori cu gospodă
rie individuală pentru a obține 
producții mari și pen'.iu a. i în

• drurna spre unirea lor în d'terije
• forme. de cooperare socialistă in 
‘.producție.

pr;' Acest lucru se poate face însă, 
-numa-i orin întărirea rolului eco- 
nomico-organizatoric al SMT.- 
urilor în unitățile deservite și 
prin mărirea volumului de lu
crări. ex.ecuiate De terenurile a- 
ces'ora Cu-ș erea volumului de 
lucrăH executate de S.M î duce 
și la sporirea can i’ătiicr de pro
duse primite drept plată; în na 
tură pentru lucrările executate, 
produse care miră în fondul cen 
trallza' de oroduse agricole ai 
șta'ului

Statului ntfs’r-u tnsă nu-i este 
indiferen1 cu ce :preț de cost se 
eÎKtueuză aceste lucrări și care 
este în. ultimă instanță prețul de 
cost a’> produselor primite drept 
plată' în natură pentru lucră
rile executate de S.M.T , pro
duse care trebuie să recupereze

■ chcl'uîeli’.e făcute de aces'a. 
Reducerea prețului de. cost ai 

hanlruiui e.->te deci o sarcină rm 
portantă pen r i cadrele de con 
ducere din SM.I și. în special, 
pentru tineret care formează ma 
jorita'.ea personalului nireci pro 
ductiv al ‘utuior S M T din țața 
noastră Dacă toate S.M T. din 
țară ar reduce prețu’ de cost cu 
numai I la sută, ar aduce anual

statului economii de milioane de 
numai în una 

di.n regipnilș tării - Galați ~ 
SM.T urile-ar fi realizat în anul 
1955 cu I la sută un preț de cost 
mai redus, ele ar fi adus statu
lui o economie de peste 850.000 
lei De aici se vede importanta 
deosebită pe care tiebuie să o 
acorde SMT urile din întreaga 
tară, reduceiii prețului de cost al 
lucrărilor pe care le execută.

Vom căuta să analizăm mai jos 
proporțiile în care a redus prețul 
de cost al nanirulul stațiunea de 
mașini și Tactoare Făurei din re 
giunea Galați, precum și căile și 
factorii care a.u contribuit la a- 
ceasta

Astfel S.M T Făurei din regiu 
nea Galați a reușii din anul 1952 
pînă -în 1955 inclusiv să reducă 
considerabil pfrețul de cost ai 
hantrului. Socotind d'ep’ 100 pre 
tul de cost realizai dp S M.T.- 
Făuret în anul 1952 vedem că el 
a scăzut de la an la an, după 
cum urmează .

Anii S.M.T.-
Făurei

Med pe 
regiune

1952 100 100
19:53 84.4 88
1954 69.0 105,9
1955 63.8 93.4

După cum vedem din acest ta
bel, spre deosebire de media pe 
regiune. în SMT Făurei există 
o scădere continuă și destul de 
accentuată a prețului de cosi uer 
hantru In anul 19.55 prețul de 
cost realizai de acest S.M.T este 
mai mic cu 36.2 la sută decît 
cel realizat în 1952 și cu 26,2 la 
suia decît cel realizat în medie 
pe toate S.M.T. din regiunea Ga
lați

Faptul că S.M T. Făurei a reu
șit să reducă în asemenea pro
porție prețul de cost al hantrului, 
dovedește că organele de condu
cere ale S.M T ului au căutat să 
reducă cheltuielile la fiecare ele
ment al prețului de cost.

Felul cum au fost reduse chel
tuielile per hantru pe fiecare ele
ment al prețului de cost se poa
te vedea din următorul tabel :

Eierrierfele prețului de cost 1952 1953 1954 1955

1 Combustibil 24,90 24,50 20,73 22.94
2 Reoaratii și ingrij. tehnice 101.80 80.40 59.43 54,55
3 Salarii pers direct productiv 26,60 21,00 24,25 22.40
4 Salarii pers, ad-tiv 15,70 16,80 14,38 10,08
5. Cheli gospodărești 13,30 10,75 7,07 6,49

Total . . 182,30 153,95 125,86 116,46

In ajutorul utemiștilor din S.M.T.

Unele aspecte ale reducerii 
prețului de cost în S. M. T.

O atenjie deosebită s-a acor
dat, după cum vedem, acelor ele
mente care reprezintă ponderea 
cea mai mare în prețul de cost. 
Astfel cheltuielile pentru îngrijiri 
și reparații care reprezentau In 
1952. 56 la sută din prețul de 
cost, au fost reduse p'tnă în anul 
1955 cu aproape 50 la 6Ută. scă. 
zind totodată și ponderea [or din 
totalul cheltuielilor efectuate de 
S M.T cu 10 procente

S-au realizat de asemenea re
duceri la capitolul salarii prin 
reducerea personalului datorită, 
îmbunătățirii organizării muncii,

surplusul de personal fiind re
partizat în alte locuri de muncă

Desigur că pentru realizarea 
din an în an a unei reduceri a 
prețului de cost continue în 
S.M.T Făurei, cadrele acestui 
S.M T. au folosit diverse căi prin 
tre care cele mai importante vor 
fi analizate mai jos.

Pentru a avea mai clar tn față 
căile și faclorii care au duș la 
reducerea prețului de cost în acest 
S.M.T. dăm mai |os un tabel cu 
cîțiva indici principali ai activi, 
tățiț S.M.T.-Făurei în %

Specificație 1952 1953 1954 1955

1. Prețul de cost al hantrului
în % 100 84,4 69,0 63,8

2. Volum lucrări executate 100 135,0 176.0 270,0
3. Productivitatea per tractor

convențional % 100 122,2 136,2 179,1
4 % orelor consumate pentru

lucrul în brazdă 53,4 65.2 62,9 74,2

Trebuie să arătăm în primul 
rînd că unul dintre factorii de 
seamă care au contribuit la re
ducerea prețului de cost în 
S.M.T.-Făurei a fost acela că *n 
raza «a de activitate ca de altfel 
a majorității S.M.T. din regiunea 
Galați, predomină sectorul socia
list, sector la formarea căruia 
S.M.T. Făurei a avut un rol des
tul de important.

Astfel în anul 1955 sectorul so
cialist din raza de activitate a 
acestui S.M.T. deținea peste 65 
la sută, iar tn prezent peste 80 
la sută din suprafețele de teren 
In anul 1955 S.M.T.-Făurei a exe. 
cutat lucrări pe o suprafață de 
13.164 ha. din care 12.958 ha erau 
deținute de gospodării colective, 
întovărășiri și diverse instituții 
de stat și numai 206 ha. de către 
țăranii individuali.

Procentul mare al sectorului so 
cialist a făcut ca raza de activi
tate a S.M.T. să nu fie prea în
tinsă spațial, cel mai depărtat loc 
de muncă nedepășind 18—20 km. 
dînd posibilitatea in felul acesta 
celor 7 agronomi de sector 6ă

noată îndruma și controla in mun- 
că aproape zilnic brigăzile de 
tractoare din sectorul lor. Lu- 
crînd deci loturile mari ale gos
podăriilor colective și întovărăși
rilor agricole, tractoriștii S.M.T.- 
Făurei au reușii an de an să-și 
sporească productivitatea tractoa
relor. să înlăture deplasările în 
gol, să economisească carburanți 
și deci să reducă prețul de cost 
al lucrărilor efectuate.

O cale importantă deci pentru 
reducerea prețului de cost al lu
crărilor executate de către S.M.T. 
este cooperativizarea agriculturii 
din raza lor de activitate.

muiui de lucrări executate, con
tribuie la reducerea prețului de 
cost, datorită faptului că S.M T. 
urile au o serie de cheltuieli, 
aproximativ constante. Cu cit va 
crește deci mai mult volumul de 
lucrări executate, cu atît suma 
acestor cheltuieli se va repartiza 
asupra unui număr mai mare de 
hantri și deci prețul de cost al 
hantrului va scădea.

Astfel în S.M.T.-ul luat ca 
exemplu, din anul 1952 pînă în 
1955 cheltuielile efectuate cu sa
lariile personalului administrativ 
și tehnic plus cheltuielile de gos
podărie și administrație au cres
cut cu ceva mai mult de 50 la 
sută în timp ce volumul de lu
crări executate a crescut, așa cum 
reiese din tabelul dat, cu 170 la 
sută. Acest lucru a făcut ca vo
lumul acestor cheltuieli per han
tru să scadă de la 29 lei în 19 >2 
la 16,57 lei în 1955, ceea ce în
seamnă o reducere cu aproape 50 
la sută. Rezultă deci, că o con
diție esențială pentru reducerea 
prețului de cost în S.M.T. esie și 
creșterea cit mai mare a volumu
lui de lucrări executate pe ogoa
rele unităților deservite.

Un factor de asemenea deose
bit de important care a contri
buit la reducerea prețului de cost 
în S.M.T.-Făurei a fost și creș
terea productivității tractoarelor 
și mașinilor de care a dispus 
S.M.T.-ul pînă în prezent.

Creșterea volumului de lucrări, 
executate de S.M.T. trebuie fă
cută în special pe baza exploa
tării cu maximum de randament 
a parcului de mașini și tractoare 
de care dispune S.M.T. și nu nu-

Este necesar prin urmare ca în
tregul personal al S.M.T. și în 
special tineretul (tractoriști, șefi 
de brigadă etc.) să depună o 
muncă continuă de lămurire a 
țăranilor cu gospodărie indivi
duală pentru a trece în formăle 
socialiste de cooperație agricolă.

O altă cale de asemenea deo
sebit de importantă care duce la 
reducerea prețului de cost este 
executarea unui volum cît mai 
mare de lucrări. Creșterea volu-

mai pe baza dotării S.M.T. cu noi 
tractoare și mașini agricole.

Cu cît productivitatea per trac
tor convențional va fi mai mare 
cu atît S.MT.-ul respectiv poate 
realiza un preț de cost al han
trului mai redus Analiztnd da
tele tabelului dat, observăm că 
există o corelație strînsă între 
creșterea productivității per trac
tor convențional și reducerea pre
țului de cost în S.M T.-Făurei.

Astfel în anul 1955, la o creȘ-

tere a productivității per tractor 
convențional cu 79,1 la sută față 
de anul 1952, i-a corespuns o scă
dere a prețului.de cosi al hanfru- 
lui cu 36.2 la sută.

Pentru realizarea unei produc
tivități ridicate pe tractor con
vențional un rol deosebit de im
portant revine tineretului care lu
crează efectiv pe tractoare. Trac
toriștii, șefii de brigadă etc. pot 
contribui la ridicarea productivi 
tații muncii pe tractor conven- 
țional și deci la reducerea pre
țului de cost al hantrului, prin 
executarea la timp a ingrijirilo’r 
tehnice la tractoare și mașini 
agricole, prin efectuarea unor re 
parații de calitate, prin folosirea 
agregatelor și a metodelor îna
intate de muncă, precum și prin 
folosirea cit mai complectă a 
timpului de muncă în țoale cam
paniile agricole

Buna îngrijire a parcului de 
mașini și tractoare și efectuarea 
unor reparații de calitate a dus 
în S.M.T.-Făurei la înlăturarea 
defecțiunilor care se iveau an:e 
rior la tractoare și mașini agri
cole in timpul campaniilor, pre
cum și la înlăturarea timpilor 
morți consumați pentru reparații 
în cîmp la tractoare Și mașini 
agricole. Astfel, de unde în anul 
1952, 30 la sută din fondul de 
timp de muncă de care dispunea 
S.M.T.-ul era consumat pentru 
reparații in cimp, în anul 1955. 
numai 15 la sută din fondul de 
timp consumat de S.M.T., este fo
losit pentru reparații in . cîmp la 
tractoare și mașini agricole.

înlăturarea defecțiunilor și re
parațiilor în cîmp la tractoare și 
mașini agricole a contribuit la 
creșterea volumului de lucrări 
executat de S M.T. și la economii 
importante de piese de schimb, 
ceea ce a dus in ultimă instanță 
la reducerea prețului de cost al 
hantrului. înlăturarea reparațiilor 
ce se efectuau in cîmp, aprovi. 
zionarea la timp cu carburanți 
și piese de schimb, micșorarea 
deplasărilor în gol etc., au deter
minat o folosire cit mai produc

— Vă rog, o carte, tovarășă 
bibliotecară. „Așa s-a călit ote
lul”...

— Cum, n-ai citit-o încă ?
— O 1 am citit-o, dar de mult. 

Vreau s-o recitesc. Peste cîteva 
zile mă prezint la discuții...

O convorbire simplă. Un tînăr 
din Vișeul de sus (regiunea Bala 
.Mare) — Kaufman Alexandru — 
cere o carie. Se pregătește pen
tru discuțiile care-i vor aduce 
mult dorita insigna „Prieten al 
caftii'*. E ceva cu totul obiș
nuit. Oare cîți din cei înscriși 
la concurs din. orașele, comu
nele și satele patriei noastre nu 
fac la fel ?

...La biblioteca centrală raio
nală din Vișeu sînt înscriși 1.149 
cititori. Chiar familii întregi frec
ventează cu regularitate bibliote
ca raională. Astfel, familia tov. 
Zacharias (de la U.R.C.C. Vișeu) 
citește lunar cîte 18—20 cărți. La 
fel se petrec lucrurile și cu fami
liile cetățenilor Maria Moț. Du
mitru Grod. Mendel Gantz și al
ții. Cititoare pasionate sînt și 
surorile Ciurea, Elisabeta Cleja și 
Elena Badea, iar Cornel Iureș. 
Gheorghe Sidoreac. Ita Stulh, Ion

tivă a timpului de muncă in 
S.M.T.-Făurei, Așa cum se vede 
din tabelul dat anterior, de unde 
în anul 1952 numai 53 la sută 
din timpul de muncă al S.M.T. 
ului era consumat peri ru lucrul 
efectiv în brazdă, în anul 1955 
peste 74 la sută din totalul ore
lor consumate pu fost folosite 
pentru lucrul în brazdă.

La reducerea prețului de cost 
tn S M.T.-Făurei au mai contri
buit în bună măsură șj econo
miile de carburanți și iubrefianți 
care s-au realiza! atît prin mic
șorarea deplasărilor inutile în gol 
(în 1952, 13,7 la sută, iar în 1955 
numai 8 ia sută din totalul ore
lor consumate au fost folosite 
pentru deplasări în gol), cit și 
prin înlăturarea pierderilor și 
micșorarea consumului specific 
de carburanți pe hectar etc.

In acest fel din anul 1953 pînă 
în 1955 s-au economisit față de 
normele planificate carburanți și 
Iubrefianți in valoare de 53.900 
lei. Cu toate acestea S.M T.-Fău
rei ar trebui să dea mai multă 
atenție economiilor de carbura'.ți 
și Iubrefianți întrucît aces; ele
ment al prețului de cos! este sin
gurul care tn timp de patru ani 
a fost redus cu numai 8 la sută.

O contribuție de asemenea de
osebit de importantă care a de
terminat obținerea unui preț de 
cosi redus pe hantru a avut o mai 
bună organizare a muncii in 
SM.T și in special o mai bună 
organizare a muncii în brigăzile 
de tractoare Astfel S.M T. Făurei 
a formal din anul IS64, brigăzi 
mixte și dintr un număr variat 
de tractoare (în funcție de nece
sitățile zonei) Aceasta, pe lingă 
avantajii ca : repartizarea in fle
care comună sau gospodărie a 
brigăzilor de mărimea corespun
zătoare, înlăturarea împrumu'.uri- 
lor de tractoare dintre brigăzi, 
evitarea deplasărilor inutile in 
gol de la un loc de muncă la al
tul etc., a mai contribuit și la 
reducerea numărului șefilor de 
brigadă, ajutorilor șefi de briga 
dă și pontatorilor alimentatori. 
Numai reducerea numărului șeii 
lor de brigadă in 1955 cu 6 to 
vapăși (față de situația dacă s-at 
fi menținut brigăzile dintr un nu
măr fix de 4 tractoare), a dat 
posibilitatea S M.T.-ulul Făurei să 
realizeze anual o economie de 
peste 25.000 lei. Totodată, exis
tența în brigadă atît a unor trac
toare pentru lucrări grele cît și 
a unor tractoare pentru lucrări

Țlcolă și Maria Zuhascu poartă 
cu mîndrie insigna „Prieten al 
cărții”.

Biblioteca raională din Vișeul 
de sus este frecventată de tot 
mai mulți cititori (unii dintre 
ei — Ion Hașlu, Ion Mun- 
teanu, Vasile Hapea, Gheorghe 
Brana — erau, pînă mai ieri, a- 
nalfabeți). Din fișe se constată 
că sînt mult căutate operele cla
sicilor noștri ; tineretul citește cu 
multă pasiune și interes cărți de 
popularizare a științei.

Colectivul de conducere al bi
bliotecii, în frunte cu bibliotecara 
Maria Pîhlea, caută să răspîn- 
dească tot mai mult cartea în rîn- 
durile oamenilor muncii. Astfel 
s-au organizat seri literare, re
cenzii de cărți, popularizarea ma
rilor scriitori și a noutăților lite
rare. în deferite puncte ale ora
șului sînt aranjate vitrine cu cele 
mai noi cărți apărute iar în cen
tru. pe un panou de onoare, se 
pot citi articole despre cititorii 
fruntași.

NICOLAE TOMOîOAGA 
de la Școala de calificare 

Schela Săcel

ușoare (de . întreținere a culturi
lor) a înlăturat o mare parte din 
timpul consumat pentru, deplasări 
de la un toc de muncă la altul, 
ceea ce a dus la economii impor
tante. așa cum am văzut, de car
buranți și iubrefianți.

★

Am căutat să arătăm pină aici 
proporția tn care a fost redus 
prețul de cost în S.M.T Făurei, 
precum și cîteva dintre căile și 
factorii cei mai importanți care 
au contribuit la aceasta.

Din cele relatate pină acum 
reiese că un rol deosebit de im
portant pentru reducerea prețu
lui de cost in S.M T revine ti
neretului. care formează majori
tatea personalului productiv . din 
S.M.T De aceea organizațiile de 
U.T.M. trebuie să acorde o aten
ție deosebită educării tineretului 
în spiritul obținerii unor econo
mii cit mai mari de carburanți 
și iubrefianți, in spiritul folosi
rii cu randament inali a parcului 
de mașini și tractoare, a apucă
rii metodeloi înaintate de nțuncă, 
a folosirii, cit mal bune a timpu
lui de muncă de care dispun. în
trucît numai în felul acesta vor 
putea să contribuie la reducerea 
prețului de cost al lucrărilor exe
cutate și să aducă statului eco
nomii cît mai mari.

*
Acum, tinerii tractoriști se află 

într-o perioadă cind nu lucrează 
pe cimp. cind desfășoară muncile 
de pregătire minuțioasă pentru 
campania agricolă de primăvară.

Este bine ca organizațiile de 
U T M. să se ocupe temeinic de 
instruirea economică a tinerilor 
tractoriști, explictndu-le necesita
tea reducerii prețului de cost în 
S.M.T. și mobl!izlndu-i la lupta 
continuă pentruu realizarea unui 
preț de cost cit mai scăzut.

In perioada actuală 'cind se 
pregătesc condițiile cît mai bune 
pentru muncile de primăvară ti
nerii iși pot aduce din plin con
tribuția la. reducerea prețului de 
cost efectuind reparații cît mai 
perfecte pentru ca tractoarele să 
nu. se defecteze pe cimp. reglînd 
astfel motoarele incit să scadă 
consumul de combustibil, mun
cind pentru încheierea unor ase
menea contractări care să asi
gure efectuarea lucrărilor pe su
prafețe cit mai mari.

GR. VILCEANU 
cercetător la Insti
tutul de cercetări 

economice

pre%25c8%259bului.de


LA A gP-Ă ANIVERSARE A CONSTITUȚIEI U.R.S.S.

Constituția sovietică — 
constituția socialismului victorios

Consfătuire 
pe tema 
politehnizării 
învățămîntului

ln entuziaste adunări ce au loc în întreaga }ară|

Ziua de 5 decembrie, ZIUA 
CONSTITUȚIEI SOVIETICE a 
devenit o sărbătoare tradițională 
a întregului popor sovietic.

Constituția marelui stat sovie
tic s-a născut ca rezultat al vic
toriei Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie 1917, ca rezultat 
al. uriașelor transformări surve
nite în viața poporului sovietic.

Prima constituție a Republicii 
Sovietice Federative Socialiste
Ruse a fost adoptată de cel de al 
V-lea Congres al Sovietelor din 
anul 1918. în ea și-a găsit oglin-

meni ai muncii sînt aleși depu- 
tați în sovietele locale.

In țările capitaliste puterea de 
stat aparține claselor exploata țoa
pe. Iată și aci cîteva cifre. In S.U.A 
in 1953 printre membrii guvernu
lui se aflau 17 milionari, repre
zentanți ai cefor'mai puternice 
monopoluri americane. Iar printre 
cei 53,1 membri ai Congresului 
american, 138 sînt mari capita
liști, 279 avocați legați de ma
rile monopoluri, 18 mari propri
etari de pămînt și alți reprezen
tanți ai claselor exploatatoare.

Cetățeml tl.R S.S. au dreptul la muncă, adică 
dreptul de a căpăta o muncă garantată ți retri
buită potrivit cu calitatea $1 cantitatea el (artico-

Folosind utilaj modern muncitorul Feodor Stașevski 
depășește zilnic norma.

direa primele măsuri ale statului 
sovietic în domeniul construcției 
socialiste. Pentru prima oară în 
istoria omenirii, fostele clase ex
ploatate primesc drepturi reale în 
stat, luînd totodată parte activă 
la conducerea statului muncitori
lor și țăranilor.

După formarea Uniunii Repu
blicilor Socialiste Sov'ietice era

Democrația burgheză a fest în
totdeauna în slujba intereselor 
marilor fabricanți, marilor moși
eri și în general în' slujba oame
nilor avuți.

Noua societate socialistă asi
gură pentru prima oară în istoria

Cetățenii 
ticolul 121>.

rantează dreptul la muncă pentru 
orice cetățean sovietic capabil să 
muncească Munca în societatea 
socialistă este o chestiune de o- 
noare pentru fiecare cetățean. Ga
rantarea dreptului la muncă este 
una din cele mai importante rea
lizări ale democrației sovietice so
cialiste. Constituția sovietică a- 
sigură cetățenilor sovietici drep
tul la odihnă. O largă rețea de 
sanatorii, case de odihnă, cluburi 
și alte posibilități de odihnă stau 
la dispoziția oamenilor sovietici.

Reducerea zilelor de muncă din 
ajunul sărbătorilor și trecerea 
treptată începînd cu anul 1957 de 
la ziua de muncă de 8 ore la 7 
ore pentru muncitori și funcțio
nari și alte măsuri luate în ul
tima vreme de guvernul sovietic 
dovedesc grija ștatului sovietic și 
a partidului comunist pentru oa
menii muncii.

Statul sovietic acordă o atenție 
deosebită dreptului cetățeanului 
sovietic înscris în constituția 
so v'etică care prevede asigurarea 
materială la bătrînețe. Noua lege 
a pensiilor din U.R.S.S. dovedeș
te'încă odată acest fapt.

Succesele obținute de poporul 
sovietic în lupta sa pentru socia
lism și comunism, pentru în
tărirea statului sovietic și lărgi
rea democrației sovietice se da
torase justei politici și ințeleptei 
conduceri de către Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice. în 
Constituția U.R.S.S. se arată că 
Partidul Comunist al U.R.S.S. 
este detașamentul de avangardă 
al celor ce muncesc în lupta lor 
pentru întărirea și dezvoltarea re
gimului socialist, conducătorul tu
turor organizațiilor celor ce mun
cesc atît obștești cit și de stat.

Constituția sovietică a deschis 
largi perspective de dezvoltare ti
neretului sovietic. Tineretul sovie-

U.R.S S. au dreptul la învățătură (ar-

Zilele trecute a avut loc la 
Școala pedagogică mixtă din Că
rei o consfătuire organizată de 
secția de învățămînt a sfatului 
popular regional și comitetul re
gional U.TÎM. pe tema politehni- 
zării învățămîntului. La consfă
tuire au participat cadre didac
tice fruntașe, directori de școii. 
reprezentanți ai organizațiilor de 
partid și U.T.M.

In raportul prezentat de tov. 
Petru Șandru, șcîut secției de în- 
vătămint a sfatului popular re
gional, s-a arătat printre altele 

■că diferite întreprinderi patro
nează peste 190 de școli din re
giunea Baia Mare cu peste 160 
de ateliere pe care le-au dotat 
cu accesorii și unelte. In șco
lile din regiune activează 184 de 
cercuri de lăcătușerie, tlmplărie, 
croitorie etc. Cadrele didactice au 
organizat 80 de excursii cu ele
vii în întreprinderi, gospodării a- 
gricole de stat și gospodării co
lective

_ Participants la discuții au su
bliniat necesitatea îmbunătățirii 
continue a legării teoriei de prac
tică.

—oOo—

INFORMAȚII
Miercuri 5 decembrie ora 18 

in sala Casei Prieteniei Romîn-o- 
Sovietice A.R.L.U.S. din str. Ba- 
tiștei nr. 14 va avea loc confe
rința „Ziua Constituției U.R.S.S." 
pe care o va (ine Gheorghe Ma-, 
ruși, locțiitor al secretarului Pre
zidiului Marii Adunări 
Urmează un spectacol 
coreografic dat de 
M.F.A.

Naționale, 
muzical- 

ansamblul

Se constituie Consiliile 
regionale ale F. D. P.

Siudențn craioveni 
aleg Consiliul orășenesc 
al asociațiilor studențești

(Urmare din pag. l-a) 

către reprezentanții oamenilor 
muncii din regiunea Iași, în ve
derea constituirii Consiliului re
gional al F.D.P.

In baza propunerilor făcute au 
fost aleși în consiliul regional al 
F.D.P. 25 de membri. Printre cei 
aleși sînt Dumitru Gheergh'u, 
prim secretar al Comitetului re
gional Iași al P.M.R., C. Crețu, 
sudor la atelierele C.F.R. „I'.ie 
Pintiiie". Ana Gafencu, lecto- la 
Institutul agronomic, scriitorul 
Ion Istrati, Gh. Mihalache, țăran 
întovărășit din comuna Rediu- 
Tătar, raionul Iași, acad. Vasile 
Rășcanu, profesor la Institutul 
de medicină din Iași, loan Cișmaș, 
președintele asociațiilor studen
țești din orașul Iași. C. Nonea, 
vicarul Mitropoliei Moldovei.

A fost constituit apoi 
consiliului F.D.P. format 
menfbri.

la Craiova

La Bacău

biroul
9dn

BACAU (de la corespondentul 
nostru). — Reprezentanții orga
nizațiilor de partid, sindicat, 
U.T.M., A.R.L.U.S. și a altor or
ganizații de masă, precum și oa
meni de cultură, știință și artă 
din regiunea Bacău s-au adunat 
în dimineața zjlei de marți pen
tru a propune membrii Consiliu
lui F.D.P ce se constituie cu pri
lejul alegerilor de deputați în 
Marea Adunare Națională. Adu
narea a fost salutată în numele 
comitetului regional de partid de 
către tovarășul Dumitru Bere- 
zițchi, prîm secretar al comitetu
lui regional de partid. In cuvîntul 
său vorbitorul a arătat importan. 
ța noilor alegeri de deputați, a- 
dîncul democratism al 
precum și modificările 
duse legii electorale.

Printre cei aleși in
regional F.D.P. se află tovarășul 
Dumitru Bcrezițchi prim secre
tar al comitetului regional de 
partid, Ștefan Bobcș președintele 
sfatului popular regional, . Ion 
Niculescu Brună, actor de Ia 
Teatrul de stat din Bacău, Băl- 
tănașu NIcolae preot, Ciorsac 
Iulia profesoară la școala rtr. 5 
din Bacău, Domnițianu lordache 
țăran muncitor cu gospodărie in
dividuală din comuna Răcăciuni, 
Perchiu Nicolae miner din ,Co-' 
mănești. Grigoraș Ion mecanic 
de la Blcaz, Lăcătușu Constantin 
secretar al comitetului regional 
U.T.M., Vasile Ivan președintele 
G.A.C Săcești și alții. In cadrul 
primei ședințe, consiliu! regional 
F D.P. nou ales, a stabilit atribu
țiile membrilor săi.

în centrele universitare din în
treaga țară s-au desfășurat zilele 
acestea adunări pentru constitui
rea asociațiilor studențești.

In aula institutului agronomic 
din Craiova a avut ioc adunarea 
delegatilor studenților de la Ins
titutul tehnic și Institutul agro
nomic din localitate.

Darea de seamă și proiectul- 
program al activității asociațiilor 
studențești dn Craiova pentru 
anul universitar 195o—1957 au 
fost prezentate de studentul Mi
hail Traia. Au urmat discuții.

Studentul Ion Lezeanu a pro
pus o moțiune de înfierare a 
campaniei de calomnii dezlănțui
tă împotriva studențtmii din pa
tria noastră de către posturile de 
radio și presa capitalistă din Oc
cident.

Prof. dr. Al. Buia, rectorul In
stitutului agronomic, a vorbit a- 
poi despre dezvoltarea instituții
lor de învățămînt superior din 
Craiova și despre datoria stu
denților de a-și ridica cu perse
verentă nivelul profesional.

Ion Corzin, secretar al comite
tului orășenesc Craiova al P.M.R., 
a transmis studenților un căl
duros salut. El a anunțat că în 
scurt timp se va înființa Ia Cra
iova Casa de 
ți lor.

Delegații Ia 
apoi consiliul
ciațiilor studențești din care fac 
parte 21 de studenți.

(Agerpres)

cuitură a studen-

adunare au ales 
orășenesc ai aso-

alegerilor, 
recente a-

DECADA CĂRȚII $

necesară o nouă constituție care 
să oglindească și să legalizeze 
noile transformări petrecute in 
viata statului sovietic. La 31 ia
nuarie 1924 al doilea Congres al 
Sovietelor a adoptat Constituția 
U.R.S.S. din 1924. Importanța a- 
cestei constituții constă In faptul 
că ea a legalizat formarea 
U.R.S.S.-ului ca stat multinațio
nal, întărirea iui din punct de ve
dere economic și politic. Ambele 
constituții — constituțiile din 
1918—1924 au fost constituțiile 
primei faze de dezvoltare a sta
tului sovietic.

Perioada 1924—1936 este ca
racterizată în istoria Uniunii So
vietice ca perioadă a unor mari 
transformări socfal-economice. La 
sfîrșitul acestei perioade socialis
mul obținuse o victorie de
plină. Poporul sovietic sub 
conducerea partidului comunist 
a înregistrat mari succese in dez
voltarea industriei socialiste, de
săvârșirea coiectivizării agricul
turii. A fost lichidat complect șo
majul. in același timp în țară a 
fost înfăptuită revoluția culturală. 
A fost lichidat analfabetismul. 
Numărul elevilor și studenților a 
crescut considerabil. Succesele 
construirii socialismului au dus 
la lichidarea claselor exploatatoa
re și desființarea exploatării o- 
mului de către om. Așadar din 
perioada adoptării constituției din 
1924 în viața poporului sovietic 
au intervenit schimbări radicale. 
Constituția adoptată în 1924, în 
perioada cînd socialismul abia 
începea să se -construiască, nu 
mai corespundea transformărilor

★
In cadrul acordului cultural din

tre R.P.R. și R Cehoslovacă, luni 
după amiază a sosit în Capitală o 
delegație de activiști din Mini
sterul Invățămîntului și culturii 
a! R. Cehoslovace, formată din 
Jirina Arkova și Jojef Zahalka

In cadrul aceluiași acord, luni 
Nămo- 
„Romi-

a plecat la Praga Victor 
laru, redactor la revista 
nia azi".

★
Cu prilejul împlinirii a 

de activitate a cercului 
„Orizonturi moi" din Sibiu, 
acest oraș va apare în cur’ 
culegere literară intitulată 
gini sibiene".

Lucrările adunate în acest vo
lum sînt semnate de 18 scriitori 
sibieni, precum și 
care au activat în 
„Orizonturi noi".

10 an! 
literar 

în 
va apare în curînd o 
' ................. 1 „Pa-

de scriitori 
cercul literar

Elevii școlii de tineret muncitoresc de pe lingă fabrica de 
rulmenți din Leningrad „Scorohod" la o oră de practică 

în la borator.
omenirii drepturi egale pentru 
fiecare membru al societății. De
mocrația sovietică este democra
ția care corespunde cu interesele 
vitale ale fiecărui om sovietic. 
Principiile democrației sovietice 
trec ca un fir roșu prin toate ca
pitolele constitufiei sovietice. A- 
părînd marile drepturi și liber
tăți ale oamenilor sovietici, Con
stituția U.R.S.S. prevede că de
mocrația socialistă nu poate fi 
folosită în scopuri străine intere-

U.R.S.S. au dreptul la odihnă... (artî-Cetățenii 
colul 119).

Un grup de

survenite în cei 12 ani. Victoria 
socialismului în U.R.S.S. necesita 
adoptarea unei noi constituții a 
țării — constituția socialismului 
victorios.

In ziua de 5 decembrie 1936, 
cel de al Vlîl-lea Congres ex
traordinar al Sovietelor a adoptat 
noua constituție — legea funda
mentală — a Uniunii Republicilor 
Socialiste Sovietice. In Constitu
ția U.R.S.S. din 1936 au fost 
înscrise transformările pro
funde care s-au produs în viata 
poporului sovietic — succesele 

. hotărîtoare ale socialismului și 
ale democrației sovietice.

Zadarnic apologeții burgheziei 
încearcă să ponegrească democra
ția sovietică. Istoria ne dovedește 
superioritatea democrației sovie
tice față de „democrația bur
gheză".

Primul capitol al constituției 
sovietice ne arată că Uniunea 
Republicilor Socialiste Sovietice 
este un stat al muncitorilor și 
țăranilor. Întregul popor sovietic 
ia parte activă la conducerea sta
tului. Muncitorii și țăranii au 
dreptul nu numai să aleagă 
dar să fie și aleși în organele 
puterii de stat. Iată citeva cifre 
deosebit de semnificative din acest 
punct de vedere. Printre deputății 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
sînt 318 muncitori, 220 țărani 
și un mare număr de reprezen
tanți ai intelectualității sovietice. 
In U.R.S.S. peste 1.500.000 de oa-

la o casă de odihnă.

selor poporului muncitor.
Deosebirea fundamentală dintre 

democrația socialistă și democra
ția burgheză constă în faptul că 
democrația burgheză este în 
slujba unui' cerc restrins de 
oameni care exploatează mun
ca străină în timp ce democrația 
socialistă este democrația care 
oglindește interesele maselor largi 
ale poporului muncitor.

Constituția sovietică acordă cele 
mai democratice drepturi cetățe
nilor sovietici punînd totodată 
accentul pe garantarea acestor 
drepturi, ceea ce nu sînt în stare 
să facă constituțiile „democrati
ce" burgheze. Dreptul de a alege 
și de a fi ales în organele puterii 
de stat este un drept de onoare al 
fiecărui cetățean sovietic. In 
timp ce constituția sovietică ga
rantează dreptul fiecărui cetățean 
de a alege și a fi ales in organele 
de conducere ale statului, consti
tuțiile burgheze îngrădesc liberta
tea participării maselor largi ale 
poporului muncitor în campaniile 
electorale. în S.U.A. cercurile 
conducătoare prin diferite mij
loace lipsesc de drepturi electo
rale, mase importante ale oame
nilor muncii și milioane de negri.

Pe lingă drepturile elementare 
care sînt acordate de constituția 
sovietică, cetățenilor sovietici li 
se acordă drepturi despre care 
constituțiile „democratice" bur
gheze nici nu amintesc. Astfel 
constituția sovietică acordă și ga

lic alături de întregul popor sub 
conducerea Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice este un de
tașament de seamă al constructo
rilor comunismului în U.R.S.S. 
Cpnstituțla sovietică acordă tine
rei generații drepturi pe care ti
neretul-din pici q țară capitalistă 
nu le are în ceea ce privește 
participarea la conducerea statu
lui. Toți cetățenii care au împli
nit vîrsta de 18 ani participă în 
mod egal in alegerile organelor 
de stat. Pentru succesele în 
muncă în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. au fost aleși tineri cetă
țeni care sînt mîndria întregului 
tineret sovietic. Sute de mii de 
comsomoliști și tineri stnt aleși 
în organele locale ale puterii de 
stat.

Tineretul sovietic se bucură din 
plin de dreptul la muncă acordat 
de Constituția U.R.S.S. In țările 
capitaliste tinerii muncitori sînt 
dublu exploatați, țn S.U.A., An
glia, Italia, Belgia și alte țări ca
pitaliste salariul tinerilor munci
tori este cu 30—50 la sută mai 
mic decît salariul muncitorilor în 
vîrstă.

Tineretul sovietic primește sa
lariul egal pentru muncă egală. 
Statul sovietic acordă o atenție 
deosebită tinerilor muncitori în 
producție. Reducerea timpului de 
luoru pentru tinerii din diferite 
ramuri de producție pentru a-și 
putea ridica în mod continuu ca
lificarea la cursurile medii și 
superioare fără frecventă dove
dește din plin grija deosebită a 
fiartidului comunist și a guvernu- 
ui sovietic pentru tînăra genera-

tie.
Tineretul sovietic este 

interesat în dreptul care 
cordat de constituție și 
dreptul la învățătură. In , ___
în Uniunea Sovietică sînt înca
drați în diferite forme de învă- 
țămînt peste 50.000.000 de cetă
țeni dintre care majoritatea sînt 
tineri. în 1954, 880.000 de tineri 
și tinere au terminat școlile me
dii din Uniunea Sovietică. In U- 
niunea Sovietică sînt aproxima
tiv 890 de institute de învățămînt 
superior și 3.700 școli tehnice. In 
institutele de învățămînt superior 
și în școlile tehnice învață și se 
specializează peste 3.500.000 de 
tineri. Desființarea taxelor școla
re, mărirea numărului de burse 
școlare și studențești, creșterea 
numărului școlilor medii și al in
stitutelor de învățămînt superior 
deschid perspective și mai de dez
voltare tineretului sovietic.

înarmat cu hotărîrile Con
gresului al XX-lea al P.C.U.S. 
tineretul sovietic, alături de 
întregul popor sovietic merge 
hotărlt sub conducerea par
tidului comunist pe drumul con
tinuei dezvoltări a democrației 
socialiste sovietice, pe drumul 
construirii comunismului.

cel mai 
este a- 
anume 

prezent

TRAIAN CARACIUC

In sala de ședințe a Sfatului 
popular al regiunii Craio'.a a a- 
vut loc marți adunarea de consti
tuire a Consiliului regional al 
F.D.P.

Au luat parte muncitori frun
tași în producție din întreprin
derile regiunii, reprezentanți ai 
organizațiilor oamenilor muncii, 
studenți, militari.

In consiliul regional F.D.P. au 
fost jlese 25 persoane, printre 
care Cornel Fulger, prim secre
tar ăl comitetului' regional 
Craiova al P.M.R., Ion Moangă, 
președintele Sfatului popular al 
regiunii Craiova. Emil Bocăncio- 
su, maistru miner la mina Rovi- 
nari, Gh. Crăciun, militar, Ni- 
colae Coconoiu, membru al gos
podăriei agricole colective „23 
August" din Băilești, Elena Scăr- 
lătescu. studentă, Firmilian, mi
tropolitul Olteniei, Ion Mazilit, 
președintele cooperativei agricole 
de producție „Ion Chisa" din sa
tul Valea lui Pătru, Ion Hagiescu, 
directorul Școlii populare 
din Craiova și alții. In 
de constituire a biroului 
fiului F.D.P. au fost aleși
ședințe Cornel Fulger, vice pre
ședinte Ion Moangă și secretar 
Ion Apostolatu

de artă 
ședința 
Consi-

Ca pre-

(Agerpres)

Intîlnire tovărășească în cinstea 
Ansamblului de cîntece și dansuri 

„Ciocîrlia“
Marți seara a avut loc la Casa 

Ziariștilor o intîlnire tovără
șească organizată de Ministerul 
Culturii și Institutul romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea în cinstea Ansamblului 
de cîntece și dansuri „Ciocîrlia" 
care a întreprins recent un tur
neu de lungă durată prin R. P 
Chineză, R.P.D. Coreeană, R.P. 
Mongolă, R. D. Vietnam și 
U.R.S.S.
> La întîlnire au luat parte to
varășii : Ion Pas, prim locțiitor 
al ministrului Culturii, M. Ma- 
cavei, președinte de onoare și 
Al. Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., general maior I. Șerb 
locțiitor al ministrului

Sârbătorirea 
clinic

consiliul
Intre 21 și 30 decembrie va fi 

organizată in întreaga țară „De
cada cărții" — manifestare intra
tă în tradi',ia vieții noastre cul
turale. Cu acest prilej, editurile 
vor scoate de sub tipar o serie 
de lucrări ale scriitorilor noștri 
clasici și contemporani, opere ale 
unor poeți, prozatori, dramaturgi 
romîni și ai minorităților națio
nale din Republica Populară Ro- 
mînă.

In zilele decadei, în librăriile 
din Capitală și din numeroase 
localități din tară vor fi amena
jate bazare de cărți, în între
prinderi vor fi organizate stan
duri ; vor avea loc festivaluri și 
șezători literare, tntîlniri între 
scriitori și cititori etc.

Buna desfășurare a decadei ne. 
cesită o intensificare a activității 
de popularizare și difuzare a 
cărții. Organizațiile de partid, 
secțiile culturale și de învățămînt 
ale sfaturilor populare, U.T.M.-ul,

Direcția difuzării cărții și orga
nele sale regionale, Centrocqopul 
sînt chemate să acorde toată a- 
tenția — (in-tnd seama de sarci
nile lor specifice — organizării 
„Decadei cărții".

Săptămîna cărții 
chinez*

Miercuri 5 decembrie, în loca
lul Librăriei Noastre nr. 17, din 
B-dul G-ral Magheru nr. 6 va 
avea loc deschiderea „Săptămînii 
căr(ii chineze".

Cu acest prilej va vorbi Aurel 
Mihale, secretar al Uniunii Scrii
torilor din R.P.R., care a vizitat 
recent Republica Populară Chi
neză.

In aceeași zi la magazinul „Fi- 
latelia" din B-dul N. Bălcescu 
nr. 35 se va deschide Expoziția 
timbrului chinez.

(Agerpres)

Jocurile Olimpice
* Gh. Lichiardopol și Șt. Petrescu în fruntea clasamentului după pri

ma manșă.* Toți luptătorii romîni calificați în turul următor. * Astăzi 
sportivii noștri concurează la: tir, lupte și gimnastică (femei).

Tsr

Afacerilor

Interne, Paul Cornea, director 
general în Ministerul Culturii, 
Ed. Stan, I. Moruzi, director în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
conducători și reprezentanți ai 
ansamblurilor artistice din Capi
tală, membri ai Ansamblului 
„Cioclrlia".

Au participat Fan Van-Su, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. D. Vietnam, I. I. Horoșilov, 
consilier al Ambasadei U.R.S.S, 
Cen Ke, consilier al Ambasadei 
R. P. Chineze, Pak Ben Do, con
silier al Ambasadei R.P.D, Co
reene și alți membri ai corpului, 
diplomatic.

Tntilnirea tovărășească s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială.

Marji s-ați încheiat t__ "
rile prilejuite de sărbătorirea bi
centenarului spitalului clinic oră
șenesc de adulți, fost Sf. Spiridon 
și de împlinirea a 120 de ani de 
la înființarea Societății de me
dici și naturaliști din Iași.

In cursul dimineții participan
ts au vizitat diferite monumente 
istorice ale orașului, iar după a- 
miază, în cadrul celei de a treia 
ședințe de comunicări, au fost 
prezentate 19 comunicări din do
meniul medicinii interne, fiziolo
gie, pediatrie, infectocontagioase.

Seara, în aula Bibliotecii cen
trale. în prezenta reprezentanților 
organelor de partid și de stat, a

•------------------------------------------------------ • ★

bicentenarului spitalului 
orășenesc — Iași

manțfestă- organizatiilor de masă, a nume
roși oameni de știință, a persona
lului mediu sanitar și studenți a 
avut loc ședința de închidere a 
sărbătorii. Cuvîntul de închidere 
a fost rostit de prof. dr. Vasile 
Rășcanu, președintele Comitetului 
de sărbătorire.

Au mai mai luat cuvîntul dr. 
Vojnea Marinestu, ministrul Să
nătății, acad. Ion Enescu, precum 
șl Emil Bordeianu, muncitor la 
Atelierele C.F.R.-„IIie Pintiiie".

La sfîrșit asistența a adoptat 
în unanimitate textul unei tele
grame adresate C.C. al P.M.R.

* ---------------
Operații grele, Ia care medicii sînt chemați să.șl 

pună toate cunoștințele șl toată atenția, se execută 
astăzi la spitalul clinic de adulți din Iași, înzes
trat cu o modernă aparatură. lată-i în timpul ope
rării unei fracturi de humerus, pe prof. dr. Gheor- 
ghe Chipail, dr. Paul Rose și dr. Emanoil Stolerii.

(Agerpres)

Trăgătorii romîni Gheorghe Li- 
chiardopol și Ștefan Petrescu 
care au început marți întrecerile 
la proba de pistol viteză s-au 
comportat de o manieră strălu
cită. După terminarea primei 
manșe de 30 focuri cei doi repre
zentanți ai R.P.R. se află în 
fruntea clasamentului: Gheorghe 
Lichiardopol pe primul loc cu 
296 puncte din 300 posibile și 
Ștefan Petrescu pe locul doi cu 
294 puncte. Trăgătorul sovietic 
E. Cerkasov es'.e al treilea 
cu 292 puncte. Rezultatele ob
ținute ieri de cei doi trăgă
tori romini, în întrecerea cu cei 
mai valoroși sportivi din lume' la 
această armă, îi recomandă elo
gios ca astăzi, în cea de-a doua 
și ultima manșă, să ocupe locuri 
fruntașe recompensate cu medalii 
olimpice

Trăgătorii sovietici au cucerit 
doua titluri olimpice în finalele 
probelor de tir desfășurate marți. 
La proba de armă liberă- calibru 
redus 3x40 focuri au participat 
44 de trăgători. Pe primul 
loc s-a clasat Anatoli Bogda
nov (U.R.S.S.) cu un total de 
1172 puncte. Locul secund a re
venit sportivului cehoslovac Otto 
Horinek cu același număr de 
puncte. Titlul de campion olim
pic a fost acordat lui Bogdanov 
pentru că a avut o performanță 
mai bună Ia poziția culcat.

Reprezentantul țării noastre 
Iosif Sîrbu nu a mai obținut re
zultatul înregistrat ieri țn cali
ficări la poziția culcat (40() punc
te). .In schimb a realizat o per
formanță remarcabilă la poziția 
„în genunchi" (392.puncte). Iosif 
.Sîrbu a ocupat locul 7 cu 1157 
puncte (397—392—368) întrecînd 
o serie de trăgători valoroși cum 
sînt: Kvissberg (Suedia), Krebs 
(R.P. Ungară). Jackson (S.U.A.), 
Larsen Și Jensen (Danemarca).

Al doilea reprezentant al R.P.R. 
în această proM C. Antonescu 
s-a clasat pe locul 18 realizînd 
1147 puncte (394—368—385).

După terminarea celor două 
manșe (50 focuri simple și 25 
locuri duble) în proba de cerb 
alergător titlul de campion olim-

pic a fost cucerit de trăgătorul 
sovietic “
total de 
bile.

Vitalii Romanenko cu un
441 puncte din 500 posi-

lupte
olim-Participanții ia turneul 

pic de lupte clasice s-au reîntil- 
nit marți în sala palatului „Ex
poziției" pentru a-și măsura for
țele în cel de-al doilea tur al 
competiției. Intilnirile au prile
juit dispute spectaculoase, in 
care au abundat și victoriile prin 
tuș.

Cei patru luptători romini s-at> 
comportat remarcabil și au reușit 
cu toții să se califice pentru tu
rul următor Mulțl dintre maeștrii 
luptelor cu șanse apreciabile pen
tru finale au suferit noi eșecuri 
și conform regulamentului, după 
a doua infringere, au fost auto
mat eliminați din concurs.

Luptătorul romîn Fr. Horvath, 
din categoria cocoș, a repurtat al 
doilea succes consecutiv, invin- 
gind la puncte pe australianul 
Ronald Sweeney, care a fost eli
minat din concurs. Reprezentan
tul nostru la categoria ușoară 
Gh. Dumitru s-a reabilitat, in 
parte, pentru înfringerea suferită 
în ajun în fa(a lui Toth, reușind 
de data aceasta să învingă net 
la puncte (3—0) pe argentinea- 
nul Rolon Juan. în cadrul cate
goriei pană I. Popescu a cedat 
in fața campionului italian T-rip- 
pa, dar s-a calificat mai departe 
deoarece are numai o infringere. 
D. Pirvulescu nu a fost progra
mat.

Fotbal

cuInvingînd echipa Indiei 
scorul de 4—1 reprezentativa 
R.P.F. Iugoslavia s-a calificat 
pentru finala turneului olimpic 
de fotbal în care va întîlni câș
tigătoarea meciului U.R.S.S.— 
R.P. Bulgaria, programat pentru

de 6 decembrie.data

Scrimă

Concursul olimpic de sabie pe 
echipe s-a încheiat marți la Mel
bourne cu victoria strălucită a 
reprezentativei R.P Ungare. Este 
pentru a șasea oară consecutiv 
cînd scrimerii maghiari cuceresc 
titlul olimpic la sabie.

Clasamentul final al probei de 
sabie pe echipe este următorul: 
1. R.P. Ungară (Attila Keresz- 
tes, Jenno Hameri, Pal Kovacs, 
Rudolf Karpati) 3 victorii, 2. R.P. 
Polonă 2 victorii, 3. U.R.S.S. 1 
victorie, 4. Franța 0 victorii.

Gimnastică

Concursul masculin de gimnas
tică care a început mar(i la sta
dionul de vest din Melbourne, în 
fa(a unei asistențe numeroase, se 
anunță ca o pasionantă întrecere 
între gimnaștii sovietici și cei 
japonezi. După terminarea exer- 
cițiilor impuse Ia cele 6 probe, 
echipa Uniunii Sovietice ocupă 
primul loc în clasamentul pe 
țări, înaintea Japoniei, în timp 
ce la individual compus japone
zul Ono conduce în fața a trei 
concurenți sovietici.

Clasamentul individual compus 
după exercițiile impuse: I. Tas- 
hiaki Ono (Japonia) 56,95 puncte;

2. Muratov (U.R.S.S.) 56,99
puncte; 3. Ciukarin (U.R.S.S. 
56,80 puncte.

Clasamentul pe țări: 1.
U.R.S.S. 282,50 puncte; 2. Japo
nia 282,40 puncte; 3. R. Ceho
slovacă 276,90 puncte.

Polo pe apă

Turneul final de polo pe apă 
este urmărit cu mare interes de 
amatorii de sport din Melbourne. 
Marti, in piscina olimpică s-a în
registrat și prima surpriză de la 
începutul finalei. Echipa R.P.F. 
Iugoslavia candidată la unui din 
primele locuri nu a putut învinge 
reprezentativa Germaniei și a 
trebuit să se mulțumească cu un 
rezultat de egalitate. 2—2 după 
ce la pauză era condusă Cu 2—1. 
In cel de al doilea meci ai ziiei. 
Italia a învins S.U.A. cu 
3-2 (1-1).

In clasament conduce echipa 
R.P.F. Iugoslavia cu 9 puncte 
din 5 meciuri jucate, urmată de 
R.P. Ungară cu 6 puncte din 3 
meciuri.

Ciclism
Pe velodromul din parcul olim

pic a fost decernată marți seara 
prima medalie de aur a concursu
rilor de ciclism. Cîștigătorii ei 
sînt membrii echipei Italiei care 
au învins în finala Țjrobei de ur
mărire (4000 m.), reprezentativa 
Franței, realizînd timpul excelent 
de 4’37”4/10 (nou record olimpic).

O m»re surpriză a produs Aus
tralia în semifinalele probei de 
tandem, reușind să elimine renu
mitul cuplu italian Ogna Pina- 
rello. Australienii Browne și 
Marchand au parcurs ultimii 200 
de m. în IO”8/1O. A doua finalistă 
la tandem este echipa ceho
slovacă, Foucek-Machek. care a 
învins perechea engleză' Brother
ton-Thomson, parcurgînd ultimii 
200 de m. în 11".

Sferturile de finală ale probei 
de viteză au dat loc la citeva dis
pute foarte spectaculoase. Austra
lianul Ploogn a ciștigaț 2 manșe 
împotriva americanului Disney, 
realizînd ll”6/10 și 12"4/10. pe 
ultimii 200 m. Fără a depune un 
efort vizibil sprinterul francez 
Rousseau l-a eliminat pe Shor- 
delow

Notate

înotătorul australian Murray 
Rose. în virstă de 17 ani, a ciș- 
tigat titlul olimpic in proba de 
400 m. liber cu timpul de 4’27” 
3/10. Performanța sa constituie 
un nou record olimpic.

In cursul dimineții s-au 
șurat cele patru serii, de 
care, pentru semifinalele 
de 100 m. spate bărbați. S-au ca
lificat 15 înotători, pentru locul 
16 urmind să se dispute o cursă 
suplimentară deoarece trei con
curenți au realizat același timp.

Marti seara a luat sfîrșit și 
proba feminină de sărituri de la 
trambulină. Titlul de campioană 
oiimpică a revenit sportivei ame
ricane Patricia Mc Cormick care 
a totalizat 142.36 puncte.

desfă- 
califi- 
probei
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Schimb de scrisori între N. Bulganin 
și I. Hatoyama

MOSCOVA 4 (Agerpres) — 
TASS transmite: La 27 noiem
brie a.c. cu prilejul ratificării de 
către Camera reprezentanților a 
Parlamentului japonez a decla
rației comune a Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste și Ja
poniei, semnate la 19 octombrie 
1956, primul ministru al Japoniei, 
I. Hatoyama, a adresat președin
telui Consiliului de Miniștri al 

. U.R.S.S., N. A. Bulganin, o scri
soare cu următorul conținut:

„Domnule președinte,
Guvernul și poporul Japoniei 

sînt foarte bucuroase de faptul că 
declarafia comună semnată re
cent Intre Japonia și l/.R.S.S. 
prevede eliberarea și repatrierea 
Japonezilor care se mai află pe 
teritoriul U.R.S.S. Guvernul și 
poporul Japoniei își exprimă do
rința ca eliberarea și repatrierea

★
La 30 noiembrie, N. A. Bulga

nin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a lJ___ I
lui I. Hatoyama, primul ministru 
al Japoniei, o scrisoare de 
puns cu următorul conținut:

„Domnule prim ministru.
Am primit scrisoarea dv. 

27 noiembrie a.c. in care îmi 
municafi că la 27 noiembrie Ca
mera Reprezentanților a parla
mentului japonez a aprobat de
clarația comună și in care solici
tați ca partea sovietică să ia mă
surile necesare de pregătire pen
tru terminarea repatrierii cetățe
nilor jaoonezi pină la sfirșitul a- 
nului curent.

In legături cu aceasta vă pot 
comuntca că guvernul sovietic ia 
măsurile necesare de pregătire 
pentru ca de la intrarea in vi
goare a declarației comune sovie-

cetățenilor japonezi menționate 
mai sus să fie nelntirziat înfăp
tuite.

Declarația comună a Japoniei 
și U.R.S.S. este in prezent exami
nată de parlamentul japonez. As
tăzi, la 27 noiembrie, Camera Re
prezentanților a aprobat deja de
clarația mai sus amintită. Este de 
presupus că aproximativ la 5 de
cembrie Camera consilierilor va 
adopta de asemenea hotărirea pri
vind aprobarea declarației. i

De îndată ce aceste două Ca- ; 
mere vor aproba declarația, gu- < 
vernul Japoniei o va ratifica ime
diat după care se vor putea 
schimba oricind instrumentele de 
ratificare.

In legătură cu aceasta, aș vrea 
să vă rog pe dv., domnule preșe. 
dinte, ca partea sovietică să ia 
in prealabil măsurile necesare

ir ★

to-japoneze să efectueze pină la i 
sfrișilul acestui an repatrierea i 

adresat din U.R.S.S. a cetățenilor japo- . 
nezi.

Facem de asemenea tot ce este 
necesar pentru ca declarația sem
nată la Moscova la 19 octombrie 
a.c. să fie ratificată la timp de 
către Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S., după care se 
vor putea schimba instrumentele 
de ratificare într-un termen ctl 
se poate de scurt.

Mă folosesc de prilej pentru a

pentru ca partea japoneză, fără 
să piardă timpul, să poată trimi
te imediat după schimbul instru
mentelor de ratificare nave în 
vederea preluării japonezilor mai 
sus amintiți pentru a termina re
patrierea pină la sfirșitul anului 
cwent, fapt asupra căruia am 
convenit deja cu dv. in cadrul 
convorbirilor noastre care au 
avut loc la Moscova.

Mă folosesc de prilej pentru a 
încredința, domnule președin- 
de profundul meu respect față 
dv.

IȚ1RO HATOYAMA 
prim ministru al Japoniei

vă 
te, 
de

Excelenței sale domnului N. A. 
Bulganin, președintele Consiliu
lui de Min.ștri al U.R.S.S.

Tokio, 27 noiembrie 1956".

mi

rks-

din
co-

Manevrele Angliei și Franței 
în problema Suezului

PARIS 4 (Agerpres). — La 3 
decembrie a avut loc o ședință 
a Consiliului de Miniștri la care, 
la propunerea ministrului Aface
rilor Externe, C. Pineau, a fost 
aprobat textul celor două mesaje 
adresate de guvernele francez și 
englez secretarului general al 
O.N.U., Hammarskjoeld.

Christian Pineau și reprezen
tanții guvernului englez au con
venit la sfirșitul săptămînii tre
cute asupra conținutului' acestor 
mesaje.

Din textele acestor mesaje, al 
căror conținut a fost transmis de 
agenția France Presse, reiese că 
guvernele Angliei și Franței nu 
mai pot ignora hotărîrile repeta
te ale Organizației Națiunilor U- 
nite și sînt silite, sub presiunea 
opiniei publice mondiale și a po
poarelor țărilor lor, să se declare 
de acord să-și retragă trupele 
din Egipt. In același timp guver
nele englez și francez fac o nouă 
încercare de a uzurpa drepturile 
Egiptului și de a dirija rezolva
rea în viitor a problemei Suezu- 
lui pe halea faimoasei „interna
ționalizări" a canalului.

In primul mesaj al guvernelor 
Angliei și Franței, secretarul ge
neral este informat că ele dau 
instrucțiuni comandantului su
prem al forțelor armate anglo- 
franceze din Egipt, generalul 
Keightley să convină cu coman
dantul forțelor armate ale O.N.U. 
generalul Burns, asupra termene
lor retragerii depline a trupelor 
anglo-franceze „ținînd seama de 
nevoile practice și condițiile mi
litare".

In mesaj se subliniază că gu
vernele francez și englez acceptă 
retragerea trupelor lor datorită 
„sosirii în zona Canalului de Suez 
a unor forțe internaționale 
O.N.U. eficiente". Ele își exprimă 
tn primul mesaj dorința ca secre-

tarul general al O.N.U. să încea
pă cît mai grabnic tratative cu 
privire la regimul viitor al Ca
nalului de Suez, pe baza celor 
șase principii aprobate de Orga
nizația Națiunilor Unite. Ele con
sideră că secretarul general 
buie să asigure de asemenea 
blocarea cît mai grabnică a 
naiului.

Totodată după cum rezultă 
textul primului mesaj, Anglia și 
Franța au hotărît cu anticipație 
ca la deblocarea canalului să 
participe trupe engleze și france
za lăsate arbitrar de ele tn acest 
scop în zona Canalului de Suez.

Cel de-al doilea mesaj adresat 
secretarului general dezvăluie de
finitiv adevăratele intenții ale 
guvernelor Angliei și Franței. Ele 
arată în acest mesaj că „în afară 
de cele șase principii aprobate de 
O.N.U.", la tratativele privind 
Canalul de Suez trebuie să se 
țină de asemenea seamă de pro
iectul de rezoluție prezentat în 
Consiliul de Securitate de Anglia 
și Franța, proiect care a fost res
pins de Consiliu. După cum se 
știe, acest proiect de rezoluție re
comandă să se aprobe propune
rea celor 18 țări privind „inter
naționalizarea Canalului.

★
PARIS 4 (Agerpres). — La 3 

decembrie, C. Pineau, ministrul 
Afacerilor Externe al Franței, a 
comunicat în Adunarea Naționa
lă hotărirea guvernelor Angliei și 
Franței de a-și retrage trupele 
din Egipt. El a expus conținutul 
mesajelor adresate în această pri
vință secretarului general al 
O.N.U. Hammarskjoeld. Cuvînta- 
rea lui Pineau a fost scurtă. El a 
spus că guvernul își va expune 
mai amănunțit poziția privind re
zolvarea problemelor Orientului 
Apropiat în cadrul dezbaterilor 
din 18 decembrie pe marginea 
politicii generale.

tre- 
de- 
ca

din

Lloyd față în față cu opoziția 
laburistă

LONDRA 4 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, la 3 
decembrie ministrul Afacerilor 
Externe al Angliei, Selwyn 
Lloyd, a făcut tn Camera Comu
nelor o declarație in care a co
municat că guvernele englez și 
francez au adoptat de comun a- 
cord hotăriri ■ privind retragerea 
trupelor din Egipt. O bună parte 
a cuvintării lui Lloyd a fost con
sacrată justificării agresiunii an
glo-franceze tn Egipt.

Laburiștii au întrerupt tn repe
tate rinduri prin exclamafii iro
nice declarațiile lui Lloyd. Ctnd 
Lloyd a început pe urmă să spu
nă: „Prima și cea mai urgentă 
sarcină pentru noi și întreaga 
lume este..." laburiștii l-au între
rupt și au terminat fraza: „să 
demisionați".

Laburistul Bălanger l-a între
bat pe Lloyd dacă guvernul are 
idee cit timp va necesita retrage
rea totală a trupelor, Lloyd a

răspuns negativ la această între
bare.

Reprezentanții opoziției la
buriste au cerut stăruitor ca 
Lloyd să explice acea parte a de
clarației sale tn care și-a formu
lat părerea că prezența trupelor 
O.N.U. tn Egipt va contribui la 
realizarea „speranțelor și puncte
lor de vedere" ale Angliei cu pri
vire la Canalul de Suez. Sub pre
siunea laburiștilor Lloyd a fost 
silit să recunoască că „trupele 
O.N.U. nu se află tn Egipt pen
tru a supraveghea realizarea u- 
nui acord pe termen lung". El a 
adăugat însă că „prezența aces
tor trupe trebuie să contribuie la 
realizarea unui acord". Astfel 
Lloyd a trădat din nou tendința 
guvernului englez de a folosi si
tuația creată in urma agresiunii 
șl prezența trupelor O.N.U. pen
tru a obține o soluționare a pro
blemei Suezului care să fie avan
tajoasă puterilor occidentale.

Mesajul adresat de Istvăn Sebeș 
lut Dag Hammarskjoeld

vă încredința, domnu’e prim 
nistru, de profundul meu respect 
față de dv.

N. BULGANIN 
președintele 

Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
Secretariatul O.N.U, a dat publi
cității următorul mesaj adresat la 
3 decembrie de Istvan Sebeș, mi-, 
nistru ad-interim al 'Afacerilor' 
Externe al R.P. Ungare, secre
tarului general al O.N.U., Ham- 
marskjoeld :

„în legătură cu tratativele care 
au avut loc între Excelența voas
tră și dl. Imre Horvath, ministrul 
Afacerilor Externe și delegat la 
O.N.U. al guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc al Republicii 
Populare Ungare, am onoarea să 
vă comunic in numele guvernu
lui ungar următoarele:

1. Guvernul ungar iși menține 
punctul de vedere că evenimen
tele care au avut loc in Ungaria 
după 23 octombrie 1956 consti
tuie o chestiune exclusiv internă 
a Ungariei și nu intră in compe
tența nici unei organizații inter
naționale, inclusiv Organizația 
Națiunilor Unite. De aceea, gu
vernul ungar consideră ca șt 
înainte că autorizarea observato
rilor O.N.U. de a intra pe terito
riul Ungariei ar. încălca suvera
nitatea Ungariei și ar fi în con
tradicție cu principiile Cartei 
O.N.U.

2. La mijlocul lunii noiembrie

1956, Excelența voastră a decla
rat că în legătură cu călătoria 
pe care o întreprindeți tn Egipt 
ați dori să vă intUpiți cu repre
zentanții guvernului ungar la 
Roma sau la Budapesta.

Călăuzindu-se de dorința ca 
excelența voastră să primească 
personal informații satisfăcă
toare cu privire la situația 
din Ungaria, guvernul ungar 
este dispus ca și înainte, după 
cum a mai declarat, ca un re
prezentant al său să înceapă 
nelntirziat convorbiri cu Ex
celența Voastră la Roma sau 
la New York. Pentru a da Exce- 
l nț ei Voastre posibilitatea de a 
duce tratative directe cu gu
vernul ungar, guvernul revo
luționar muncitoresc-țărănesc al 
Republicii Populare Ungare 
este dispus să salute pe Ex
celența Voastră la Budapesta 
mai tîrziu, cind aceasta va con
veni celor două părți.

Folosesc acest prilej pentru a 
asigura din nou pe Excelența 
Voasti ă de profundul meu respect.

ISTVAN SEBES 
ministru ad-interim 

a! Afacerilor Externe 
al R. P. Ungare

0 noua încercare la 0. N. IL 
de amestec în afacerile 

interne ale Ungariei

Excelenței 
Hatoyama, 
Japoniei

Moscova, 
brie 1956".

sa'.e domnului Itiro 
primul ministru al

Tokio
Kremlin, 30 noiem-

Fabricanții de minciuni puși în încurcătură

Alianța polono-sovietică —
fundamentul politicii externe a R.P. Polone

VARȘOVIA 4 (Agerpres).— 
Ziarul „Tribuna Ludu" din 3 
decembrie a publicat un articol 
al.lui Boleslaw Wuujcicui consa
crat politicii externe a Republicii 
Populare Polone.

In articol se spune:
In ochii poporului alianța po- 

fono-sovietică — fundamentul 
politicii noastre externe — a 
trecut examenul și și-a confirmat 
necesitatea în problema princi
pală pentru interesele naționale, 
apărarea Poloniei de expansiu
nea imperialismului german, de 
militarismul german reînviat, de 
orice atentat la granița Od:r- 
Neis-se, de otice încercare de a 
transforma Polonia intr-o cale a 
ofensivelor militare spre Răsărit, 
realizate cu prețul suferințelor 
ponorului polonez.

In primul rînd peste hotare, 
dar chiar și în țara noastră, su
bliniază autorul, există forțe care 
ar vrea să submineze și chiar să 
distrugă alianța polono-sovietică. 
In prima etapă aceste forțe „s-ar 
mulțumi" cu o Polonie „neutră", 
urmind ca în a doua etapă — 
Polonia să fie transformată în- 
tr-o bază antisovietică cu toa'.e 
urmările pe care le-ar implica 
așa ceva și pentru care ar urma 
să plătească din nou poporul 
polonez. Toate acestea sînt soco
teli ale unor lunateci. Cei ce-și

fac astfel de socoteli contează 
pe lipsa de înțelepciune politică 
și pe lipsa de memorie a unui 
popor care a indurat epoca 
,,Drang nach Osten“ și tragedia 
din septembrie.

Grafie alianței cu Uniunea So
vietică care se bazează pe prin
cipiile egalității și respectării su
veranității noastre, datorită po
ziției noastre în comunitatea so
cialistă din care face parte Chi
na populară — a doua putere so
cialistă din lume, Polonia are po
sibilități reale de a promova o 
politică fructuoasă !n apărarea 
intereselor 6ale naționale, în »- 
părarea cu succes a teritoriului 
său de agresiuni militare, adică 
politica pe care n-ar 
ducă, dacă in primul 
fi fost stat socialist 
ar fi existat alianța
Sovietică și sprijinul din partea 
altor țări socialiste.

Politica noastră externă, se sub
liniază în articol, în -principa
lele probleme coincide și va coin
cide cu politica externă a U.R.S S. 
nu pentru că noi sîntem legați 
printr-o alianță cu Țara Sovie
telor. Premizele trainice, nele
gate de conjuctură, ale alianței 
polono-sovietice există pentru că 
există o similitudine a principa
lelor interese naționale și de cla
să ale ambelor noastre țări, 
ambelor state socialiste.

ii putut 6-0 
rînd, nu ar 
și dacă nu 
cu Uniunea

BUDAPESTA 4 (Agerpres).— 
Trimisul special Agerpres trans
mite : La 3 decembrie postul de 
radio „Europa Liberă" și alte 
posturi de radio cccidentaîe, re- 
luînd unele agenții de presă au 
prelins că Szirmay Istvan, șeiul 
serviciului de presă al guvernu
lui revoluționar muncitoresc-țără
nesc ar fi declarat oficial că după 
4 noiembrie in Ungaria ar fi a- 
vut loc deportări. In știre re
luată de altfel și de unele ziare oc
cidentale se spune că purtătorul 
de cuvînt al guvernului Kadar 
ar fi declarat că după această 
dată autoritățile sovietice au a- 
reslat și deportat un număr de 
cetățeni unguri, dar după conso
lidarea situației guvernului a- 
cești cetățeni s au reîntors in pa
trie.

Intr-o frază confuză și ten
dențioasă aceeași știre face alu
zie și la existența unor lupte ar
mate în Ungaria, referindu.se de 
asemenea la declarațiile lui Szir
may Istvan.

Ne-am adresat șefului servi
ciului de presă al guvernului ru- 
gindu.l 6ă ne spună ce este a- 
devărat din aceste știri.

„In cadrul convo'rbirii pe care 
am avut-o ieri cu corespondenții 
agențiilor Associated Press. Uni
ted Press și Reuter — ne-a 6puș 
Szirmay Istvan — am declarat și 
am subliniat în repeta'.e rinduri

că nu au avut loc și nu au loc 
nici un fel de deportări și că 
Kadar lanoș, președintele gu
vernului revoluționar muncitoresc 
țărănesc, a făcut de altfel o de- 
c'arație oficială în acest sens cu 
cîteva zile in urmă

Știrea transmisă de reprezen
tanții agențiilor occidentale mai 
sus amintite, constituie o min
ciună grosolană, o falsificare pro
vocatoare a declarației mele", a 
încheiat Szirmay Istvan.

In continuare, el a spus că co
respondenții agențiilor de presă 
mal sus amintite au insistat foar
te mult asupra întrebării dacă in 
Ungaria mai au loc lupte arma
te. La această■ întrebare, șeful 
serviciului de presă al,guvernu
lui a răspuns categoric că în Un
garia nu mai au loc lupte, dar 
există încă arme in mîinile unor 
elemente izolate, ale căror ac
țiuni nu au însă nici o semnifica
ție politică, ci privesc exclusiv 
securitatea publică. Falsificind 
în mod grosolan aceste afirmații, 
reprezentanții agențiilor de pre
să menționate fac în corespon
dențele lor aluzii tendențioase la 
existența unor lupte armate în 
Ungaria.

Desmințind categoric și aceas
tă știre, Szirmay Istvan a arătat 
că aceste minciuni revoltătoare 
au provocat indignarea oameni
lor cinstiți din Ungaria.

Plecarea spre București a unei 
delegații economice iugoslave

ale

BELGRAD 4 (Agerpres). — stabilite în protocolul comercial 
* î.- • - * j iugoslavo-romin cu privire la

schimburile comerciale din perioa
da 1957—1960, care a fost sem
nat la Brioni in luna octombrie 
a.c., după convorbirile care au 
avut loc intre delegațiile guver- 
namentale ale Iugoslaviei și Ro- 
mlniei.

Taniug transmite: La 4 decem
brie a plecat spre București o de
legație economică iugoslavă, care 
va duce convorbiri cu reprezen. 
tânji romi ni in vederea Întocmi
rii listelor de mărfuri care vor 
fi schimbate intre cele două țări 
in 1957. Aceste hotăriri au fost

Intervenția armată a Angliei 
în Egipt a avut consecințe grave 
pentru situația financiară a țării 

a declarat McMillan
LONDRA 4 (Agerpres). — La

4 decembrie ministrul finanțelor 
................................... a fă- 

Camera 
61-

al Angliei, Mc.Millan 
cut o declarație în 
Comunelor cu privire la 
tuația rezervelor în aur și do
lari ale țării. Din spusele lui 
rezultă că intervenția armată a 
Angliei tn Egipt a avut conse
cințe grave pentru situația fi
nanciară a Angliei In luna no
iembrie, rezervele în aur și do
lari ale țării s-au redus cu 
279.000.000 dolari ceea ce repre
zintă o sumă uriașă. Re
zervele se găsesc în prezent la 
cel mai 6căzut nivel după criza 
din 1952 a 
Angliei.

McMillan 
nul a decis

balanței de plăți a

a declarat că guver- 
să întreprindă în le-

In Irak continua cu intensitate manifestările 
împotriva lui Nuri Said

DAMASC 4 (Agerpres).—Miș
carea din Irak îndreptată impo. 
tr,va politicii imperialiste a lui 
Nuri Said, continuă să se inten
sifice.

Z.arele relevă că din toate re
giunile țării populația a adresat 
mii de telegrame și petiții rege
lui Feisa! în care se cere demi
terea imediată a primului minis
tru Nuri Said La Bagdad, Mos. 
sul. Negef. Kerbela și în alte 
orașe din Irak continuă greva ge-

arestări In rindurile populației 
și ale armatei. La 3 decembrie 
au fost arestați 13 ofițeri și cite- 
va zeci de soldați irakieni. Cei 
arestați au fost închiși in lagă
re de concentrare. Continuă ares
tările in rindurile fruntașilor vie- 

din pactul de Ia Bag- ții publice, politice și religioase, 
care se pronunță împotriva lui 
Nuri Said. In rindurile partici- 
panților la mișcarea grevistă au 
fost operate noi arestări,

nerală. Cresc nemulțumirile pro
vocate de politica guvernului In 
rindurile armatei irakiene. Nume
roși ofițeri și soldați ii condam
nă in mod fățiș pe Nuri Said și 
împreună cu poporul cer demite
rea lui și retragerea imediată a 
Irakului
dad.

Pentru 
nifestări 
dinul lui Nuri Said sînt operate

reprimarea oricărei ma
de nemulțumire, din or-

gătură cu această situație o serie 
de „măsuri excepționale". El a 
spus că deocamdată „nu se știe 
cît vor rămîne în vigoare aceste 
măsuri". Guvernul englez inten
ționează să se adreseze imediat 
fondului valutar internațional, 
pentru a folosi o parte din cota 
6a. Guvernul a cerut Statelor 
Unite și Canadei să amine plata 
procentelor la împrumuturile 
care au fost acordate Angliei de 
către aceste țări. In ceea ce pri
vește măsuri de ordin intern 
McMillan a anunțat hotărirea de 
a majora cu un șiling impozitul 
pentru un gallon de benzină și 
de carburanți pentru motoare 
Diesel. (La 4 decembrie compa
niile engleze au și anunțat spo
rirea cu 3,5 pence la un gallon 
a preturilor cu ridicata și amă
nuntul la benzină).

Harold Willson, reprezentan
tul opoziției laburiste, a apre
ciat declarația lui McMillan ca 
„excepțional de serioasă" El a 
Întrebat pe ministrul de Finanțe 
ce repercusiuni va avea noua 
scumpire a benzinei asupra pre
țului de cost al transporturilor, 
asupra cheltuielilor de producție 
în industrie, precum și asupra 
exportului.

Răspunzind Iul, Willson, Mc 
Millan a încercat să dovedească 
că aceste măsuri nu vor avea 
consecințe grave pentru indus, 
trie, dar a recunoscut că ele vor 
duce la urcarea prețurilor și la 
scumpirea vieții.

O atitudine regretabilă a autorităților 
austriece

VIENA 4 (Agerpres). — Lega
ția ungară dm Viena a dat pu
blicității o declarație oficială m 
care se spune că instanțele ofi- 
c.ale ungare au luat o ser.e de 
măsuri în interesul înapoieri 
grabnice a cetățenilor unguri în 
patrie. La 24 și 29 noiembrie a.c. 
s-a trimis autorităților austriece 
o notă în care cere să se permită 
unor reprezentanți oficiali unguri 
să viziteze lagărele de refugiați 
și să se accepte instituirea unei

comisii ungare, alcătuită din trei 
persoane, pentru problema înapo
ierii în patrie a cetățenilor un
guri. Acesle note și alte măsuri 
ofic'ale ale Ungariei, se spune in 
declarația legației, nu s-au bucu
rat de atenția ministrului Aface
rilor Interne al Austriei, ceea ce 
este deosebit de regretabil, de
oarece din motive umanitare pro
blemele referitoare la refugiați! 
unguri nu suferă amînare.

Acord iugoslavo-ungar cu privire 
la refugiații din Ungaria

BELGRAD 4 (Agerpres). — 
Agenfia Taniug transmite: Re
prezentanți ai guvernelor ungar 
șl iugoslav au avut convorbiri la 
Belgrad între 22 și 29 noiembrie 
ajungtnd la un acord tn problema 
refugiatilor unguri care au sosit

In Iugoslavia după evenimentele 
din 23 octombrie a.c.

Tn baza acestui acord, refu- 
giafii care Iși exprimă dorinfa de 
a se înapoia in Ungaria vor trece 
între 7 și 9 decembrie prin pun
tele de frontieră Horgos și 
Kottori.

In curma va apare o „carte albă" 
cu aspecte ale acțiunii 

contrarevoluționare din Ungaria
BUDAPESTA 4 .— Trimisul 

special „Agerpres" transmite: 
Poporul ungar consideră dezbate
rile în legătură cu problemele sale 
interne care au fost reluate luni 
la Adunarea Generală a O.N.U. 
drept o țjouă încercare de amestec 
în viața de stat a Republicii 
Populare Ungare, după ameste
cul direct la care s-au dedat cu 
■cîteva săptămîni în urmă anumite 
cercuri occidentale

Guvernul revoluționar munci
toresc-țărănesc ungar va da pu
blicității în curînd o „Carte Albă" 
în care va da în vileag tntr-un 
mod mai complet decît s-a făcut 
pină acum cele mai semnificative 
aspecte ale acțiunii contrarevolu
ționare din Ungaria. Primul vo
lum al acestei „cărți albe", care 
se află sub tipar, cuprinde o apre
ciere generală a evenimentelor 
care au avut loc în Ungaria în 
ultimele săptămîni. Dintre capi
tolele acestui prim volum mențio
năm cele referitoare la atacul 
bandelor contrarevoluționare îm
potriva sediului Comitetului de 
partid din Budapesta, la atroci
tățile și vandalismele săvirșite de

contrarevoluționari în provincie, 
la materialele publicate de presa 
occidentală în legătură cu. eveni
mentele din Ungaria și la activi
tatea criminală a cardinalului 
Mindszenty. Volumele următoare 
vor oglindi tn continuare haosul 
creat de activitatea banditească 
a contrarevoluției și mai cu sea
mă fapte care demască pe cei 
ce au pus la cale acest atentat 
împotriva ortnduirii democrat- 
populare și a poporului ungar.

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: La ședința ple
nară din dimineața zilei de 3 
decembrie a Adunării Generale, 
un grup de delegații în frunte 
cu S.U.A. a încercat din nou să 
impună Adunării examinarea 
așa-numitei probleme ungare.

Proiectul de rezoluție al dele
gației S.U.A si ai delegațiilor 
celorlalte 13 țări (Argentina, 
Australia, Belgia, Cuba, Dane
marca, Salvador, irlanda. Italia, 
Olanda, Norvegia, Pakistan, Su
edia, Tailanda) constituie o nouă 
încercare de a impune O.N.U. un 
amestec în treburile interne ale 
R.P. Ungare. In acest proiect șe 
propune sâ se trimită în Ungaria 
așa.numiți „observatori". Pro
iectul conține calomnii grosolane 
la adresa R.P. Ungare și Uniu
nii Sovie.ice; în pofida repetate
lor desminjiri oficiale ale guver
nului ungar, jn proiect se repetă 
născocirile cu privire la „depor
tări". Mal mult decît aiit, proiec
tul american conține elemente de 
ultimatum, propunînd guvernelor 
Ungariei și U.R.S S. sa comunice 
„cel tîrziu la 7 decembrie" con- 
sunțămintul _ lor de a adm.te 
„observatori"’.

Delegatul american Lodge a 
calomniat Uniunea Sovietică și 
Ungaria, indemnind Adunarea la 
un amestec grosolan în treburile 
interne ale Ungariei. Ei a cerut 
trimiierea de „observatori" cu 
orice preț. Lodge a spus că daca 
„observatorii" nu vor putea fi 
trimiși în Ungaria, ei trebuie să 
fie trim.și în țări „vecine" cu 
Ungaria, avind desigur in ve
dere Austria al cărei guvern 
joacă, după cum se știe, un rol 
care este departe de a fi „neu
tru" in evenimentele ungare.

NEW YORK 4 (de la trimisul 
special Agerpres). — In ședin
țele plenare din dimineața și 
după-amiaza zilei de 3 decembrie 
ale Adunării Generale a O.N.U. 
s-a discutat proiectul de rezolu
ție cu privire la așa-numita pro
blemă ungară, prezentat de un 
grup de țări în frunte cu S.U.A.

Repetarea calomniilor și văr
sarea de lacrimi amare pen
tru nereușita rebeliunii con
trarevoluționare au fost cu- 
vîntul de ordine pentru toți cei 
care au sărit în sprijinul rezolu
ției americane. împotriva acestei 
rezoluții provocatoare s-au pro
nunțat cu hotărire reprezentanți 
Ungariei, Bulgariei. Albaniei, Ro- 
mîniei și Uniunii Sovietice.

Delegatul Cehoslovaciei. V. Da
vid. a subliniat că reluarea dis
cuției pe marginea așa-num tei 
probleme ungare este o manevră 
care urmărește să abată Adu
narea Generală de la problemele 
care necesită o deoseb.tă atenție 
din partea ei.

Delegatul Bulgariei, K. Luka- 
nov, a chemat Adunarea să res
pingă rezoluția americană care 
urmărește ațițarea vrajbei între 
popoare și intensificarea încordă
rii internaționale.

Delegatul cuban Portuondo a 
proferat calomnii grosolane la 
adresa Republicii Populare Un
gare și Uniunii Sovietice.

Pierzînd cu totul simțul măsu
rii. cubanezul a amenințat „că 
va acționa prin alte mijloace" 
mergînd pină „la excluderea" Re
publicii Populare Ungare din 
O.N.U.. dacă în termenul ultima
tiv indicat în proiect nu vor fi în
deplinite rezoluțiile ilegale ale 
Adunării Generale.

In timp ce Portuondo vorbea 
despre „libertate" și „democrație”, 
un grup de emigranți politici cu
banezi din New York au format 
pichete în fața clădirii Organiza
ției Națiunilor Unite în semn de 
protest împotriva noului val de 
represiuni și teroare care a cu
prins in prezent Cuba. Ei purtau 
pancarte pe care era scris: „Jos 
dictatura singeroasă a lui Ba
tista".

La 2 decembrie ziarul „New 
York Times", scria că în cea mai 
mare parte a Cubei, garanțiile 
constituționale au fost complect 
anulate. In aceste condiții ro
lul de „apărător al democrației" 
încredințat delegatului cubanez 
apare deosebit de ridicol.

In sprijinul proiectului de re
zoluție american s-au pronunțat 
delegații Italiei, Australiei șl 
Noii Zeelande. Denaturînd faptele 
legate de evenimentele din Unga
ria ei au insistat asupra trimite
rii de „observatori" în Ungaria.

A urmat la cuvînt șeful delega
ției Republicii Populare Romine, 
Gr. Preoteasa.

A luat apoi cuvintul V. V. Kuz- 
nețov, șeful delegației Uniunii 
Sovietice.

Cuvintările unei serii de vor

bitori, a declarat V. V. Kuznețov, 
au arătat din nou că, încerCînd 
să obțină amestecul O.N.U. în 
treburțe interne ale Republicii 
Populare Ungare, ei urmăresc 
scopuri care nu au nimic comun 
eu grija pentru menținerea păcii 
și securității. Ei sînt vădit con
duși de tendința de a subm.na 
suveranitatea Republicii Populare 
Ungare de a încuraja prin cu- 
vîntările lor instigatoare rămași-' 
fele elementelor subversive con
trarevoluționare din Ungaria.

Referindu-se la născocirile pro
pagandei occidenta.e privind așa- 
zisele „deportări" din Ungaria, 
V. V. Kuznețcv a arătat : S-a 
dovedit că zarva ridicată în ju
rul acestei născociri a fost pro
vocată cu un anumit scop — pen
tru a abate atenția opiniei publi
ce de la problema importantă și 
serioasă a răspunderii care revi
ne anumitor cercuri d’n statele 
occidentale și în primul rînd d n 
S.U.A. pentru evenimentele care 
au avut loc în Ungaria. Cu cît 
tabloul evenimentelor din Unga
ria este desvăluit mai profund și 
mai deplin, cu atît devine' mai 
clar rolul funest pe care l-a avut 
politica acestor cercuri, îndrep
tată spre subminarea puter.i 
populare legale din Ungaria.

Cu toate acestea, recent am 
auz't aici că reprezentantul 
S.U.A. a declarat din nou fără 
temei că S.U.A. nu a instigat pe 
nimeni la răscoală și că ele nu 
au nici o contingență cu eveni
mentele din Ungaria.

După ce s-a referit la declara
ția oficială făcută la 5 aprilie 
1954, de dl. Dulles, în comisia 
pentru afaceri externe a Camărei 
reprezentanților în legătură cu 
politica americană de „eliberare" 
a popoarelor din Europa răsări
teană de guvernele alese de ele 
în mod legal și la întî'.nirea pe 
care secretarul de stat al S.U.A. 
a avut-o la 9 ianuarie a.c. cu li
derii reacționari emigranți din 
țările de democrație populară din 
Europa de răsărit. V. V. Kuzne- 
țov a declarat :

Am putea să ne referim și la 
declarația in această problemă 
făcută de dl. Dulles la 3 decem
brie în cadrul unei conferințe de 
presă.

El a confirmat încăodată că 
politica guvernului S.U.A. atît în 
trecut cît și în prezent pornește 
de la aceea că țările Europei de 
răsărit trebuie să fie „eliberate" 
de regimurile existente, iar gu
vernele lor trebuie înlocuite.

Aceste documente sînt cu ade
vărat remarcabile. Ele exprimă 
politica guvernului S.U.A. de in
tervenție sistematică in treburile 
interne ale țărilor socialiste, po
litica de răsturnare a guverne
lor legale din aceste țări.

In încheierea cuvintării sale, 
V. V. Kuznejov a spus printre al
teia :

Domnule Președinte, In condi
țiile actuale pe primul plan in 
fața Ungariei stau problemele 
legate de normalizarea vieții 
țării.

Elemenlele profasciste care au 
organizat putchul contrarevolu
ționar au provocat răni dure
roase LIngariei. !n prezent po
porul ungar a început să le vin
dece. Datoria sfintă a Organiza
ției Națiunilor Unite este de a 
contribui ca aceste răni să fie 
vindecate cît mai repede. Ar ti 
o crimă de a împiedica poporul 
ungar să-și consolideze orîndui- 
rea demoerjl-populară.

Chemăm Organizația Națiuni
lor Unite să respingă toate în
cercările de amestec în treburile 
interne ale Ungariei. Organiza
ția Națiunilor Unite are datoria 
de a apăra suveranitatea Repu
blicii Populare Ungare împotriva 
atentatelor din partea acelora 
care ar vrea să restaureze in a- 
ceastă țară dominația forțelor 
reacționare antipopulare.

In baza celor mai sug expus?, 
delegația sovietică va vota îm
potriva proiectului de rezoluț e 
propus de S.U.A și alte țări.

--------------

De la secretariatul
O. N. U.

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: Secretariatul 
O.N.U. a difuzat scrisoarea iui 
A. A Sobo'ev, reprezentantul 
peramanent al U.R.S.S. la O.N.L., 
adresată președintelui Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare, fn scri
soare se cere ca in zilele urmă
toare să fie convocată o ședință 
a Comisiei pentru dezarmare pen
tru a se examina problema pre
zentării unui raport Consiliului 
de Securitate și Adunării Gene
rale.

MOSCOVA. — La 3 decembrie 
opinia publică sovietică l-a săr
bătorit pe scriitorul N. S. Tiho
nov care a fost distins cu prile
jul împlinirii a 60 de ani și pen
tru merite remarcabile în dezvol
tarea literaturii sovietice cu înal
ta distincție Ordinul l.enin. La 
reuniunea jubiliară din sala Co
loanelor a Casei Sindicatelor ati 
venit aproape 2000 de persoane.

WASHINGTON. — Secretarul 
de stat al -S.U.A., John Foster 
Dulles, și-a reluat activitatea la 
departamentul de stat după o

întrerupere de mai mult de o lună 
in cursul căreia a fost operai.

Revoltă armată împotriva 
dictatorului cuban Batista

HAVANA 4 (Agerpres). — 
După cum anun(ă agențiile ame
ricane de presă, vinerea trecută 
a izbucnit tn orașul Santiago din 
Cuba o revoltă armată contra 
dictatorului Fulgencio Batista. 
Grupuri de civili înarmați au 
atacat sediul polifiei și alte clă
diri guvernamentale. Revolta s-a 
extins cu repeziciune in alte 5

orașe de pe coasta de est a Cu
bei printre care Cienfuego și 
Guantanamo. In urma izbucnirii 
acestor revolte tn mai multe o'așe 
din /ară. in 4 din cele 6 provin
cii ale Cubei a fost proclamată 
legea marfială. Guvernul cuban 
a trimis întăriri de parașutiști 
de la Havana la Santiago.

PEKIN. — La 2 decembrie a 
fost inaugurată o linie aeriana 
regulată directă care leagă Pekin- 
Moscova-Praga. Pe această linie 
va circula avionul cu reacție so
vietic de pasageri T.U..104.

PEKIN. — La 4 decembrie au 
părăsit Harblnul, plecînd spre 
patrie ansamblul de cintece Șl 
dansuri al Armatei Populare 
Ungare. In cursul celor aproape 
trei luni petrecute în China, an
samblul a dat spectacole in . 12 
mari orașe, printre care Pekin, 
Tianțzin, Șanhai La spectacole 
au participat aproape 200.000 de 
persoane.

DJAKARTA. — După cum se 
știe, după eșecul complotului 
antiguvernamental organizat de 
un grup de ofițeri reacționari.

guvernul Indoneziei a dat dispo
ziție ca să fie arestai colone'ul 
I ubis, căpetenia complotiștilor. 
La 2 decembrie ziarul „Berita 
Mingu" a publicat o știre în .care 
se spune că colonelul Lubis te 
ascunde in casa unui funcționar 
al Ambasadei americane din Dja
karta Ziarul relatează că Lubis 
întreține legături cu liderii unor 
partide politice indoneziene.

TOKIO. — După cum anunță 
postul de radio Tokio, Comisia 
pentru afaceri externe a Came
rei consilierilor a parlamentului 
japonez a terminat la 4 decern, 
brie examinarea și a aprobat de
clarația comună și celelalte docu
mente sovieto japoneze Îndrep
tate spre normalizarea relațiilor 
și dezvoltarea legăturilor econo
mice dintre U.R S.S. și Japonia. 
In ciuda obiecți-unilor cîtorva 
membri ai Comisiei, aceasta a 
adoptat totodată o rezoluție 6u- 
plimenlară la declarația comună, 
în care încearcă să trateze tn fe
lul ei unele puncte ale declara
tei, mai ales- cele referitoare la 
problema teritorială. _____
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