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cuprinsul patriei
Oamenii muncii propun candidații 
Frontului Democrației Populare
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Să realizăm economii1 

egale cu prețul 
de cost al unor 
importante 
produse finite-
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La sediul Partidului Roadele e

In întreaga țară, într-o 
atmosferă entuziastă, se 
desfășoară propunerile 

de candidați ai Frontului De
mocrației Populare in alegerile 
pentru Marea Adunare Na. 
țională. Cetățenii patriei noas
tre propun candidați pe cei 
mai buni fii ai poporului, con
ducători ai partidului și gu
vernului, muncitori și țărani 
fruntași, intelectuali legați de 
popor, luptători înflăcărați 
pentru înflorirea patriei noas. 
tre, pentru construirea socia
lismului.

Toate forțele democratice și 
patriotice ale țării pășesc 
strîns unite în cadrul F. D. P„ 
dovadă a unității moral-politi- 
ce mereu crescinde a poporului 
nostru.

Adunările pentru desemna
rea candidaților in alegeri 
constituie calde manifestări 
ale unității de granit dintre 
partid, guvern și popor. Sus- 
ținlnd candidaturile Frontului 
Democrației Populare, zeci de In întreaga fără au loc entuziaste mitinguri in cadrul cărora cei ce muncesc propun candidații J 

Frontului Democrației Populare. O asemenea adunare este și cea pe care o puteți vedea In fotogra- ț ■ ■ ............................ ......fia făcută de reporterul nostru la întreprinderea poligrafică nr. 1.

adu Matei, preșe
dintele gospodăriei 
colective din Dăeni, 
este un om în pu
terea vîtstei, potri
vit de statură, cu 
multe fire de păr 
alb în cap. Apele

— schiță de portret

privirilor sale liniștite sînt de-a. 
tîtea ori, printr-un ciudat con
trast, tulburate de zbucium și 
griji fără de număr.

Zilele și nopțile vieții lui sînt 
puse cu fiecare " ' ' ' ‘
serviciul cauzei 
partidului.

Pe un carnet 
tă ia piept și 
cît sîngele lui, _ „ ____ __
și limpede, cărui ideal se dă
ruiesc munca și cugetul lui. Fi
gura lui reprezintă plastic gene
rația de comuniști a acestei pe
rioade de trecere de la spinări 
încovoiate la zilele in care fie
care om eă se bucure pe deplin 
de bogățiile sale, ale pămîntului 
și soarelui. Generația aceasta din 
care a făcut parte cu cinste La- 
zăr de la Rusca a dăruit ideii 
„Manifestului" lui Marx și. 
gels pe lingă totul, și ceva 
ge din sîngele «ău.

în fața lui Radu Matei 
simțit, omenește, nevoia ca 
numele celor de-o seamă 
mine 9ă-i string mina,, și, tăctnd. 
să-i mulțumesc cu pioșenie pentru 
tot ce-a făcut și gîndește să facă.

oră și minut in 
oamenilor, a

roșu, ce-1 poar- 
care prețuiește 

stă 6cris, concis

En- 
stn-

tibil și bănuitor povestește tutu
ror cum Radu Matei împre
ună cu alți cîțiva tovarăși 
a stat la dînsul în casă o zi în. 
treagă, de dimineață și pînă 
seara, ca să-l convingă. Și 
nici o clipă nu 6-a încruntat, nu 
i-a ieșit din gură nici o vorbă 
repezită. Intr-o vreme, omul, im
presionat de cită strădanie pu
nea pentru el președintele, îl a- 
sigura iarăși:

— Mă scriu, tovarășe preșe
dinte, gata, ți-am spus că mă 
scriu.

— Bine, bine, te scrii, da spu
ne-mi cinstit, nu mai ai vreun 
bob de Îndoială la inimă ?

— Eh, acum chiar dac-o mai 
fi nițică, 6e topește ea mai tlr- 
ziu. Parcă dumneata ai vreme de 
pierdut cu mine pentru fiecare 
fleac...

— Lasă eă astea nu-s fleacuri. 
Eu vreau ca atunci cînd vii la 
noi să pi sufletul deschis și îm
păcat, să te 6imți ca la dumnea
ta acasă. Să știi că nu vrem să 
te vedetn 
frunte I

cu încrețituri pe

onducător al unei 
familii cu mai mult 
de o mie de sufle
te, stăpînă pe o a- 
vere de 2114 hec
tare, Radu Matei 
nu are vreme să 
destăinuie prea

reburi și griji ? A 
fost inundată gră
dina de zarzavat, 
recolta ei a fost 
slabă. Zile la rînd 
Radu Matei a dis
cutat cu oamenii 
p'.in de patimă, au

multe amintiri. Neîncetat grijile, 
treburi.e, îl cheamă. Care griji. 
care treburi ? Dar pe care să le 
spunem mai întii?

La înființare pășiseră poarta 
colectivei, unele îndrăznețe, alte, 
le sfioase, numai 49 de familii. 
Anul acesta au mai venit 200, 
Radu Matei a fost îngrijorat 
pentru fiecare („vine, nu vine, 
mai șovăie?"), s-a Întristat pen
tru fiecare „nu, mai aștept" șl 
s-a bucurat pentru fiecare „da, 
mă inscriu, fraților". Dumitru 
Iordan, ultimul venit, mijlocaș, 
om cinstit, dar teribil de suscep-

trasat împreună jaloanele încă 
neprecise ale viitorului dig care 
va ocroti de apele Dunării 1.400 
hectare de pămînt gras cum e 
untul. Ah, ce mai orez o să se 
facă aici 1 Ce bogată va fi gospo
dăria I

...E nevoie de bani, de C't mai 
mulți pentru ziua-muncă de pe 
carnetul colectivistului. S-a în
ființat de o lună și ceva briga
da piscicolă. Trebuie năvod de 
nylon. Costă 5.000 lei. „Ao
leu, nu-i prea scump ? ziceau 
unii. Nici nu scoatem banii pe 
el!“ „Nu, nu-i scump. O să avem 
ciștig" A trecut abia o lună și 
la contul gospodăriei de Ia ban
că s-au mai trecut 50.000 lei ve
nit

...îngrijitoarea de la păsări I 
se pltnge că din 600 de rațe a- 
proape toate sînt rățoi. Ce-1 de

■e»------------------------

Meci de box la Londra
„Daily Herald" ne infor

mează că timp de multe luni 
in sinul guvernului britanic 
s-a dus un adevărat meci de 
box intre Eden și Butler pen
tru titlul de prim-ministru.

Randolph, fiul lut Winston 
Churchill, un om bine inițiat, 
care a privit lupta din apro
piere, de după culise, a decla. 
rat că Eden a fost invins. 
Vrind să dea o lovitură de 
grație. Eden începuse campa
nia din Egipt, dar a fost el 
însuși făcut kuock-out. Intrint. 
a vrut să părăsească ringul, 
să-și dea demisia, dar a fost 
sfătuit s-o facă in reprize, căci 
o abdicare prematură ar dăuna 
partidului conservator.

Așaaar: Repriza intîia — 
„concediul" din Jamaica; re
priza a doua — reîntoarcerea; 
repriza a treia — după cum 
afirmă Randolph Churchill — 
va avea loc in ianuarie, cînd 
Eden va trebui să părăsească 
definitiv arena.

a Meciul, ca orice meci, iși 
are invinșii și învingătorii săi. 
Line insă plătește oalele spar
te? Fiți sigur că nici Eden, 
nici Butler, ci micul contribua
bil englez, ale cărui impozite 
se umflă ca laptele pe foc. 
După cum se vede citeodată 
cind doi se ceartă al treilea... 
plătește.

Criza înghitifoarei 
de flăcări

Criza carburanților, surveni
tă in urma aventurii din E- 
glpt, și-a făcut apariția in 
insula britanică sub forma u- 
nei matahale cu un toroipan 
in miini. Matahala se rotește 
și sfariină cu măciuca tot ce 
mtilnește : automobile, trenuri 
fabrici. In goana ei, matahala 
măi lovește și scăfirlia citc- 
unu’a lă care nici nu te aș
tepți.

Așa au Intrat in criză sca-

maiorii de prin circuri, care iși 
distrează publicul înghițind 
flăcări. Vîlvătăile înfulecate 
de scamatori se alimentează 
cu benzină. Ei bine, ministrul 
englez însărcinat cu reparti
zarea combustibilului, se află 
în fața unei mari dileme: să 
acorde sau nu 14 litri de ben
zină pe lună unei Inghițitoare 
de foc ?

Problema, după cum vedeți, 
e destul de serioasă. Pină 
acum nu se știe ce rezolvare 
i-a dat ministrul.

în ceea ce privește pe mîn- 
cătoarea de foc, se spune că.și 
va schimba specialitatea. în 
Ioc să inghită flăcări, va scoa
te panglici pe gură și pe nas. 
Astfel e ferită de criză și 
— cine știe ? —. poate să se 
aleagă și cu un loc in guver
nul britanic...

Afacerile africane 
ale S U.A.

Că interesul S.U.A. față de 
Africa a crescut in anii post- 
telici e un lucru binecunoscut, 
in ultimii ani insă, acest in
teres s-a accentuat tn mare 
măsură. Și cum barometrul 
intereselor americane este gra
dat in dolari investiți, nu-i 
greu de remarcat cit de mari 
sint interesele dacă știm că tn 
ultimii cinci ani volumul in
vestițiilor de capital american 
a crescut în Africa de la 250 
milioane de dolari, la 750 mi
lioane. Un alt Indiciu este 
faptul că in cadrul Departa
mentului de Stat al S.U.A. s-a 
creat un post special de secre
tar adjunct de stat pentru afa
cerile africane, post care a 
fost încredințat lui Joseph 
Palmer.

Ne întrebăm cum s-or simți 
afaceriștii din Londra și Pa. 
ris, care văd cum bunul lor 
„prieten", unchiul Sam. ii a- 
lungă din culcușurile călduțe 
pe care și le-au făcut in colo
niile din Africa.

D. L.

făcut? Mănîncă grăunțele de po
mană dacă nu fac ouă. Președin
tele a mers 6ă vadă și el „fe
nomenul". Intr-adeVăr, toate a- 
veau fulgii di la coadă răsuciți 
„Hei, pezevenghilor.' O să vin
dem 400 dintre voi". Repede la 
cooperativă, discuții, tocmeală.

...Colectiviștii 6pun că la alte 
gospodării colectiviștii primesc 
și miere, Ar vrea și dinșii să dea 
la copii pe pîine, dimineața, mie
re de albine. Adevărat, așa e. 
Copiii trebuie să mănînce miere. 
„Să cumpărăm și noi pentru în
ceput 20 de stupi" Adunarea a- 
probă în unanimitate.

onsătenîi ÎL cunosc, 
îl’ prețuiesc, sincer. 
Și poate că nu 
numai din pricini-' 
Ie acelea 
sus. Ei au pentru 
el o stimă adtncă, 
îl respectă din 

suflet. Oamenii n-au uitat nimic, 
își amintesc

Era acum
'seăra lui 5 
de cu ziuă .
ploaie care batea darabana în
furiată pe țiglele caselor. Oame
nii «-au culcat devreme, cu som
nul îngînăt de ropotul monoton 
al apelor ce cădeau din întune
ricul cerului. Tirziu, spre miezul 
nopții, mai era lumină numai la 
geamul sediului de partid. Radu 
Matei preda comuniștilor satu
lui o lecție din Istoria Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovieti
ce. Erau in anul II. La ce lec
ție or fi fost oare ? Poate la 
construcția pașnică socialistă, 

i ori la perioada Războiului vite- 
, iese de Apărare... Radu Matei 
, le-a vorbit, ca întotdeauna cald 

și curgător, și oamenii tși no
tau concentrați tn caiete. Era li
niște. Nu se auzea decît vocea 
lui Matei și cîte un murmur u- 
șor deasupra băncilor, ameste
cat cu fumul de țigară.

Afară, în noapte, doi ochi stră
lucitori de ură ptndeau geamul 
luminos de la sediul partidului. 

La miezul nopții Radu Matei 
a plecat spre casă (mai întirzia- 
se la vorbă cu cineva). Mergea 
grăbit, cu gulerul hainei ridicat 
Voia 6ă ajungă mai repede, să 
se usuce și să se culce A doua 
zi avea atîtea treburi prin sat...

Cînd a ajuns la poartă o lu
mină de fulger izbucni deodată și 
Matei văzu lingă gard cîțiva 
inși. Le dădu pașnic „bună sea
ra". Ei nu i-au răspuns. Au tă- 
bărtt pe el'și l-au lovit cu cuți
tele. Cinci lovituri în piept, 
pot au fugit tn întuneric, 
unde veniseră. Matei a rămas 
nesimțire, cu trupul năclăit 
singe. Un șiroi subțire 6-a scurs 
și pe filele Istoriei Partidului 
Comunist pe care o ținea sub 
haină, ferind-o de ploaie...

A stat multe săptămtni în spi
tal și s-a vindecat. Un cuțit îi 
străpunsese pieptul pe lîngă ini
mă. Matei s-a luptat tnsă cu du
rerea, cu rănile și a învins. Pe 
pieptul lui Radu Matei se mal 
văd însă și acum urmele de cu
țit

Radu Matei șade și acum pînă 
tirziu din noapte tn sediul par
tidului sau al gospodăriei, încon
jurat de oameni, din ce în ce 
mai mulți. Fac schițe, planuri 
despre diguri, despre livezi care 
să rodească bogat, își visează 
copiii mlncînd miere de albine, 
îmbujorați de ris și sănătate.

ION BAIEȘU

de mai

totul.
doi ani, tn vară, tn 
Iunie. Se înnourase 
și curînd începu o

începutului Foto: D. F. DUMITRU 

ale construcției noastre socia
liste.

Citiți în paginile 2—3 as
pecte de la o serie de adunări 
electorale la care au asistat 
corespondenții șl trimișii spe- 
ciali ai ziarului nostru.

desfășoară in orașele șl satele 
noastre are un larg caracter 
de masă Dovadă sînt zecile 
și sutele de mii de oameni 
care iau cuvintul in cadrul a- 
dunărilor, propun candidați, 
susțin candidaturile și iși ex
primă cu competență cuvintul 
in cele mai diferite probleme

mii de cetățeni și-au afirmat 
hotărirea ca în cinstea alege
rilor să obțină noi succese in 
diferite domenii ale activității 
statului nostru, să sprijine din 
toată inima politica partidului 
de îmbunătățire a vieții noas. 
tre de fiecare zi.

Campania electorală ce se

i
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hotărtt să extindem inițiativa în • 
întreg sectorul de fesătorie. Nu • 
de mult, 7 brigăzi din sectorul • 
de fesătorie și-au ' luat angaja- j 
mente In cinstea zilei de 30 De- ; 
cembrie. Țesătoarea Costroș Va- ; 
lerja s-a angajat ca in cinstea i 
acelei zile, împreună cu bri- 

-- economii tn
valoare de 1500 lei. In numele 
brigăzii ea a chemat la între
cere brigada din schimbul „C", 
condusă de Damian Eugenia.

Astfel de angajamente și-au 
luat și alte brigăzi. Angajamen
tele luate se pot îndeplini și de
păși. Ne dăm seama că există po
sibilități și tn alte sectoare, dar 
este necesar să le studiem mai 
atent, iar conducerea uzinelor să 
ne

In cinstea zilei de 7 Noiembrie, 
și la noi, tn uzinele textile „Mol- 
dova"-Botoșani s-a luat inițiati
va ' extinderii acțiunii tinerilor de 
la Uzinele metalurgice „Progre- 
sul“-Brăila, de a realiza econo
mii egale cu. prețul de cost al 
unor importante produse finitei 
Pentru prima dată, două brigăzi. ■ gada, să^ realizeze 
cele conduse de Tănase Aurica și '■
Damian Eugenia, s-au angajat să 
realizeze economii importante.

Dacă pină atunci multe din țe
vile de fire nu erau folosite la 
maximum, fiind date la deșeuri, 
membrii brigăzilor au început a 
da atenție folosirii fiecărui fir. 
Prin acest procedeu ei au reușit 
șă realizeze economii echivalente 
cu prețul de cost a 280.8 metri 
de pînză, depășindu-și angaja
mentul luat cu 100 la sută.

Comitetul 
bază U.T.M'. 
ceastă problemă cu conducerea 
fabricii. Ne-am dat seama că 
se pot ' realiza economii mult 
mai mari. In acest sens am

e«*e*««M«»e»e««e»e»e< .•..•..e»e»e»e»e»e»e*«e«««>*e»e>««»«»««***

Ajutorul sovietic

organizației de 
a discutat a-

mult

dea un ajutor med efectiv.

ELEONORA PADURARU 
secretar al comitetului 

U.T.M. — uzinele textile 
„Moldova" Botoșani

Contabilitatea
nu e informată

A- 
de 
în 
de

TELEGRAMĂ

Excelenței Sale
Domnului L/RHO 

KEKKONEN, 
Președintele Republicii Finlanda

Cu profund regret am primit 
vestea încetării din viață a e- 
minentului om de stat J. K. Paa- 
sikivi, fostul președinte al Repu
blicii Finlanda, care a militat 
pentru politica de colaborare în
tre popoare.

In numele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne și al meu per
sonal. exprim Excelenței Voastre 
și prin dvs. poporului finlandez 
cele mai sincere condoleanțe.

Dr. Petru Groza
Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

Cu ard tn urmă, tn sectorul 
forje din cadrul uzinelor noastre 
s-a organizat o brigadă de 
economii. Tineri și virstnici, 
tn frunte cu comuniștii, 
suflețiți i' 
lui. au 
realizarea 
economii, 
sectorului 
titaie de . .. _ .
odată Intrebuinfate și acum erau 
sortite ruginei. Nimeni nu se în
cumeta să le facă drum spre re
topire. Membrii brigăzii de eco
nomii le-au luat, le-au ajustat, 
au muncit din greu ca să scoată 
ceva bun din ele. Din blocurile_ ____ _ _____  ___  _
vechi, fără nici o valoare, s-au Cererea, după ce primi 
născut astfel matrițe rtoi, bune de 
folosit tn procesul de producție.

Cu asemenea acțiuni, precum și 
cu altele, brigada de economii a 
forjorilor ș-a situai mereu In 
fruntea luptei pentru reducerea 
prețului de cost al tractorului. 
An de an ea tși dădea aportul tn 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
ale uzinelor. Tn dosarul brigăzii 
s-au adunat numeroase docu
mente care vorbesc despre acti
vitatea depusă de forjori. Numai 
anul trecut, de pildă, contabilul 
brigăzii a întocmit rapoarte de 
intrare tn magazie a unul număr 
mare de matrife construite din 
blocuri recuperate la care s-au 
realizai economii tn valoare de 
64.000 lei.

Brigada a prezentat aceste do
cumente conducerii uzinei pentru 
a-șl primi stimularea cuvenită.

Pînă aci lucrurile au mers 
bine. Răspunsul contabilităfii a 
fost acesta:

— Tovarășe Tambur Marin (că 
el era responsabilul brigăzii), nu 
putem să vă stimulăm. Asemenea

în
de chemarea partida- 

pornit cu elan la 
de cit mai însemnate 
Pe rampa din spatele 
se găsea o mare can- 

• matrite care fuseseră

economii nu stnt prevăzute 
regulament.

iar pe raportul făcut de briga
dă, se așternu un referat asemă
nător.

Contabilitatea nu e la curent 
cu faptul că instrucțiunile Minis
terului Industriei Metalurgice și 
Construcțiilor de Mașini, elabora
te in acest sens, prevăd că aceste 
economii trebuie să fie contabi
lizate și implicit remunerate.

Tinerii nu s-au descurajat. 
Responsabilul ei a interve
nit chiar la directorul general al 
uzinelor, tovarășul Virgil Acta- 
rian. Acesta l-a sfătuit pe Tambur 
să facă o cerere către direcțiune. 
2_____  --r2 — r....i botezul
registraturii, o luă pe traseu, co- 
lectind pe ea 14 semnături și mai 
multe referate. Retribuție Insă, 
nu.

„In ce fel să mai facem economii, 
dacă ni se spune pină la urmă că 
ceea ce facem noi nu este eco
nomie?" — au ajuns să-și spună 
unii tineri. Cu toate acestea, bri
gada nu și-a încetat activitatea. 
Tinerii au recondifionat tn conti
nuare numeroase matrițe, avlnd 
încredere că lipsa de grijă pen
tru încurajarea brigăzii va fi li
chidată.

Acum, cînd tinerii constructori 
de tractoare luptă pentru realiza
rea de economii egale cu prețul 
de cost al unor importante pro
duse finite, conducerea uzinei are 
datoria să sprijine efectiv efortu
rile tinerilor forjori. La rlndul 
său, comitetul U.T.M. trebuie 
să sprijine activitatea tinerilor tn 
lupta pentru realizarea de eco
nomii.

CONSTANTIN HUȘANU 
contabil la uzinele „Ernst 
Thălmann"-Orașul Stalin

nu

in

ÎNTREBARE: Ce ne puteți 
spune in legătură cu situația din 
minele Văii Jiului in timpul regi
mului burghezo-moșieresc ?

RĂSPUNS: Minele din Valea 
Jiului, sub regimul burghezo-mo. 
șieresc, au fost terenul unei crude 
exploatări a muncitorilor mineri. 
In abataje fără mecanizare, fără 
cele mai elementare măsuri de 
securitate a muncii, minerii 
erau obligați să trudească din 
greu pentru o existență mizeră. 
Straturile de cărbune erau ex
ploatate nerațional, cu singurul 
scop de a crea beneficii maxime, 
cu pierderi mari însă pentru eco
nomia națională. De o mecaniza
re in scopul ușurării muncilor 
grele, nici nu putea fi vorba. Un 
exemplu dramatic îl constituie 
felul în care a fost rezolvată ur
gentarea la un moment dat a lu
crărilor de deschidere la mina 
Lupeni. Pentru săparea galeriilor 
și a puțurilor cu viteze mai mari 
de avans, mulți mineri au fost 
obligați să depună eforturi pînă 
la extenuare, cu mijloace rudi
mentare de lucru și fără nici o 
măsură de protecție a sănătății 
lor. Rezultatul a fost că toți a- 
cești mineri s-au îmbolnăvit de 
silicoză și — în marea lor majo
ritate — și-au pierdut viața după 
scurt timp.

Cel mai mare flagel, însă, în 
Valea Jiului ii constituia șomajul. 
In timpul marii crize economice 
din 1929—1933 ce cuprinsese în
treaga lume capitalistă, cind au 
fost închise minele Vulcan, Cim- 
pa și altele, în Valea Jiului exis
tau peste 16.000 de șomeri care, 
împreună cu familiile lor, însu
mau zeci de mii de ființe ome
nești, aruncate pradă foametei.

De condiții omenești de lucru 
sau de cele ce privesc asistența 
socială aproape că nici nu putea 
fi vorba. In întregul bazin car
bonifer al Văii Jiului existau nu
mai două spitale și o circum
scripție sanitară, deservită de un 
număr extrem de redus de per
sonal calificat. Bolile molipsitoa
re, tuberculoza etc., făceau casă 
bună cu minerii.

Cit despre educația copiilor de 
mineri, ea era cu totul neîndes
tulătoare. Cele 8 școli primare și 
o școală medie ’ erau mult prea 
puține pentru a satisface setea de 
cultură a tinerilor Văii Jiului.

ÎNTREBARE: Am vrea să pri
vim acum o nouă perioadă. De 
aceea, dacă vreți, arătați-ne care 
a devenit situația în Valea Jiului 
în timpul funcționării societății 
mixte „Sovromcărbune" ?

RĂSPUNS: La preluarea mine
lor de către societatea mixtă so- 
vieto-romînă, acestea erau într-o 
situație gravă. Straturile de căr-

Rodnică activitate studențească

I

Studenții tși lărgesc și consolidează cunoș
tințele in cadrul cercurilor științifice. Ei au 
la dispoziție laboratoare bine utilate.

Fotografia noastră reprezintă un grup de 
studenți din anul V al Facultății de științe

naturale din cadrul Universității „AI. I. 
Cuza“-Iași, depunind o rodnică activitate în 
cercul științific de fiziologie animală.

Foto: EUG. CSIKOȘ

in Valea Jiulu i
Interviu cu ing. 

Roman Petru 
director tehnic al Combinatului 

carbonifer al Văii Jiului

bune erau denivelate și în multe 
zone existau focuri în zăcăminte, 
ca urmare a exploatării nerațio
nale. Utilajul minelor era înve
chit și uzat la maximum. In 
timpul funcționării societății „So
vromcărbune" s-au făcut eforturi 
deosebite pentru redresarea mine
lor. Toate minele au fost dotate 
cu cantități însemnate de utilaj 
modern. Cîteva date luate la în- 
timplare vor fi edificatoare. In 
comparație cu anul 1944, de pil
dă, dotarea minelor Văii Jiului a 
crescut în 1954 — deci numai în 
10 ani — la transportoare cu 350 
la șută, iar la locomotive de 
mină cu peste 500 la sută.

In minele din Valea Jiului, în 
toți acești ani s-a extins tn mare 
măsură mecanizarea muncii. S-au 
redeschis minele. Lonea I și II și 
Vulcan, închise de capitaliști. Sub 
îndrumarea specialiștilor sovie. 
tici și romlni s-a mărit simțitor 
capacitatea de producție a mine
lor. Cu ajutorul specialiștilor so
vietici care au lucrat în Valea 
Jiului a crescut în această pe
rioadă un mare număr de ingi
neri tineri, care azi conduc cu 
competență sectoarele și minele. 
Problemelor de tehnică ș secu
rității li s-au dat o atenție deo
sebită. La toate minele s-au luat 
măsuri de îmbunătățire a aeraju- 
lui și a condițiilor de muncă ale 
minerilor.

Se poate afirma, tn concluzie, 
că în timpul funcționării socie
tății „Sovromcărbune", minele 
Văii Jiului s-au dezvoltat și mo
dernizat, ieșind din starea jalnică 
la care au fost aduse de capita, 
liști.

O deosebită atenție s-a dat în 
acești ani vieții minerilor. In anii 
primului cincinal localitățile mi
niere iau înfățișare nouă. La Lu
peni — locul tragicelor evenimen
te din 6 august 1929 — s-au 
înălțat pentru mineri 20 de noi 
blocuri de locuit și 5 case cu 439 
de apartamente, două magazine, 
un cinematograf pentru 400 per
soane, un frigorifer, precum și 
trei școli unde sînt școlarizați a- 
proape 1000 de elevi. Nu departe

de Lupeni, la Uricani, alături de 
vechiul sătuc de păstori, odată cu 
deschiderea noii mine s-a cons
truit un orășel pentru mineri. 
Cele 37 de blocuri cu aproape 
650 de apartamente, cele două 
cămine muncitorești cu 420 de 
locuri, clubul, restaurantul, maga. 
zinele și dispensarul sînt măr
turii vii ale grijii regimului nos
tru și ale activității societăți 
sovieto-romîne în folosul mineri
lor. La Petrila, Vulcan, Lonea 
s-au construit și se construiesc 
noi edificii: 136 de blocuri, a- 
proape 60 de case cu peste 3.000 
de apartamente. Institutul de 
mine, 11 cămine muncitorești, 
cantine, unități sanitare etc.

ÎNTREBARE: Care sînt pers, 
pectivele de dezvoltare a indus
triei carbonifere din Valea Jiu
lui ?

RĂSPUNS: Rezultatele trata
tivelor de la Moscova, precum și 
Declarația romlno-sovieticâ și cu- 
vîntarea rostită la radio de tova
rășul Chivu Stoica reflectă prie
tenia de nezdruncinat ce leagă 
poporul romtn de poporul sovietic 
și înțelegerea cu care U.R.S.S. 
întîmplnă necesitățile economiei 
noastre naționale tn plină dez
voltare. Importul din Uniunea 
Sovietică de utilaj, minereu de 
fier, cocs metalurgic va da posi- 
bilitate industriei noastre side
rurgice să satisfacă mai bine ne
cesitățile de oțel și fontă ale 
metalurgiei și să continue înzes
trarea fabricilor și minelor cu noi 
utilaje de mare productivitate.

Minele noastre de cărbuni vor 
putea primi astfel și pe mai de
parte utilaj modern și cantitățile 
necesare de laminate pentru în« 
treținere.

In cursul anilor viitori tn mi
nele din Valea Jiului se vor in
troduce, pe lingă alte utilaje, și 
mașini de forat suitori cu diame
tru mare, livrate din U.R.S.S. A- 
cestea vor ușura munca minerilor 
și vor aduce o creștere a pro
ductivității muncii. In continuare, 
vom putea extinde armarea me-. 
talică în abataje și galerii și 
pe această bază vom reduce cu 
mult consumul de lemn.

Am toată încrederea ca în acest 
fel și prin munca eroicilor noștri 
mineri, minele Văii Jiului vor li
chida orice rămtnere în urmă, vor 
da cărbunele necesar patriei.

Intrarea în funcțiune a liniei 
de înaltă tensiune 
Paroșeni—Reși(a

Duminică după amiază s-a pua 
tn funcțiune, cu 15 zile înainte 
de termen noua linie de înaltă 
tensiune Paroșeni-Reșița, care 
constituie prima parte a rețelei 
de 110 kV. pentru electtificarea 
Banatului. Odată cu punerea în 
funcțiune a noii linii electrice de 
înaltă tensiune s-a extins siste
mul energetic și în partea de vest 
a țării, creîndu se condiții pen
tru electrificarea a numeroase 
centre industriale și localități .bă
nățene. Prin ■ punerea în func
țiune a noii, linii, și a stației de 
transformare de 110/35 kV. con
struită la. Reșița, s-a realizat le- 
gărea marilor centrale electrice 
construite in prima etapă a pla
nului de'electrificare cu centra
lele te'rmo și'hidro electrice din 
Reșița și împrejurimile ei.

Alimentarea Reșiței cu energie 
electrică,.și din sistemul energe
tic al țării, asigură utilizarea în 
permanență, a întregii capacități 
de producție a agregatelor com

binatului. Se creează în același 
timp o bază energetică capabilă 
să sprijine dezvoltarea acestui 
puternic centru metalurgic al 
țării.

In scurt timp vor fi puse tn 
funcțiune și liniile de 35 kV care 
pleacă de la stația de transfor
mare din Reșița și vor transporta 
energia electrică la uzinele din 
Bocșa, la minele de cărbuni de 
la Anina și ,îrt alte localități mi
niere din această parte a țării.

La punerea î-n funcțiune înainte 
de termen a liniei electrice de 
înaltă tensiune Paroșeni-Reșița o 
contribuție importantă au adus 
ing. Mihalache Ionescu, mai
ștrii Sabin Șuraru, Vasile Jacă, 
conducătorii lucrării, maiștrii Pe
tre Cigmăianu, Ilie Diaconu, lo- 
sef Leonbacher, muncitorii din 
echipele conduse de Fritz Muller, 
Ion Nicolaescu, Ștefan Radu, Po- 
pei Javla și alți muncitori de la 
întreprinderea „Electromontaj".
Sibiu. (Agerpresjl

Expoziție de fotografii turistice
Sîmbătă 15 decembrie a.c., s-a 

deschis în holul Direcției regio
nale C.F.R.-Craiova o expoziție 
de fotografii turistice organizată 
de'Consiliul sindical regional. Au 
fost' expuse peste 100 fotografii 
din toate colțurile regiun'i. Prin- 

-tre acestea se remarcă „Noaotea 
pe Olt", realizată de Ștefan Ne-

goescu, student anul III la Insti
tutul tehnic din Craiova, „Lacul 
Lia" din masivul Retezat, apar- 
ținînd lui Ion Mane, preparator 
la Institutul agronomic din loca
litate.

Expoziția se poate vizita zilnic, 
între orele 8—29, pînă la 25 de
cembrie a.c.
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La lași a fost propus candidat

Tovarășul I. Chișinevschi
IAȘI (de Ia corespondentul probleme economice, sociale și 

nostru). culturale ale orașului lași. Indus-
Sala Teatrului Național „Va- tria, slab dezvoltată in trecut, a 

sile Alecsandri" din Iași s-a do- cunoscut în anii' regimului demo- 
' vedit azi a fi neincăpătoare pen- ‘------ ------------- -

tru numărul mare de cetățeni, 
muncitori, funcționari de la îti- 
treprinderile „Textila Roșie", a- 
telierele de reparații auto, fabri
ca „23 August", trustul 14 cons. 
tAicțij, cadrele didactice și stu
denții Institutului de Medicină, 
artiștii teatrului Național și al 
Operei de Stat din Iași, tineri 
militari, gospodine, care au luat 
parte la adunarea pentru desem
narea unui candidat al F. D. P. 
în alegerile de deputați în Marea

’ Adunare Națională ce vor avea 
loc la 3 februarie 1957.

însuflețirea și , entuziasmul au 
caracterizat această adunare. în 
Icsji se găsesc Împreună munci
tori de la „Textila Roșie", cons
tructori ai conductei Prut.lași 
și artiști ai Operei de Stat, 
coincidență ce vine să sublinieze 
dezvoltarea orașului Iași din ul
timii ani. Azi, adunarea i-a re
unit pentru ca în numele vieții, 
libertății și f^rijirii să desemneze 
candidatul lor in alegerile de la 
3 februarie 1957. Adunarea a 
salutat cuvintul tovarășului. Du
mitru Gheorghiu, prim secretar 
al comitetului regional P.M.R. 
Iași, președintele consiliului re
gional F. D. P. *

„Orașul - Iași — a spus tov. 
Dumitru Gheorghiu —. a curiosj 
cut din plin urgia războiului. Ce
tățenii lașului care sini martorii 

' realizărilor doblndite în domeniul 
refacerii 
nivelului 
cultural, 
grija de 
guvernul

Tn continuare, tov. Dumitru 
Gheorghiu s.a ocupat de cîteva

*-----------------------

culturale ale orașului Iași. Indus-

crai-popular progrese însemnate. .
Fiecare ieșean a i .' 

a simțit grija deosebită pe 
care partidul și guvernul o acor
dă pentru nevoile și greutățile o- 
rașului Iași, oraș de vecile tra
diție culturală. Pentru refacerea 
și dezvoltarea lașului s-au alocat 
fonduri din ce în ce mai mari.

Viața științifică, culturală și 
artistică a orașului Iași este în 
plină dezvoltare.

Vorbitorul s-a ocupat în conti
nuare de problema ridicării nive
lului de trai al oamenilor muncii, 
subliniind măsurile luate recent 
de partid și guvern în acest scop.

Acum se construiește cana
lul de aducțiune a apei Prut- 
Iași care va rezolva <

La S.M.T. Urziceni a fost 
propusă candidatura

Tovarășului 
Atanase Joja

Se pare că vremea de afară lua 
și ea pane, bucuroasă, la eve
nimentul acesta. Ceața fusese 
destrămată de razele jucăușe ale

Plină piuă la refuz, sala clu
bului S.M.T. din Urziceni era 
scăldată de lumină și cuprinsă 
de animația specifică zilelor săr
bătorești. Aplauzele nesfîrșite și 
cuvintele fierbinți, însuflețite, ale 
muncitorilor de la fabrica de că
rămidă, I.C.F.T., ale scmetiști- 
lor, colectiviștilor și intelectua
lilor din circumscripția nr. 6- 
Urziceni au confirmat adeziunea 
lor la propunerea făcută de Stoi
ca Mihalache de a desemna can
didat al F.D.P. pe tov. Atanase 
Joja, reprezentantul permanent 
al R.P.R. la O.N.U.

Vorbind despre realizările ob-

văzut și soarelui ce plutea la nămiezi.

In cadrul adunărilor care au loc în diferite orașe 
ale tării au fost propuși candidați ai F. D. P. con

orașului, al creșterii 
de viață
văd în toate acestea 
zi cu zi ce ne-o arată 
și partidul nostru.

material și

0 utemistă 
harnică

La adunarea de la „Electroputere" — Craiova 
" a fost propus candidat

Tovarășul C. Pîrvulescu
CRAIOVA (prin telefon de la 

corespondentul nostru). — La fa
brica „Electroputere" dm Craiova, 
peste 2.000 de muncitori de la 
această întreprindere, ca și din 
alte intreprinderi din orașul Cra
iova, de la uzina de mașini agri
cole „7 Noiembrie", fabrica de 
biscuiți „Partizanul", șantierul 
fabricii de zahăr Livezi-Podari 
s.au adunat in sala de festivități 
a grupului administrativ. Erau 
■de asemenea prezenți numeroși 
țărani muncitori din comunele 
Romanești, Braniștea și Podari.

Luînd cuvîntuk tov. Cornel Ful
ger,-membru: supleant al C.G. al 
P.M.R.. prim secretar al comite
tului regional de partid Craiova, 
a vorbit despre realizările obți
nute în ultimii ani în regiunea 
Craiova. Fabrica ..Electroputere" 
unde ne aflăm astăzi, depoul de 
locomotive Craiova, fabrica de 
ulei și cea de zahăr de la Po
dari. exploatările petrolifere și 
carbonifere si multe ațele, au luat 
ființă în anii puterii populare. 
Multe din. ele se află chiar în 
raza circumscripției electorale 
nr. 15

Oltenia, în trecut o regiune îna
poiată și sărăcită, are astăzi o in
dustrie importantă și o agricul
tură in plină dezvoltare.

Partidul și guvernul au acor
dat o deosebită atenție îmbună
tățirii condițiilor de locuit ale oa
menilor muncii. Numai în orașul 
Craiova s-au construit în ultimul 
timp 8 blocuri muncitorești și 28 
de locuințe individuale, 
blocuri s-au ridicat în 
Podari. .

Pentru satisfacerea 
culturale mereu creseînde ale [na- ca o ii nai a iiiuiiviiua-j c uiu »m*j- , .

locul nostru candidează tn cadrul 6elor Populare s-au construit tn

orașul Craiova, teatrul de vară 
.,,23 August",.Filarmonica, de stat 
„Oltenia" etc.

La sate funcționează 1074 că
mine culturale. In satele regiunii 
Craiova au luat ființă 1800 gos
podării agricole colectțve, coope
rative agricole de producție șt. în
tovărășiri, sectorul socialist in 
agricultură fiind în continuă creș
tere

Acestea sînt doar cîteva din 
marile realizări obținute în anii 
regimului de democrație popu
lară.
r-Apoi tov. Cornel Fulger a 
propus dr»pl candidat în circum
scripția electorală nr. 15 pe tov. 
Constantin Pîrvulescu, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. Propunerea a fost .primită 
cu urale și aplauze entuziaste.

Inginera Marica Vitrineanu de 
la fabrica „Independența", spriji
nind candidatura propusă, a ară
tat că întreprinderea sa a înde
plinit planul anual în 11 luni.

Muncitorul Nedelea Constantin 
de la uzinele „7 Noiembrie", 
maistrul Balint Adalbert din sec
ția aparataj a fabricii „Electro- 
putere", muncitorul Ioan T. Ma
rin din secția „electrovehicule" a 
fabricii „Electroputere", Găină A- 
lexandru din comuna Podari, Ion 
Tiță, zidar pe șantierul fabricii 
de zahăr Livezi-Podari,, Ion Do- 
bre, electrician, Neagu Nicolae și 
mulți alții, au susținut cu căldură 
candidatura tovarășului Constan
tin Pîrvulescu în circumscripția 
electorală nr. 15, Craiova.

La sfîrșitul adunării, a fost tri
misă o telegramă tovarășului 
Constantin Pîrvulescu, rugîndu-1 
să accepte propunerea de a can
dida în alegerile de la 3 fe
bruarie.

alegerilor de deputați în Marea Cetățenii din Corabia au desemnat candidatura
* j________ »

ducătorii partidului și guvernului. Fotogra
fiile noastre înfățișează un aspect de la mi
tingul din Galați la care a fost propus can
didat tov. Gheorghe Apostol și mitingul de 
la Cluj unde a fost desemnată candidatura 
tov. Miron Constantinescia

Candidatul feroviarilor din. Timișoara

Tovarășul Al. Moghioroș
TIMIȘOARA (prin telefon)
Sîmbătă, înainte de orele 16, 

spre sala mare a atelierelor 
C.F.R. din Timișoara se îndrep
tau grupuri mari de oameni ai 
muncii pentru a-și desemna can
didatul lor în alegeri. In sală 
lanfara tinerilor ceferiști făcea 
ca atmosfera să fie ctt mai plă
cută. Zeci de muncitori ceferiști 
de la ateliere, depou, mișcare, de
legați din alte întreprinderi etc. 
au umplut întreaga sală.

După ce a fost ales prezidiul, 
tovarășul Isac Martin, prim se
cretar al Comitetului regional de 
partid Timișoara, președintele 
consiliului regional al F.D.P., a 
vorbit pe scurt despre felul în 
care oamenii muncii din regiune 
intimpină alegerile de, deputați “oț*“" ^emat” la 'întrecere in 

cinstea alegerilor pe toți tinerii 
muncitori din întreprinderile ra
ionului, pentru îndeplinirea cu 
cinci zi’.t itwinte de termen a pla- credere a spus de asemeni și 

nărui Hans Greising.
„Asemenea oameni ridicați 

rindurile clasei muncitoare 
tovarășa Laza vor reprezenta cu rabia s-au adunat sjmbătă după 
adevărat interesele celor ce mun
cesc, vor ști să lupte pentru 
clădi o viață fericită".

Muncitorul Ion Mărgineanu 
turnătorul Iosif Greger de la 
zinele „Independența" au spriji
nit cu căldură candidatura sa. Au 
mai luat cuvintul deolarindu-se 
de acord cu candidatura Floricăi 
Laza și Traian Belașcu, vicarul 
mitropoliei Ardealului, căpitanul 
Ion AibU, profesorul losif Bortoș, 
avocatul T. Dumitru și alții. 

Candidatura tinerei Florica 
Laza a fost aprobată de adunare 
cu îndelungi aplauze.

Candidata din circumscripția 
electorală Cibin

iași care va rezoiva definitiv tinuțe Pe plpn local, de către oa- 
chiar in prima jumătate a anului "t®1111 muncii din circumscripția 
viitor, problema aprovizionării cu electorală nr. 6, tov. Stoica Mi- 
apă a lașului. Tovarășul Dumitru 
Gheorghiu a arătat că pentru li
chidarea lipsurilor exisiente in 
diverse sectoare de activitate un 
aport important îl vor aduce, 
conducătorii treburilor obștești
ce vor fi aleși la 3 februarie 1957, ASIaal lnsa’ s!.alut n0?lr4u. al1Da- 
In numele consiliului . regional menllor muncii ne-a dat tractoa- 
F. D. P. tovarășul Dumitru r®> P?fa dat,. POȘibibtațea con-
Gheorghiu a propus drept candi- atru'rl‘ «n« lml1 (ferate indua‘r!a- 
dat al circumscripției electorale lp nn trebuie uităm
nr. 22 lași nord pentru alege
rile de deputați în Marea Adu
nare Națională pe tovarășul losif 
Chișihevschi membru in Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R., secre
tar al G.C. al P.M.R, Propunerea 
a fost .primită cu un deosebit en. 
tuziasm 'care a- [ " 
manifestare de dragoste și recu
noștință față de partidul nostru 
drag. A luat cuvintul apoi, spri
jinind propunerea, tovarășul Ion 
Goia directorul Operei de Stat 
din localitate, Octav Baghiu, di
rectorul atelierului de reparații 
auto care în numele muncitorilor 
și tehnicienilor s-a angajat ca în 
cinstea alegerilor de deputați în 
Marea Adunare Națională planul 
de reparații pe funa ianuarie a 

: anului 1957 să fie Îndeplinit cu 
'5 zile înainte de termen, profe
sorul universitar Leo Bartfeld, 
[Mihai Grivie, maistru la fabrica 
[„23 August", Constantin Surugiu, 
vechi ilegalist, acad. prof. dr. 
Vasile Râșcanu, țăranul muncitor 
lori Baciu.

Vorbitorii au subliniat cu acest 
prilej sprijinul acordat de partid 
și guvern in opera, de refacere și 
îâflorire a orașului Iași.

Adunarea a adoptat o scrisoa
re adresată tovarășului Losif 
Chișinevschi prin care îl roagă 
să accepte candidatura î-n cir
cumscripția electorală 
Iași-nord.

halache, directorul fabricii de 
cărămizi a spus: „Ne amintim 
și astăzi de timpurile cînd ar
gila pentru producția de cără
mizi se scotea cu cai.i, cind acci
dentele în muncă erau numeroase. 
Astăzi însă, statul nostru, al oa-

le. Totodată, nu trebuie să uităm 
că în circumscripția noastră a- 
vem astăzi multe realizări și în 
alte domenii".

Propunîndu.l candidat pe tov. 
Atanase Joja, vorbitorul a arătat 
în continuare că statul nostru 
democrat-popular promovează o

i

Duminică a fost dublă sărbă
toare in comuna Crovu din raio
nul Drăgănești-V  Iasca. Pe șo
seaua Biuurești.Alexandria au 
sosit pină către ora 15 căruțe 
pline cu oameni invesmintați In 
haine de sărbătoare. De la o de
părtare de aproape 60 de kilo
metri au sosit alegătorii din co
muna Podu Doamnei. Din peste 
30 de sate și comune din circum. 
scripția electorală 34 Drăgănești- 
Vlașca, au venit colectiviști, în
tovărășiți, mecanici de la S.M.T.- 
uri, învățători. Toți au umplut 
pină la rejuz sala căminului cul
tural „Avintul poporului" din 
Crovu, Din comuna Naipu, într-o 
căruță trasă de doi bidivii au ve
nit secretarul organizației,U.T.M., 
Tudor Penciu, și cinci tineri mu- 
zicaiiți. pentru a-i distra La horă 
pe tinerii din Crovu.

La ora 16, mitingul a fost des
chis de tovarășul Ștefan Văleanu. 
membru al consiliului regional 
F.D.P.-București.

După aceea. Victor Cățan, se
cretarul Sfatului popular raio
nal — Drăgănești-Vlașca, a pro
pus ca in circumscripția electo
rală 34-Drăgănești să fie propusă 
candidată ,a F.D.P. utemistă

Un

Tinăra
Florica Laza— susțin cu profundă bucu

rie candidatura tovarășului Ale
xandru Moghioroș.

„Gospodăria noastră agricolă 
colectivă din Dumbrăvița — a 
spus colectivistul Imre Sek — a 
luat ființă în 1954. Ea s-a dezvol
tat an de an. Pentru ca gospo
dăria noastră să se dezvolte și 
mai departe, pentru ca sub con
ducerea încercatului nostru par
tid să obținem noi realizări, întă
resc propunerea făcută".

Numeroși 
mat dorința 
de a obține 
realizări tot
ce a întărit propunerea făcută, 
utemistul Klinemberg Erich, elec
trician la Centrul mecanic Timi-

ORAȘUL STALIN (de la tri- 
misul nostru).

într-o entuziastă adunare a ce
tățenilor din circumscripția elec
torală Cibin din 
muncitoare Florica 
propusă candidată 
gerile de deputați 
dunăre Națională.

Luînd cuvintul la discuții nu
meroși cetățeni au vorbit despre 
calitățile tovarășei Florica Laza.

„Este o cinste pentru noi — a 
spus muncitoarea Irină Lăcătuș 
de la fabrica „7 Noiembrie" — 
că o tînără muncitoare din mij-

Sibiu, tinăra
Laxa a fost 

F.D.P. în ale- 
in Marea A-

Alte 6 
comunavorbitori și-au expri- 

și hotărirea fermă 
în cinstea alegerilor 
mai însemnate. După

i un deosebit en- ■y»—-- -prilejuit o caldă Poiltlca de pace, de înțelegere în- 
tre popoare, că luptă pentru ca 
O.N.U. să corespundă scopului 
pentru care a fost creat.

îmbujorată la față, tinăra Da- 
maschin Rada, instructoare su
perioară de pionieri, se alătură 
propunerii ca tovarășul Atanase 
Joja să fie desemnat candidat 
F.D.P. în circumscripție.

In cuvintul lor, Vasile Slobo- 
zeanu, colectivist din G.A.C.- 
Gîrbovî, Bogdănescu Margareta, 
profesoară la Școala medie.Urzi
ceni, Alexandru Vasile, locote
nentul major Boaghe Vasile și 
Crăiceanu Mircea, inginer la 
S.M.T.-Urzioeni, au susținut pro. 
punerea făcută.

In Încheiere, alegătorii din cir
cumscripția electorală nr. 6 au 
întocmit o scrisoare adresată to
varășului Alanase Joja la O.N.U., 
prin care îl anunță că a fost pro
pus în unanimitate candidat al 
F.D.P. pentru alegerile de depu
tați în Marea Adunare Naționa
lă și-l roagă să primească pro
punerea lor.

I. MIHUȚ

Muncitorii din Turda au propus candidat pe

Tovarășul
Sîmbătă după amiază, în sala 

de festivități a fabricii de ciment 
„Victoria socialistă" din Turda, a 
avut loc o însuflețită adunare or
ganizată de Consiliul orășenesc 
F.D.P. în vederea desemnării 
candidatului F.D.P. pe circum
scripția electorală nr. 27 pentru 
alegerea de deputați în Marea 
Adunare Națională.

La adunare au participat mun
citori, tehnicieni și ingineri de la 
fabrica de ciment „Victoria socia
listă", pentru a treia oară conse
cutiv deținătoare a Steagului 
roșu de unitate fruntașă pe ramu
ră, de la „Electroceramica", de la 
fabrica de sticlărie, uzinele chi
mice, de la fabricile „Proletarul", 
„Silica", fabrica de prefabricate, 
„Horia, Cloșca și Crișan" munci
tori ceferiști, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat, profesori, medici, meșteșu
gari, artiști, 
podine.

Adunarea a fost ______  _
Sabin Boldur secretar al comi
tetului orășenesc Turda al P.M.R. 
președintele consiliului orășenesc 
F.D.P.

Din partea alegătorilor a vor
bit maistrul Uie Giurgiu de la 
fabrica de ciment „Victoria socia
listă". care în numele muncitori
lor, tehnicienilor, inginerilor și 
funcționarilor din întreprinderea 
în care lucrează a propus drept 
candidat pe tov. Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R.

Propunerea a fost primită cu 
însuflețire. Participanții la adu
nare au ovaționat îndelung pen

în Marea Adunare Națională. A- 
poi vorbitorul a propus drept can
didat al F.D.P. în circumscripția 
electorală Tlmișoara-nord-vest pe 
tovarășul Alexandru Moghioroș m^'i'de'prad’u^ie" pe'lu'na'^nu’a- 
membru_al Bkouîui Politic jl fje a anu|uj )g57 ș. qPolitic almembru al Biroului
C.C. ai P.M.R., prim vicepreședin- '/'J 1.”,
. , z- j »« ■ . , i lIa1e superioara a producției,
te al Consiliului de Miniștri al
R.P.R. Sala a izbucnit in aplauze
furtunoase.

Cei care au luat cuvintul au 
susținut din toată inima candi
datura tovarășului

nr. 22

I. AGHINEI

strungar 
din Colibași

la trimisul nostru), 
cuvintele pline de admira- 
care mi-a fost zugrăvit și 

----- am văzut in

(De 
Din 

fie cu 
apoi din ceea ce 
toată înfățișarea lui mi-a izvorit 

> bucuria care m-a insuflefit la 
\vestea că strungarul Alexandru 

-a—: i- iChiru de la uzinele „Vasile Tu-
ConstanțaBanu, inginer agronom juose" din Colibași a fost propus 
șeful secției agricole a raionului l candidat al Frontului Democra- 
Drăgănești. Tn cuvintul său. vor- populare tn alegerile ce vor 
bițorul a arătat că tinăra ingt- \avsa loc ta 3 februarie 1957. 
neră s-a achitat cu cinste de toate l _ jt vedeți? El e Alexandru 
sarcinile 'încredințate.^ In munca ^c/tiru. A dat gata pină acum două
de transformare socialistă a agri
culturii din raion, utemistă Banu 
a depus zi de zi eforturi însu
flețite fiind un exemplu pentru 
toți tinerii. Ea q adus un aport J 
însemnat la obținerea de recolte | 
bogate.

S-au înscris la cuvlnt numeroși j 

alegători. — — ........... t

‘ 
tutui popular din Letcă Veche, a i 
susținut candidatura tinerei ingi-\ 
nere. Cuvinte de .laudă i-a adus ! 
și Nicolae Preda, președintele co- j 
lectivei din această,'Comună. El a 
arătat că. în bună măsură, dato
rită ajutorului tovarășei Banu. 
colectiva lor a obținut anul aces. 
ta o producție de grlu și porumb, 
mult nud mare ca anul trecut. 
„Sfaturile ei agrotehnice ne-au 
fost de un real folos", — a spus 
președintele colectivei.

Președintele tntovărășirii agri
cole din satul Copaciu, comuna 
Crovu, a arătat că la îndemnul 
Constanfei Banu mulțl utemiști 
printre care și Tudor Netcu, se
cretarul . comitetului U.T.M. din 
Crovu, au intrat în întovărășire. 
„Pentru țoală munca ei exem
plară, eu susjin candidatura ti
nerei inginere" — a spus el.

La urmă, a vorbit candidata, 
înaltă, subțirică, cu ochit albaș
tri, vii. Constanța Banu a spus 
că va face totul ca să contribuie 
la înflorirea raionului, a patriei 
întregi. In anii regimului demo
crat-popular s-au realizai la 
Crovu o fabrică de halva, un ate
lier de turnătorie, un spital. In 
comuna Bălăria s-a construit o, 
mare crescătorie de păsări, s-a 
populat un eleșteu, in Drăgăneștl 
s-a făcut q școală nouă, un pod 
și altele. Multe lucruri frumoase 
s-au făcut, dar mai avem încă 
multe de făcut.

Un ropot de aplauze a întărit 
cuvintele vorbitoarei. Mai ttrziu, 
după programul artistic, tinerii 
veniți la Crovu au încins afară, 
in aer liber, tradiționala horă.

NICOLAE BARBU

{cincinalei
j Asta ml se spusese cu două zile 
\inaintea adunării care l-a desem- 

..—   .‘ i circum. 
scripția electorală nr. 23 Coli
bași. '

Atunci am început să știu ce 
lei de om e Chiru — bărbatul a- 
cesta care n-a trecut de tinerețe. 

lin fața Strungului, poate mai bine 
ida o oră. Nici o mișcare de pri
sos, niăi o ezitare; nimic tn afara 
operației de modelare a unei bu
căți de oțel, o ’ sincronizare mate
matică între mișcările mașinii și 
ale omului.

Alexandru Chiru, bărbat de 
proporții fizice de-a dreptul im. 
presionante. e un om blajin șl 
— cred — sentimental totodată. 
Poartă o grijă paternă față de 
ucenicul lui. un băiat de o șchioa
pă in care a descoperit un talent 
,,rar“. Strungarul acesta, este 
și un acordeonist înzestrat. Se 
spune că are șl niște plăci impri
mate.

Cînd am plecat din uzină tre
buia să mergem împreună pină ta 
gară.

Și sîmbătă seara, tn hala nr.2 
a uzinei, a fost propus pe lista 
candidaților F.D.P. in alegerile de 
deputați in Marea Adunare Na
țională de către muncitorii uzi
nelor „Vasile Tudose" din Coli
bași, adică de alegătorii circum
scripției electorale nr. 23 din Co
libași.

I s-au arătat acolo succesele, 
s-a vorbit despre ■ caracterul lui 
hotărît, despre devotamentul fată 
de partid, și despre puterea lui de 
muncă.

Nu se poate să nu ai deptină 
încredere într-un asemenea can
didat.

pensionari și gos- 

deschisă de

nevoilor

r» .2 .. i 1 cc icesia care ri-a ucuu ucMm Dumitru președmtele Sfq-afn stat și l<ltn privit

M. CARANFIL

Adunare Națională. Candidatura 
aceasta este o manifestare * 
profundului democratism socialist 
existent în țara noastră".

Cuvinte calde și pline de

Tovarășului Șt. Voitec
. Șute de cetățeni, reprezentanți
,n' ai oamenilor muncii din între- 
tt- prinderile și instituțiile din orașul 

Corabia și ai colectiviștilor, înto- 
j, vărășiților și țăranilor muncitori 

cu gospodărie individuală din 
ca sate.e și comunele raionului Co

Constantin Stamatoiu, secreta
rul organizației U.T.M. a atelie
relor C.F.R., a primit în numele 
utemiștilor de aici chemarea la 
întrecere. Au mai luat cuvintul, 

Alexandru Sprijjnin(j candidatura tovarășu- 
Moghioroș. „în numele muncito- |uj Alexandru Moghioroș, iscă
rilor. tehnicienilor și inginerilor fUșUj |on Qbstea, Nicolae Rusan 
de la Uzinele Textile Timișoara gu|ea pauj, inginer șef al atelie- 
— a spus inginerul Katz Andrei re|or q p r Timișoara, normato- 

rul loan Nedelcu, Gheorghe Che- 
vereșanu de la întreprinderea 
„Solventul", soldatul Corneanu 
loan și mulți alții.

Cei prezenți au hotărît să tri- 
mită tovarășului Al. Moghioroș

L. Răutu
tru partidul încercat al clasei 
muncitoare, care conduce cu fer
mitate poporul muncitor pe dru- o scrisoare în care îl roagă să 
mul construirii unej vieți noi, iu- accepte să candideze ' 
minoase. scripția electorală

Oamenii muncii din orașul Tur- j 
da urmăresc cu mtndrie adîncMe nort|-vest. 
schimbări care au transformat 
centrul lor muncitoresc și fața 
satelor. Rod al muncii însuflețite, 
călăuzite de partid, Turda a de
venit un centru industrial înflo
ritor. Aci au fost construite fabri
ca „Silica", fabrica de prefabri-
(ScllC Ulii UCLLMl (11'11141) o-au ucotur •'» vr<-v^reero *»c vvy»L.y-ri

tat uzinele chimice, electrocera- tea începerii adunării. 
mice și altele. In ultimii ani au Primul: chipurile 
fost ridicate o fabrică modernă de nescu, Creangă și 
pîine, o moară sistematică de înnobilate de aureola 
mare capacitate, au fost construi- in pleiada de portrete 
te 14 mari -blocuri și peste 300 lor oameni de știință șl cultură 
locuințe individuale romini, veșnic prezenți in marea

însemnate prefaceri au avut aulă a Academiei. In timoul vie- 
loc in satele raionului. Peste 3.000 ții lor, pentru că și-au închinat 
de familii de țărani muncitori pana poporului, nici Eminescu, 
romini și maghiari, mulți dintre nici Creangă nici Caragiale nu 
ei foști argați ai moșierilor și au izbutit să fie primiți tn acest 
grofilor, muncesc acum uniți în for suprem. A trebuit să vină re- 
23 gospodării agricole colective gimul democrat-popular pentruca 
și 21 întovărășiri agricole. Școli, ei să-și poată ocupa tocul cu- 
dispensare, cămine culturale au venit din totdeauna.
răsărit pretutindeni. Al doilea: un crlmpei de viață,

Candidatura iov. Leonte Răutu mărunt și vesel, dar ni se pare la 
pentru alegerile în Marea Adu- fel de însemnat. Un academician 
nare Națională a fost susținută cu renume arătînd vesel colegu- 
cu multă căldură de numeroși lui său Mihail Ralea o poză. Era 
partictpanți la adunare. pare-se o fotografie de familie,

Realizările din orașul și rafo- a „a lor lui" pe care-i iubește și 
nul nostru — a spus maistrul Uie pe care vrea să-i vadă trăind tn 
Giurgiu — se datoresc faptului pace și bunăstare, așa cum, tn 
că oamenii muncii, romini și ma- Romtnia democrat-populară. chiar 
ghiari, trăiesc liberi și luptă cu trăiesc.
însuflețire sub conducerea tnțe- Intre aceste coordonate ampri- 
leaptă a partidului. Răspunzind vit inceptnd o adunare de seamă, 
grijii permanente pe care partidul aceea tn care academicienii, iu- 
ne-o poartă pentru ridicarea con- c'ătorii Academiei și oamenii 
tinuă a nivelului de muncă și de muncii din alte instituții incon- 
trai, colectivul fabricii noastre a jurătoare s-au adunai să desem- 
produs pină acum însemnate can- neze candidatul tor, candidatul 
tltăți de ciment, var, klinker și Frontului Democrației Populare 
calcar, peste prevederile planului tn circumscripția electorală „Vic- 
anual. Noi producem acum în toria" pentru alegerile care vor 
contul celei de a doua decade a avea loc la 3 februarie.
lunii ianuarie a anului viitor. Adunarea a fost deschisă de 

Au mai luat cuvintul Iacob tov. lsache Rădan, secretarul con- 
Simpetreanu, muncitor în între- „hum orășenesc București al 

“■'•■/' • "
producție de la fabrica de sti- V‘tgH Cazacu, primul secretar al 
clărie, Avram Besoiu, directorul comitetului raional de partid 
Teatrului de Stat, Aron Hâdă- stalin.
reap, secretar al comitetului exe- Campania electorală — a spus 
cutiv al sfatului popular raional ... , . .Turda. Mircea Tropa, directorul vorbitorul se desfășoară in 
centrului școlar agricol nr. 1, condiții in care cercurile impe- 
Grigore Stancu, maistru la fa- rialiste tși intensifică eforturile 
br*Sa , lor criminale împotriva țărilor
manifestat cu însuflețire hotărî- iubitoare de pace. Tn aceste con- 
rea de a păși neabătut pe drumul diții, statul nostru, aplictnd o 
arătat de partid spre noi succese politică de coexistență pașnică, 
in construirea socialismului, de a contribuie la Mărirea păcii In 
lupta strîns uniți pentru apărarea lume. La baza politicii noastre 
cuceririlor revoluționare, pentru stă colaborarea cu Uniunea So- 

Jpace. vietică... Sub conducerea Parti-

în circum-
Timișoara

c. BUCUR

amiază în sala de festivități a 
școlii mixte din localitate pentru 

a a desemna candidatul F.D.P. în 
circumscripția electorală nr. 12 
în alegerea deputaților în Marea 

ȘÎ. Adunare Națională,
După cuvintul de deschidere 

rostit de tov. Virgil Cristea, pre
ședintele Consiliului F.D.P. al 
raionului Corabia, a luat cuvintul 
tov. Aurel Popescu, 
comitetului P.M.R, al raionului 
Corabia, care a vorbit despre în
semnătatea campaniei de alegeri 
tn viața politică a țării noastre.

Apoi profesoara Teodora Bă- 
leanu, de la Școala medie mixtă, 
a propus drept candidat al F.D.P. 
în circumscripția electorală nr. 
12 Corabia pe tov. Ștefan Voitec, 
membru supleant în Biroul Poli
tic al C.C. ai P.M.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Participanții la adunare au pri-

u-

secretar al

__ >t____ _ __________ r______ Două elemente atrăgeau aten-
aate' din beton armat, s.au dezvol- țiu in clipele de așteptare dinain-

lul Emi- 
Caragiale, 
talentului, 
ale mari-

PETRE ISPAS

In marea aulă a Academiei
dului Muncitoresc Romin — a 
continuat tov. Cazacu — oamenii 
muncii au obținut realizări în
semnate. Realizări mari au fost 
doblndite in domeniul economic. 
Sînt de subliniat realizările din 
domeniul științei șl culturii, fap
tul că oamenii muncii, care au 
creat baza lor mzUerială, au dat „Ierlte,e acaa,mlc
Posibilitate oamenilor de știin d /raia„ Săvulescu slnt nu numal 

Srlba papor“lul notorii, dar de domeniul celebri- 
cunoștințele lor. Ca urmare, suc.......... --
cesele științei noastre au afuns 
să se bucure de o apreciere bine 
meritată, atit tn țară ctt și in 
străinătate.

La întrebarea președintelui a- 
dunării: „Cine are de făcut pro
puneri ?“ — s-a ridicat academi
cianul Ștefan Milcu, El a propus 
candidatura acad. prof. Traian 
Săvulescu, președintele Acade
miei R.P.R. Adunarea a primit 
propunerea cu îndelungi aplauze.

Tov. Rădan lsache a reamintit 
momente din viața celui propus, 
povestind cum Trdian Săvulescu, ■■ -•:<- .. . - —-
de cind a intrat student la fa- Săvulescu., care i-a fost profesor 
cultatea de științe din București " 
și pină astăzi, și-a închinai toată 
viața științei șl intereselor po
porului: In mintea ascultătorilor, 
datele referitoare la biografia a- 
cestui savant și patriot se îmbină. 
In 1921 — numit profesor de, 
patologie generală a plahtelor, 
și incepind lupta Sa de o viață 
întreagă împotriva bolilor ■ plan
telor. In 1934-35 — activist en
tuziast al asociației „Amicii 
U.R.S.S."... Alegerea sa'tn cali
tate de conducător al Institutului 
de cercetări' agronomice ■ al Ro- 
minlel... Semnarea, tn plină te
roare fascistă, a memoriului prin 
care se cerea încetarea războiu
lui antisovietic... Și apoi, după 
23 August 1944, tn condiții ra
dical schimbate, activitatea știin
țifică și de stat pe tărlmul agri
culturii, publicarea de lucrări care 
au ajuns să fie distinse cu pre
miul de Stat clasa I-a, și acum 
tri permanentă îmbinare cu mun
ca pe tărlmul A.R.L.U.S.-ului, cu 
activitatea de culturalizare a ma
selor tn fruntea 'Societății pentru 
răspîndirea științei și culturii, cu 
viața harnică și înflăcărată de

membru al Partidului Muncito
resc Romin.

Părerea adunării a fost con
cretizată In cuvintul luat de mai 
mulți vorbitori. Cele spuse de doi 
academicieni și o tlnără cercetă
toare o reprezintă bine.

Academicianul Mihail Ralea a 
spas că meritete academicianului 

i numai

mit cu însuflețire această propu
nere.

Numeroși cetățeni s-au alătu
rat cu căldură propunerii de a 
desemnă drept candidat pe tov. 
Ștefan Voitec, manifestind cu en. 
tuziasm pentru victoria In alegeri 
a candidați',or F.D.P., confirmin- 
du-și atașamentul față de politi
ca înțeleaptă a partidului și gu
vernului țării, noastre.

Vorbind în numele cetățenilor 
din orașul Corabia și în numele 
comitetului, executiv al; sfatului 
popular orășenesc, Gh. Tuinea, 
președintele sfatului popular, a 
salutat propunerea făcută.

Subliniind dezvoltarea pe Care 
au luat-o cooperația și comerțul 
de stat în tara noastră in urma 
aplicării măsurilor indicate de 
partid și guvern, Gh. Dijmărescu 
a salutat in numele muncitorilor 
și membrilor cooperației de con
sum din raionul Corabia propu
nerea făcută în adunare.

însușindu-șl propunerea făcută 
tn adunare, Gheorghe Geară, pre
ședintele cooperativei de consum 
„Cîmpia Dunării" din Caracal, a 
exprimat hotărirea lucrătorilor din 
această cooperativă de a îmbună
tăți și mai mult deservirea cetă
țenilor,_ .. ...

„Sîntem în perioada cînd ne 
pregătim intens pentru campania 
agricolă de primăvară — a ară
tat Gheorghe Popa, directorul 
S.M.T. Corabia.-

Vom intensifica munca de re
parare a mașinilor și utilajului a- 
gricol, astfel ca muncile de pri
măvară să ne găsească bine pre- 
gătiți". '

Candidatura tovarășului Ște
îan Voitec a fost sprijinită și de 
tovarășii Dumitru P. Dumitru, in 
numele cooperatorilor de la „In. 
frățirea" Corabia, Dumitru Velea, 
Teodor Diaconu, în numele mun-

tăfii. El reprezintă chipul desă- 
vlrșit de om de știință al regimu
lui de democrație populară, care citurilor și tehnicienilor din in- 
reunește nu numai vaste cunoș-....................~ ~
tințe științifice, ci și o viziune 
materialist-istorică.

Academicianul Simlon Stoilov a 
subliniat la riadul său că Traian 
Săvulescu e absolut calificat pen-, 
trii a reprezenta Academia, pen
tru a aduce tn Marea Adunare 
Națională, In mijlocul intereselor 
generale, interesele științei.

Cercetătoarea Bucur Elena de 
la I.C.A.R. a amintit că Traian

și decan, a ridicat și ridică ne
contenit cadre noi... îmi amin
tesc bine — a spus ea — cum il 
preocupa nu numai disciplina sa. 
fita-patologla, ci și traiul stu
denților, cultura noastră gene
rali. El a dat multe ore din 
munca lui pentru a merge cu noi 
la expozifii de artă, pentru a ne 
lărgi orizontul. Acum lucrez ca 
cercetătoare chiar tn secția oon- 
dusă de dlnsul, și văd cum se 
creează aici o pleiadă de specia
liști pe care profesorul nostru 
caută să-i ridice după modelul 
său, exigen(i cu ei înșiși.

Oamenii de știință au propus 
din mijlocul lor, pe lista candi- 
daților F.D.P., pe un om care re
prezintă atit știința însăși ctt

Iară,
căinat viața. la fel ca alte și 
alte milioane de oameni din țara 
noastră tn felul lor. sporirii Noa
delor pămintului. creșterii plan
telor de folos omului, stirpirii tu
turor bolilor ce 
tinge.

democrația noastră popu* 
un om oare și-a in-

le-ar putea a-

F. CERBU

dustria locală, Ioana Pican și al
ții.

Adunarea a hotărît în unani
mitate ca tov. Ștefan Voitec să 
fie desemnat ■ drept candidat al 
F.D.P. în circumscripția electo
rală nr. 12 In alegerea deputați- 
lor în Marea Adunare Națională.

1 
I

s

Candidatul din Voinești

Eroul Muncii Socialiste

D. Arjan
PLOEȘTI (de la corespon , 

dentul nostru). în sala cămi • 
nului cultural din comuna • 
Vbinești, raionul Tirgov.țte, • 
s-au Întrunit peste 500 de ce- ; 
tățenli din comunele: Voinești, ; 
Raciu, Tătărani. Mănești și alte ; 
localități ce aparțin de circum- ; 
scripția electorală Mănești j 
pentru a desemna un candidai ; 
F.D.P. în alegerile pentru i 
Marea Adunare Națională. ; 
Printre cei 18 cetățeni care au l 
luat cuvintul propunind pe pe • 
trolistul Dumitru Arjan. Erou i 
al Muncii Socialiste, șe nu- i 
mără și doctorul Mătăringă ; 
Mihai, directorul spitalului • 
din Mănești El a susținut, l 
pentru a doua oară, vandida- • 
tura lui Dumitru Arjan •

După ce s-au declarat de a • 
cord cu propunerea făcută, o • 
serie de cetățeni din comunele ' 
Voinești, Tătărani și altele au J 
cerut candidatului ca în anii ț 
ce vin să se ocupe șl mai ț 
mult de aceste comune, în j 
ceea ce privește electrificarea J ,— •

I. TEOHARIDE J
.......

|!• lor.■
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Candidații Frontului Democrației Populare 
—cei mai buni fii ai poporului muncitor

Pentru o recoltă bogată In anul viitor
Cursul agrozootehnic

Ceferiștii din Galaji au propus candidat F.D.P. pe

Tovarășul Gh. Apostol
GALAȚI (prin telefon).— Deși 

era simbătă după amiază și lu
crul încetase, muncitorii fabricii 
de piese de schimb C.F.R. Ga
lați nu se grăbeau spre ieșire. 
Printre cei care se îndreptau spre 
sala de festivități se aflau și 
muncitorii complexului C. F. R. 
Galați Acolo a avut loc o însu
flețită adunare.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Ion Săvinuță, secretar al 
comitetului de partid al fabricii 
de piese de schimb C.F.R. Des
pre importanța apropiatului eve
niment — alegerile de deputați 
in Marea Adunare Națională — 
a vorbit tov. Ion lordache, prim 
secretar al comitetului orășenesc

* La fabrica „Unio
Satu-Mare, muncitorii au pro- • 

i pus candidatura unui lăcătuș • 
î in virstă de 31 de ani — to- • 
; varășul Szabo Zoltan, a unui • j- »i.- rr^s^fi «

Ei și-au amintit cu dispreț*

Galați al. P.M.R., președintele tivitate desfășoară 
Consiliului orășenesc al F.D.P. din Galați, teatr 

In continuare a luat cuvîntul ~ 
tov. Radu Dulgheru, membru al 
C.C. al P.M.R., prim secretar al 
Comitetului regional P.M.R. Ga
lați.

— „Propun ca în circumscrip
ția noastră electorală să candi
dele tovarășul Gheorghe Apostol 
— membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., președinte al 
C.C.S. — a spus vorbitorul. El 
este bine cunoscut tuturor și 
mulți dintre noi i-ău fost tova
răși de muncă și de luptă în anii 
grei ai exploatării în vechiul 
atelier C.F.R.",

In cuvîntul lor cei care au 
vorbit apoi au susținut cu căl
dură această propunere. Tov. 
Ion Munteanu, acum pensionar, 
tov. ing. Gh. Alexașev, director 
al fabricii, maistrul Nicolae Lă- 
buș. Inginerul Jilavu Dan și încă 
mulți alți muncitori și tehni
cieni mai vîrstnici sau mai puțin 
virstnici au sprijinit cu căldură 
propunerea.

Ei au vorbit despre înflorirea 
orașului Galați în anii regimu
lui democrat-popular.

Galațiul, de pildă, orașul mo
noton de altă dată, ca și alte 
localități din regiune, ș-au tre
zit la o viață intensă. Anul a- 
cesta orașul Galați a devenit un 
mare șantier al construcțiilor in
dustriale, de locuințe și de clă
diri social culturale.

Investiții importante au fost 
alocate pentru construirea lami
norului de tablă subțire din ca
drul uzinelor „Nicolae Cristea", 
a noii întreprinderi de sîrmă, 
cuie și lanțuri, liniei de înaltă 
tensiune care pornește de la cen
trala electrică de termoficare din 
Borzești, precum și a altor obiec
tive industriale de pe cuprinsul 
regiunii, cum sînt fabrica de că
rămizi silico-calcare din Doa
ga, combinatul de; prelucrare și 
valorificare complexă a stufului 
din Brăila etc. Pentru dezvolta
rea industriei producătoare 
bunuri de larg consum s-au 
partizat investiții în valoare 
peste 65.000.000 lei.

însemnate realizări s-au obți
nut pe linia îmbunătățirii con
dițiilor de trai ale populației, In 
apropierea fabricii de piese de 
schimb a fost amenajat un nou 

Un maestru al

de 
re
de

spital pentru muncitorii din car
tierul Bădălan ; anul acesta au 
fost construite locuințe indivi
duale cuprihzînd peste 300 de a- 
partamente.

In total în localitățile regiunii 
s-au dat in folosință 46.000 m.p. 
suprafață locativă. Rețeaua de 
unități sanitare a' fost mărită 
simțitor anul acesta. Au fost des
chise încă 5 dispensare pentru 
copii, 20 case de naștere, iar nu
mărul paturilor de spitale a cres
cut cu 1460.

Viața culturală a orașului și 
regiunii Galați este în plină în
florire. Recent în Galați a fost 
înființat teatrul de operetă și fi
larmonica de stat. O rodnică ac- 
..................... î teatrul de stat

.. teatrul de păpuși, 
Casa de creație și alte instituții 
culturale. In prezent la Galați 
funcționează 2 institute de învă- 
țămint superior, institutul agro
nomic și institutul tehnic, în care 
învață peste 1500 de studenți. 
Pentru ei au fost date în folo
sință anul acesta 2 cămine de lo
cuit. Recent s-au deschis porțile 
institutului pedagogic de doi ani. 

Realizările obținute de oamenii 
muncii din regiunea Galați do
vedesc cu prisosință atașamentul 
lor față de partid și guvern, 
ilustrează de asemenea lupta 
neobosită încununată de succes 
pentru traducerea in viață a sar
cinilor prevăzute in Directivele 
celui de al II-lea Congres al 
P.M.R.

Participanții la adunare au a- 
dresat o scrisoare tovarășului 
Gheorghe Apostol prin care ii 
fac cunoscută propunerea și îl 
roagă totodată să aocepte can
didatura în această circumscrip
ție electorală.

Candidai F.D.P. în circumscripția electorală 
nr. 9 Oradea nord a fost desemnat

Tovarășul
ORADEA (de la trimisul nos- 

stru). — Simbătă la prînz, pe 
podul-ce traversează calea fera
tă, grupuri de cetățeni se în
dreptau spre atelierele de zonă 
C.F.R.-Oradea . erau delegați ai 
muncitorilor din numeroase în
treprinderi și instituții orădene.

La orele 13, cind sirena a a- 
nunțat încetarea lucrului pentru 
pauza de prinz, muncitori, tineri 
și virstnici, bărbați și femei, 
tehnicieni, ingineri și funcțio
nari s-au îndreptat spre sala de 
festivități. Adunarea a fost des
chisă de către tov. Ludovic Fa- 
zekaș, președintele consiliului o- 
rășenesc F.D.P.

Luînd cuvîntul tov. Banc Iosif, 
membru supleant al C. C. al 
P.M.R., prim secretar al comite
tului regional P.M.R. și președin. 
tele consiliului regional F.D.P., 
a arătat în cîteva cuvinte, subli
niate de aplauzele celor prezenți, 
caracterul 
sistemului 
noastră.

A cerut 
Brișcan:

— In numele colectivului 
muncitori ai atelierelor de 
C.F.R., propun candidat 

cuvîntului scris

ș lăcătuș de la „Unio'.
î Ei și-au amintii cu insp/ vț - 
i de vremea regimului trecut, ă * 
; deputăției bancherului, aooca- • 
• tulul și' moșierului „istoric" • 

Pop Octavian, care se finea • 
de deputăție pe vremuri aici • 
pentru că asta ti aducea mai • 
mult ca pămlntul, avocăfia șl \ 
banca laolaltă. ț
* Pentru circumscripția e- • 

lectorală orășenească Cimpina ț 
a fost propus candidat, tovâ- ț 
rășul M. Gh. Bujor, vechi mi- ! 
litant al mișcării muncitorești, ț 
președintele Asociației foștilor ț 
deținuți antifasciști. j

Tovarășul Bujor și-a petre- • 
cut o bună bucată de vreme j 
prin părțile acestea. Era pe j 
vremea cind se găsea închis la • 
Doftana... j

ir Duminică dimineața, la • 
căminul cultural din Mădăraș, • 
regiunea Oradea, s-aii adu- ț 
nat ' numeroși țărani muncitori • 
din cele 13 comune ăle cir- ? 
cumscripției electorale nr. 13 • 
pentru a propune un candidat • 
al F. D. P. In alegerile de la ț 
3 februarie, Cerind cuvîntul, ț 
colectivistul Nesi loan de la ! 
G.A.C. Mădăraș a propus i 
candidat pe tov. Magiar Teo- ț 
dor președintele G.A.C. Mădă- ț 
raș. ț

ir La Agnita in circumscrip- • 
(ia electorală nr. 10 a fost ? 
propus candidat tov. Iosif ? 
Hess președintele comitetului ? 
executiv al sfatului popular al ? 
raionului Agnita.

i
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Urcam treptele. Simțeam tn 
nări mirosul pătrunzător al 
plumbului. In urechi îmi ră
suna răsuflarea monotonă a 
mașinilor plane. Mă gindeam 
la muncitorii tipografi, cei 
mai apropiați tovarăși ai 
noștri. Printr-o asociație de 
idei mi-au venit In minte ci- 
teva rinduri scrise de Arghezi. 
Scria odinioară, in alte vremi, 
marele meșter al cuvlntului 
despre meșterii tiparului: „In 
toate limbile, de ia Sf. Scrip
tură plnă la stihurile de dra
goste și amărăciune, degetele 
tale inteligente, pipăind crini- 
peiul de plumb în celula pu- 
pitrului tău, tălmăcesc pentru 
ochii cititorului de ginduri 
sămința și pleava intelectului 
meu". mai departe: „Aș a- 
duna cazna ta de o parte și 
cazna mea de o parte, ca să 
ie asemăn și să le deosi- 
besc, și mi-e teamă că totul 
tău Întrece de citeva ori citul 
meu de cintăreț și povestitor".

La etajul IV, intr-o sală nu 
prea mare, se adunaseră mun. 
citorl ai întreprinderii poligra
fice nr. 1 — „cei ce pipăie 
crlmpeiul de plumb in celula 
pupitrului". Pe scenă s-au ur
cat cițiva tovarăși aleși' In 
prezidiu. Printre ei se găsea 
scriitorul Dumitru Corbea A 
cerut cuvîntul și a vorbit lapi
dar.

— Propun drept candidat al 
F. D. P. in circumscripția e- 
lectorală „Ana Ipătescu" pe 
marele scriitor, academicianul 
Tudor Arghezi...

Răspunsul la propunere a 
fost exprimat spontan: aplau
ze puternice. Oamenii aceia 
din sală tl cunoșteau pe Ar
ghezi Nu departe de mine se 
găsea un muncitor in virstă 
ura zețarul Dumitru Marines
cu. S-a urcat la tribună și a 
vorbit, tn repetate rinduri a 
avut ocazia de a munci la ti
părirea operelor marelui poet. 
I-a citit stihurile înainte caa- 
cestca să vadă lumina tiparului. 
Zefarul Marinescu vorbește cu 
dragoste. In cuvinte de o fru
musețe greu de redat. De ce? 
0 mărturisește singur: pentru 
că Arghezi este un scriitor 
care in fiecare moment a trăit 
viața poporului său și care a 
știut să facă din scrisul său

larg democratic 
electoral din

cuvîntul maistrul

al 
țara

loan

de 
zonă 

al

ecoul durerilor și bucuriilor' 
celor mulți.

La tribună se află cunoscu
tul poet Cicerone Teodor eseu. 
El sezisează in primul find 
semnificația momentului: i' 
pograful este cel dinții cititor, 
cel dinții judecător, cel dinții 
prieten al scriitorului. Și toc
mai o adunare de muncitori 
tipografi desemnează drept 
candidat pe strălucitul vete
ran al cuvlntului tipărit, cel 
ce spunea că a schimbat plu
gul in condei și brazda in Că
limară — Tudor Arghezi.

Suit mulfi vorbitori — Mir
cea Bunescu, Chiriachita Mu- 
șat, Elisabeta Crăciunescu, O- 
vid S. Crohmălniceanu. Mihail 
Davidoglu Fiecare din ei a 
găsit cuvinte calde de admi
rație pentru cel propus a fi 
candidat.

Clndva Arghezi descria ast
fel parlamentul burghez: „Na
țiunea, cu acul în cravată, își 
ține degetele mari, ungulate, 
subsuoară. între cămașă și 
jiletca lăptoasă . Suprema e- 
leganță șade picior peste pi
cior. fără să-și feștelească li
nia pantalonului cenușiu, cu 
linii albe...".

„Națiunea" aceasta a dispă
rut. In schimb, adevărata na
țiune — cei ce făuresc bunu- 
rile materiale și spirituale — 
și-a dobindit rostul ei firesc 
Și astfel a devenit cu putință 
ca bătrinul și totuși veșnic 
tînărul nostru făuritor de 
stihuri, Tudor Arghezi, să fie 
propus candidat tn alegerile 
pentru forul suprem al țării.

E OBERST
......... .......................................  J

ORAȘUL STALIN (de la co
respondentul nostru)

In toamna aceasta, colectiviștii 
din comuna Daia, raionul Sibiu, 
au cules o recoltă de cartofi neo
bișnuită. Brigada de cîmp a re
coltat în medie 17.537 kg. cartofi 
la hectar, in timp ce țăranii in
dividuali n-au obținut decît 
7.950 kg. la hectar.

Cum a fost posibilă obținerea 
unei asemenea recolte ? La 
cursurile agrotehnice din a- 
nul trecut; colectiviștii au discu
tat mult despre iarovizarea car
tofilor in scopul obținerii unor 
recolte timpurii și au studiat care 
este cel mai indicat soi de car
tofi pentfu solul gospodăriei. Re
zultatele s-au văzut Ele au fă-

Arăturile adinei di

cut ca în acest an cursul agro
zootehnic să atragă un -număr 
sporit de participanți. Acum, în 
serile cind la gospodărie se țin 
cursuri, 20 colectiviști, printre 
care Toma Munteapu, Ilie Zlată, 
Maria Lisan, Simon Suchter, 
Gheorghe Hoprich — toți frun
tași — ascultă cu mult interes 
lecțiile predate de tînărul inginer 
Gheorghe Cruceanu, șeful punc
tului agricol.

Zilele acestea, aici s-au predat 
primele lecții: „Importanța eco
nomică a cerealelor și a celor
lalte produse agricole", „Statu
tul model al gospodăriei colec
tive", „Despre sol", „Ce sînt aso- 
lamentele", „Importanța ingră. 
șămintelor"

î toamnă continuă
Folosind timpul prielnic din 

ultimele săptămini, țăranii mun
citori din raionul Sibiu au con
tinuat sâ lucreze din plin la a- 
răturile adinei de toamnă.

In comuna Veștem, de exem
plu, mulți țărani muncitori în 
frunte cu Alexandru Brana, Du
mitru Bucur, Pavel Lupu, loan

Dănilă, au arat in ultima săptă- 
mină o suprafață de 36 hectare.

In multe comune, datorită 
muncii avîntate, au fost depășite 
planurile la arăturile adînci de 
toamnă. La Avrig planul arătu
rilor adînci a fost depășit cu 54 
hectare, la Orlat cu 52 hectare, 
la Săcel cu 20 hectare.

La centenarul Spitalului unificat 
de adulți din Craiova

Ehei 1 Ce știți voi ce este la noi, la Apahida I Avem co
lectivă, avem cămin, avem... multe. Ce bine e aici...

Așa pare să spună figura șă galnică a micuței și drăgălașei 
LiHana Păcurariu. Și, într.adevăr, Liliana și ceilalți copii ai 
colectiviștilor din Apahida (regiunea Cluj) se bucură din plin 
de viață, iși trăiesc cu adevărat copilăria. Marea familie a 
colectiviștilor ii ferește de n eajunsurl și necazuri, le îndru
mă pașii spre viață.

Foto-text: IOAN MlCLEA

Claritate

L. Sălăjan
F.D.P. In circumscripția electo
rală nr. 9-Oradea-nord pe tova
rășul Leontin Sălăjan, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., ministrul Forțe
lor Armate ale R.P.R.

Ropote de aplauze au acoperit 
ultimele cuvinte ale maistrului 
loan Brișcan.

Numeroși cetățeni care au ce 
rut apoi cuvintul, au susținut 
candidatura tovarășului Leontin 
Sălăjan.

De la atelierele de zonă 
C.F.R. a vorbit Gheorghe San
dor — în numele tovarășilor săi 
lăcătuși, Gheorghe Toja — in 
numele grupei de forjori, maistrul 
Baci Cornel apoi tînărul inginer 
Ion Mauc, șeful secției piese de 
schimb, Gheorghe .Preoteasa, Teo
dor Vlcașiu, șeful atelierelor de 
zonă C,F.R.-Oradea etc.

Vorbitorii au arătat realizările 
obținute de ei în preajma alege
rilor de deputați în Marea Adu
nare Națională. Astfel, atelierele 
au îndeplinit planul global pe .a- 
nul acesta încă de la 9 noietn- 
brie, la vagoane se produce 
astăzi în contul zilei de 10 ia» 
nuarie 1957, iar ia alte sorti-: 
mente, cum sînt rebandajărl de 
roți, lucrări pentfu ălte unități 
C.F.R., se dau produse in con
tul lunii februarie 1957. .Cele 
nouă brigăzi de tineret sînt.în 
fruntea muncii pentru o produc
tivitate sporită.

Au vorbit la această adunare, 
susținînd propunerea făcută, și 
numeroși oaspeți din afara ate
lierelor C.F.R., Coman Gheorghe, 
șeful stației C.F.R.-Or.adea, Au
rel Toma, de la depoul de loco
motive, Dumitru Barosanu, de la 
secția 13 C.F.R., Ladislau Blotner, 
de la trustul regional de con
strucții, Dumitru Călin, de la 
fabrica „Haia Lifșiț", Gheorghe 
Nan, de lă sfatul popular regio
nal, și alții. ■

Adunarea a aprobat în unani
mitate desemnarea candidatului 
F.D.P. din circumscripția electo
rală nr. 9 Oradea-nord, în per
soana tovarășului Leontin Sală- 
jan.

La Craiova au continuat vineri 
și simbătă • festivitățile prilejuite 
de centenarul Spitalului unificat 
de adulți (fostul spital Filantro
pia).

In ziua a doua a festivităților 
a avut loc o sesiune științifică de 
comunicări consacrată cercetări
lor făcute în ultimii ani în cli- 
nicile și laboratoarele Spitalului 
unificat de adulți din Craiova.

Simbătă la amiază în cadrul 
adunării de închidere a festivită
ților a luat cuvîntul dr. Voinea 
Marinescu, ministrul Sănătății.

Cu ocazia împlinirii a 100 de 
ani de la înființarea Spitalului 
unificat de adulți (Filantropia) 
din Craiova, Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a R.P.R. a 
conferit acestei mari unități spi
talicești Ordinul Muncii clasa l-a. 
De asemenea pentru merite în

muncă au fost decorați dr. Mihai 
Cănctulescu, dr. Pantelie Copă- 
cșanu și dr. Emil Graur cu Or
dinul Muncii clasa 11-a, dr. Va- 
leriu Arsenie, dr. Mihail Mitrea 
și dr. Ion Parhon cu Ordinul 
Muncii clasa 111-a. Totodată 14 
medici și lucrători sanitari șl din 
aparatul administrativ au fost 
decorați cu Medalia Muncii.

C.C. ăl Sindicatului muncito
rilor sanitari și Ministerului Să
nătății a distins 39 medici, su
rori felcere, infirmiere și funcțio
nari cu insigna „Evidențiat tn 
munca sanitară".

In numele celor decorați au 
răspuns dr. P. Firescu, directorul 
Spitalului unificat de adulți Cra
iova și dr. M. Cănctulescu, care 
au mulțumit partidului și guver
nului pentru distincțiile acordate.

(Agerpres)

Teatrul satiric muzical 
Constantin lanQse“»

Duminică dimineața a avut loc 
festivitatea schimbării numelui 
Teatrului de Estradă in Teatrul 
satiric muzica! „Constantin Tă- 
pase" și a inaugurării sălii din 
calea Victoriei nr. 33, care a fost 
complect renovată.

Festivitatea a fost deschisă de 
compozitorul Ion Vasilescu, lau
reat al Premiului de Stat.

-. Marin Pîrrianu, directorul Tea
trului satiric muzical „Constantin 
Tănase", artistul emerit N. Stroe

și C. Rădulescu, directorul muzi
cii din Ministerul Culturii au 
evocat figura lui Constantin Ti
na se.

In prima parte a spectacolului 
care a urmat au fost prezentate 
fragmente din repertoriul vechiu 
lui teatru de revistă „Cărăbuș"

In încheierea festivității au 
fost prezentate fragmente din 
noul spectacol „Un băiat iubește 
o fată", a cărui premieră va avea 
loc in curînd.

(Agerpres)

INFORMAȚII
In cadrul acordului cultural 

dintre R.P.R. și R. D. Germană, 
duminică au plecat la Berlin 
Horia Deleanu, redactor șef a! 
revistei „Teatrul" și Qrof Ladis
lau, regizor al Teatrului de Stat 
din Oradea, care vot face un 
schimb de experiență cu repre
zentanți ai teatrului din R. D. 
Germană.

Duminică au părăsit Capitala,

pleetnd tn Uniunea Sovietică, di 
rijorul Constantin Silvestri, artist 
al poporului din R.P.R., pianistul 
Mîndru Katz, artist emerit al 
R.P.R., cîntăreața Ecaterina Vîl- 
covici, solistă a Operei Romîne de 
Stat din Cluj, și pianistul acom
paniator Ferdinand Weiss. Ar
tiștii romîni vor da recitale, con
certe și spectacole la Moscova, 
Leningrad, Kiev, Kuibîșev și 
Gorki.

(Agerpres)
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în zilele cînd pavilionul 
R.P.R. la Expoziția Intefnațio. 
nală de la Delhi cunoștea o 
afluență puternică de vizitatori, 
s-a transmis din îndepărtata 
Indie o radiogramă destinată 
muncitorilor și tehnicienilor, de 
la I.O.R.-București: „Micros
copul de laborator, vestitorul ti
nerei industrii optice romJnești 
a primit cu succes „botezul" tîr- 
gurilor internaționale".

De atunci a trecut un ap. 
Muncitorii de la I.O.R. au adus 
noi perfecționări microscopului. 
Printre acestea se află și obiec
tivul specjal de imersie, produs 
pentru prima oară în țara noas
tră, cu ajutorul căruia puterea 
de mărire a microscopului creș
te pînă la 1450 ori.

Piesa minusculă ce încape în 
căușul unui pumn de copii e 
formată din șase lentile „uria
șe" printre care se află și len
tila frontală cu un diametru de 
1,4 m.m. E lesne de înțeles că 
o piesă în care submultiplii mi
limetrului au un rol hotărîtor, 
nu e ușor de făurit. Imagina, 
ți-vă cit arată o sutime de mi
limetru.

Uneori sutimea de milimetru e 
„nărăvașă". In urmă cu cinci 
luni, utemistului Ilie Tică, res
ponsabilul brigăzii de tineret 
din secția montaj oculare și o- 
biective, i-a fost încredințată 
montarea primului obiectiv pen
tru imersie. Cînd Ilie Tică a 
terminat montarea, toți mem
brii brigăzii au lăsat lucrul. Jiie 
Tică căuta să pară calm, să-și 
stăpînească emoția cp-i furni
ca miinile. Cu mișcări precise 
fixa obiectivul la microscop. Ni
meni nu scotea o vorbă. Tova
rășii lui așteptau din clipă in 
olipă să-1 audă fluierînd ușor, 
așa cum făcea el ori de cite ori 
îi izbutea cîte ceva. De data 
aceasta însă semnalul de mul
țumire tntîrzia. Fața lui con
centrată, șanțurile care-i brăz
dau adine fruntea înaltă, nu 
prevesteau nimic bun.

— Ce faci, băiete, ai am-utit?— 
îl întrebă tovarășul Ion Gheor
ghe, șeful sectorului optic. Tf- 
nărul își dezlipi cu greu ochiul 
de microscop. Revizui fulgeră-

perfectă
tor în minte operațiile tehnice 
executate -de el. Nu comisese 
nici o greșeală și totuși...

— Nu am reușit, vizibilitatea 
nu e bună, mărturisi el.

— încă nu-i nimic grav, îi 
venim noi de hac — răspunse 
comunistul. Ion Gheorghe. Tre
buie să controlăm reper cu re
per.

Și au controlat zile în șir...
Pentru a se obține claritatea 

dorită, cele șase lentile ale o- 
biectivului de imersie sînt su
prapuse la distanțe de sutimi 
de milimetru. Din cauza unei 
foarte mici erori de calcul dis
tanțele nu corespundeau. Și 
fiindcă nu exista o documentare 
tehnică privind construirea o- 
biectivului.- de imersie, reglarea 
distanțelor dintre lentile tre
buia făcută cu ajutorul unui 

, „banc optic" special. Procura
rea prin import a unui astfel 
de instrument însemna irosire 
de timp, nefndeplinlrea planu
lui. La îndemnul organizației 
de partid un colectiv de tehni
cieni s-au angajat să confecțio
neze . instrumentul de precizie 
necesar. Peste două luni efor
turile lor creatoare au dat roa
de,. iar pe masa de lucru a bri
găzii de tineret din secția mon
taj oculare și obiective și-a îă- 
cut loc un nou aparat: bancul 
optic pentru reglarea obiective
lor de imersie.

La cîteva zile utemistul Ilie 
Tică fixa la microscop primul 
obiectiv. încă' uu era sigur de 
reușită și spre , a feH pe tova
rășii lui de noj dezamăgiri a 
înșurubat obiectivul fără să fie 
observat de nimeni. Deodată 
fluieră subțire a triumf și iz
bucni :

— Claritate perfectă I
— Claritate perfectă. Peste 

un sfert de ceas cele două cu
vinte făceau ocolul fabricii Pe 
fețele zecilor de opticieni care 
au contribuit la reușita obiec
tivului se citea bucuria datoriei 

. împlinite. Succesul lor e încă o 
victorie a tinerei noastre indus
trii optice.

ELVIRA ȘTEFÂNESCU 
funcfionară-București

Case noi 
în colectiva
Ai auzit? Tudor Bratu 

și-a făcut casă...
— Și ce, te miră ? Parcă nu

mai el? Ciți dintre colectiviști...
Și este adevărat l Tinirul Tu- 

dor Bratu este numai unul din
tre membrii gospodăriei colec
tive „Progresul" din satul Pro. 
gresu (raionul Fetești), care 
și-au făcut, in anul acesta, case 
noi. Mihai Olteana are și el 
casă nouă, Ioan Dăroiu la fel. 
Apoi Nicolae Șocariciu, Ioan M. 
Barbu șl alfl tineri... Zece co
lectiviști s-au mutat, in anul 
acedta. tn case noi. Alții — ca 
Tănase Stan și loan Cățeloiu — 
și-au lucrat timplăria necesară 
pentru case, iar Ioan Cernal. 
loan Bratu, Ilie Bursuc și incă 
vreo 3—4 colectiviști și-au pro
curat materialele de construcție 
necesare și in curtnd, în satul 
Progresa vor apare alte noi 
case.

Timp de doi ani, 30 colec
tiviști și-au ridicat case 
Majoritatea lor sini abia tineri 
căsătoriți. - Casele și le-au con
struit și cu ajutorul colectivei. 
Gospodăria i-a ajutat cu mese
riași, cu atelaje. Materialele de 
construcfie și le-au procurat 
prin cooperativă, in schimbul 
valorificării de produse agrico
le. Și au avut colectiviștii ce 
valorifica, că doar au primit — 
bineînțeles, cei care au mun
cit — mii de kilograme de bu
cate de la colectivă, ca răsplată 
pentru munca depusă.

CONSTANTIN FRINCU 
colectivist

nOi.

Lucrări edilitare 
începute 

dar neterminate ,
Cetăfenii din orașul lași au 

salutat cu multă bucurie 'înce
perea lucrărilor d.e construcție 
a conductei de apă Prut-Iași 
De atunci au trecut citeva 
luni, tn acest timp au fost fă
cute săpăturile șanțurilor pe 
traseul conductei, au fost ins
talate tuburile și, pe o anu
mită porfiune. pămlntul a fost 
aruncat din nou tn șanțuri 
bătătorit și nivelat. Tn unele 
locuri chiar s-a pietruit. Dar 
dacă vei merge pe strada 
Hala Lifșif vei constata 
că șanțurile tncă nu au fost 
astupate. Din cauza ploilor 
pereții s-au surpat, iar tubu
rile zac tn apă. Noroiul abun
dă pe întreaga stradă. De alt
fel chiar și cind vii spre lași, 
pe străzile mărginașe, pe unde 
trece conducta, vei „admira" 
același tablou.

In lași, timpul nu-i chiar 
atlt de nefavorabil, acum in 
decembrie, și încă se mai pot 
executa lucrările de astupare 
a șanțurilor și chiar de pie
truire, Dar pentru ca acestea 
să devină un fapt tmplinit 
Trustul 14 construcfli lași tre
buie să părăsească nepăsarea 
și să-și respecte conștiincios 
îndatoririle. Poate, cu acest 
prilej, Sfatul popular al ora
șului lași va ști să îndrume 
conducerea Trustului 14 con. 
strucții să nu mai neglijeze 
lucrări edilitare de seamă.

M. MIHAILOVICI 
activist al Comitetului 
orășenesc U.T.M. lași

I»
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O țărancă 
din întovărășire

SUCEAVA (prin telefon de Ia 
trimisul nostru).

Grupuri de țărani muncitori 
din Ripiceni s-au îndreptat spre 
sala de festivități a căminului 
cultural. Aici aveau să propună 
candidatul F.D.P. pentru cir
cumscripția electorală Ștefănești.

După ce adunarea a fost des
chisă de tovarășul Constantin 
Boacă. președintele sfatului popu
lar,- a luat cuvîntul tovarășa lu- 
lia Dorneanu, membră a biroului 
regional F.D P.

Tovarășul N. Luca, membru în 
biroul comunal al F.D.P., a pro
pus candidată pe țăranca mun
citoare Marla Suhaschi. membră 
a întovărășirii agricole din Ripi
ceni. Cei prezenți au aplaudat cu 
căldură — deoarece tovarășa Su
haschi. în cel patru ani de cind 
face parte din comitetul de con
ducere al întovărășirii agricole, 
a dovedit atașament față de re
gimul de democrație-populară, 
față de interesele cetățenilor din 
comuna ei

Țăranul muncitor Gheorghe 
Ciobotaru, membru al întovără
șirii agricole, și-a exprimat bu
curia că printre eandidații pentru 
Marea Adunare Națională este 
și o țărancă din satul său. Toți 
au hotărlt să sprijine propunerea 
făcută.

PAUL DAN

Sezon bogat pentru schiori
deAșteptată cu înfrigurare 

către schiori, și poate nu numai 
de către aceștia, zăpada intirzie. 
Și cum sezonul competițional se 
apropie cu pași repezi, schiorii 
au pornit in căutarea zăpezii. Li
nii fondiști de la C.C.A., Energia 
și Flamura roșie au găsit-o îm
prejurul cabanei Diham. Alții, 
coboritorii și slalomiștii acelo
rași asociații,, au găsit-o la Vir- 
ful cu Dor. schiorii de la I.C.F. 
la Padina, iar dinamoviștii pe 
pîrtiile de la Postăvarul.

Dorința unanimă a schiorilor, 
de a se pregăti anul acesta cit 
mai bine, are desigur o explica
ție. Noul sezon, spre deosebire 
de anii trecuți, va cuprinde un 
bogat calendar competițional.

Concursul inaugural al sezonu
lui de schi va avea loc la 6 ia
nuarie simultan la Diham, Pre
deal și Borșa. Programul va 
cuprinde întreceri de fond, sări
turi de la trambulină, coborire 
și slalom special. De fapt, pen
tru marea majoritate a iubito
rilor schiului, sezonul a inceput 
(bineînțeles acolo unde e zăpa
dă). E vorba de întrecerile de 
schi din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. De la Vatra 
Dornei ne-au sosit vești că s-au 
organizat de acum primele con
cursuri

Așteptate întotdeauna cu un 
mare interes de către sportivii 
noștri fruntași, campionatele in
dividuale de schi ale R.P.R. se 
vor desfășura între 23—28 fe
bruarie la Poiana (probele de 
fond și sărituri) și 13—17 mar
tie la Poiana și Sinaia (probele 
alpine) Pentru a se da posibi
litatea afirmării tinerilor schiori, 
forurile de specialitate au ini
țiat organizarea pentru prima 
dată, anul acesta, a unui con.

■ curs republican pe echipe de ti- 
| neret. La concurs, care progra-

mează întreceri la Predeal, Po
iana. Borșa, Semenic și Vatra 
Dornei, vor putea să participe 
tineri pină la 21 de ani. La a- 
ceastă competiție se mai adau
gi tradiționala competiție „Cu
pa R.P.R.** (pe reprezentative de 
asociații), campionatele diferite
lor asociații, precum șl competi
țiile de peste hotare la care vor 
participa cei mal buni sportivi 
ai țării. In curînd chiar, schio
rii asociației. „Voința" se 
deplasa In R.P. Polonă.

In noul sezon sportiv de iarnă 
nu vor lipsi nici competițiile in
ternaționale organizate în țară. 
Intre 3 și 7 martie 1957 vor fi 
organizate campionatele interna-

vor

In pragul întilnlrii de handbal

BUCUREȘTI - BELGRAD
Duminică după , amiază, sala 

sporturilor de la Fioreasca a găz
duit întrecerile din cadrul etapei 

republican 
li) rezer- 

4 
făta 
itiri,

a II-a a concursului i. 
de handbal (redus in salt 
pat: echipelor masculine. Cete 
Inttlnlri, care au avut loitri | 
unui număr record de s^ctat 
au prilejuit dispute echilibrate și 
de bună factură tehnică. La sftr-

ționaie de schi ale R.P.R. Intre* 
ceriie rezervate numai țchiorjlor 
se vor desfășura la următoarele 
probe: coborire, slalom special, 
slalom uriaș și combinata nor
dică. Fondiștii iși vor disputa .
întiietatea intr-o singură probă: șitul intllnirij dintre echipele 
15 km.

Comisia de organizare, care 
a și inceput să ia măsuri pen
tru buna desfășurare a competi
ției, ne-a informat că au fost tri
mise invitații forurilor respecti
ve din următoarele țări: Aus
tria (care a și anunțat că va 
trimite un număr de schiori), 
Iugoslavia, R.D. Germană, Fran
ța, Polonia, Italia, Bulgaria, El
veția și Turcia.

In campionatul R.RR, de
lupta devine

Ca la o comandă, sutele de spectatori care ur
măreau duminică seara desfășurarea celei de a 
13-a runde a campionatului republican de șah au 
izbucnit tn aplauze. Pe tabla centrală, „Mititelu 
—Troianescu", apăruse eticheta „remiză". I.n fe
lul acesta, nici de această dată pasionanta „cursă" 
Troianescu—Mititelu nu lua sfirșit. Ea continuă, 
cu o și mai mare intensitate.

Partida dintre cei doi jucători a evolua la fel ca 
susținătorii el în finala acestui campionat. Gh. 
Mititelu, acest tînăr jucător de 22 ani, a avut 
un inceput timid. Apoi, credincios tacticii sale 
de atac și cu fantezia-i combinativă caracteristică, 
a deschis ofensiva în fața căreia maestrul in
ternațional Troianescu a trebuit să cedeze din ma
terial. Mai puțin ponderat, Mititelu, printr-o mu
tare slabă, și-a descoperit poziția ajungînd în si
tuația ca lupta să ducă la un rezultat egai.
Dar astfel de re zultate „de împărțire a punc
tului" nu sînt obișnuite pentru actuala ediție a 
campionatului masculin de șah. Micșorarea nu
mărului finaliștilor a dus la accelerarea ritmului 
de joc. O victorie fiind extrem de prețioasă, deoa
rece numărul partidelor este mai mic decît în

Casa Centrală a Armatei și Di
namo VI am avut prilejul să 
stăm de vorbă cu tov. Ion 
Kunst, antrenorul echipei de 
handbal a orașului București. 
L-am rugat să ne vorbească des
pre pregătirile făcute de repre. 
tentativa orașului București in 
vederea jocului pe care-l va sus
ține duminică 23 decembrie in 
compania formației Belgradului 
Meciul are loc in cadrul compe-

șah
și mai dirză

celelalte campionate. Toate intîlnirile sînt deo
sebit de vii, de interesante și palpitante, tac
tica așteptării nefiind de loc pe placul concu- 
renților. Tocmai de aceea, cele mai multe dintre 
partide se desfășoară la un înalt nivel tehnic, 
demn de cei mai buni șahiști ai țării. Pe lîngă 
revelația prezentului campionat — Mititelu — 
tînăra 
cinste 
țescu.

Mai sînt doar 4 runde de jucat. Faptul însă că 
majoritatea șahiștilor fruntași au '
concurenții lor direcți,, face ca lupta din sala Mi
nisterului de Finanțe șă devină și mai spectacu
loasă. Datorită micii diferente de punctaj dintre 
concurenți, partidele care urmează pot schimba 
în fiecare zi configurația clasamentului. Troianescu 
mai are partide dificile cu Ureeanu și Reicher, Mi
titelu cu Szăbo, Ufseanu și Ghițescu, Ciocîltea cu 
Ghițescu, Rădulescu, HaLic. Tocmai de aceea este 
greu să dăm de pe acum un pronostic pentru cu
ceritorul titlului “de campion al țării pe acest an.

generație de șahiști este reprezentată cu 
și de către Ciocîltea, Negrea, Szabo, Ghb

aptul însă că 
ae jucat cu

ION CRIȘAN

titiel organizată de Federația 
franceză In colaborare cu ziarul 
parizian L'Equipe — „Cupa O- 
roșelor".

■*■ Ne cunoaștem foarte puțin 
viitorii adversari — ne-a spus 
tod. I. Kunst. Handbaliștii iugos
lavi eu care ne-am tntttnit o sin. 
gură dată in anul acesta, știm 
doar că au o bună tehnică indivi
duală și mai ales au avantajul 
de a fi susținut mai multe jocuri 
internaționale. Competiția hand
balistică organizată de forul 
francez de specialitate constituie 
un bun prilej de afirmare pentru 
handbalul romlnesc care In ulti* 
mii ani a făcut progrese tnsem. 
note. Bineînțeles că In același 
timp competifla este un examen 
dificil pe care ne vom strădui 
să-l trecem cu succes. Tn ceea ce 
privește echipa noastră, ea este 
alcătuită In majoritate din ele
mente tinere, evidențiate cu pri. 
lejul primelor jocuri din cadrul 
concursului republican de sală. 
Dintre, cei 16 selecționabili fac 
parte Sidea, Talman. Căliman, 
M. Nedeff. Covaci, Simlon, R. 
Cernut, Bulgara și al fii.

Ne aflăm tn pragul unui exa
men dificil, dar sintem conștienți 
de sarcina pe care o avem șl 
promitem exigenților spectatori 
bucureșteni o comportare la ni. 
velul posibilităților noastre,

A. P.

PE SCURT
• Echipa de fotbal Spartak. 

Subotița și-a încheiat turneul în- 
treprins in țara noastră, jucind 
duminică Ia Oradea cu deținătoa
rea „Cupei R.P.R.**, Progresul. 
Fotbaliștii iugoslavi au obținut 
victoria cu scorul de 1—0 (1—0).

• Lă Berlin a avut Ioc o întîl- 
nire de hochei pe gheață între 
echipa reprezentativă a R.D. Ger. 
mane și echipa hocheiștilor ro
mîni. Victoria a revenit echi
pei R.D. Germane cu scorul de 
11-3.

i



Trei avioane americane au violat 
spațiul aerian al U.R.S.S.
Nota adresată de 

guvernului
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite următoarea notă 
adresată de guvernul sovietic, 
guvernului S.U.A.

La 15 decembrie, S. R. Stri- 
ganov, Însărcinatul cu Afaceri 
ad-interim al U.R.S.S. în S.U.A., 
a vizitat Departamentul de Stat 
și a remis următoarea notă a gu
vernului sovietic:

„Guvernul Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste consideră ne
cesar să declare următoarele gu
vernului Statelor Unite ale Ame- 
ricii.

Potrivit unor date stabilite pre
cis. la 11 decembrie 1956, între 
orele 13,07 șl 13.21, ora Vladi- 
vostokului, trei avioane americane 
cu reacție tip „B-57", care au 
apărut din direcția Mării Japo
niei la sud de Vladivostok, au 
violat frontiera de stat a U.R.S.S. 
și au pătruns în spațiul aerian 
al Uniunii Sovietice. Aceste a- 
vioane au pătruns în adîncime 
în spațiul aerian al U.R.S.S. in 
regiunea Vladivostok. Timpul era 
senin, cu o bună vizibilitate, 
ceea ce exclude posibilitatea ca

guvernul sovietic 
S. U. A.

piloții să-și fi pierdut orienta
rea.

Violarea spațiului aerian al 
Uniunii Sovietice de către avioa- 
nele americane nu poate fi con
siderată decît ca o acțiune deli
berată a autorităților militare ale 
S.U.A. cu scopuri vădite de spio
naj, ceea ce nu poate să nu ducă 
la agravarea situației internațio
nale în Extremul Orient.

Guvernul Uniunii Sovietice a- 
dresează guvernului S.U.A. un 
protest hotărît împotriva acestei 
violări grosolane a spațiului ae
rian al Uniunii Sovietice de că
tre avioane americane și insistă 
ca guvernul S.U.A. să ia măsuri 
pentru pedepsirea celor vinovați 
și pentru preîntîmpinarea pe vii
tor a violării frontierelor de stat 
ale U.R.S.S. de către avioane a- 
mericane. Guvernul sovietic con
sideră necesar să declare că dacă 
avioane americane vor viola pe 
viitor spațiul aerian al U.R.S.S. 
răspunderea pentru consecințele 
acestor violări va reveni în în
tregime guvernului Statelor Uni
te ale Amer;cii“

Grecia respinge planul britanic 
privitor la Cipru

ATENA 17 (Agerpres).—Primul 
ministru al Greciei, Constantin 
Karamanlis, l-a insărcinat pe con
ducătorul delegației Greciei la 
O.N.U., Kasimatis, să ceară Co
mitetului Politic al Adunării Ge
nerale să examineze cu priori
tate, atunci cind 6e va întruni la 
3 ianuarie 1957, plîngerea Gre
ciei-împotriva Angliei în legătură 
cu refuzul acestei țări de a a- 
corda Ciprului dreptul la auto
determinare.

Potrivit agenției Reuter, cercu
rile diplomatice din Atena inter
pretează acțiunea lui Karamanlis 
drept un nou indiciu că Grecia 
respinge planul britanic privitor 
la Cipru — așanumitul plan 
Radcliffe — în baza căruia Ci
prul ar urma să dobîndească 
doar o autonomie internă limi
tată. După cum se știe, planul 
Radcliffe a fost prezentat săptă- 
m.îna trecută guvernului grec.

Lucrările Adunării Generale a O.N.U
Ședința din 17 decembrie

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
In ședința din dimineața zilei de 
17 decembrie a Adunării Gene
rale a fost reluată examinarea 
problemele cu privire la modifi- 
carea Cartel O.N.U., în scopul 
sporirii numărului de membri ale 
celor trei organisme principale

ale O.N.U. — consiliul de Secu
ritate, Consiliul Economic și so
cial și Curtea internațională. Dis
cuțiile 6e desfășoară pe baza ct- 
torva proiecte de rezoluție pre
zentate de un grup de țări din 
America Latină și de Spania.

La 17 decembrie a fost exami
nată problema sporirii numărului

Cuvîntarea rostită de V. V.

Eforturi pentru
BUDAPESTA 17 (Agerpres).— 

Luni, în fabricile și uzinele din 
întreaga țară au lucrat 95 la 
sută din oamenii muncii. O con
tribuție de preț la însănătoșirea 
vieții economice aduc Combinatul 
metalurgic Csepel, metalurgiștii 
din Borsod și Misko'.cz, uzinele 
din Gyor. Debreczen. Dunapentele, 
Pecs, Szolnok etc.

Știrile sosite din centrele in
dustriei carbonifere arată că mi
nerii răspund apelului guvernu
lui de a spori producția de căr
bune. Numărul celor care coboa
ră în mine și cantitatea de căr
bune extras sporește pretutindeni 
din zi in zi. Delegații Consiliului 
muncitoresc al uzinei de vagoane 
din Gyor au căzut de acord cu

normalizarea vieții în Ungaria
delegații Consiliului muncitoresc 
de la minele din Tatabanya ca 
muncitorii care nu pot fi deocam
dată folosiți în uzină să lucreze 
temporar în minele din Tata și 
Oroszlany unde se resimte lipsa 
de brațe de muncă. Acorduri de 
acest gen au fost încheiate și 
între alte uzine și mine din țară.

Postul de radio Budapesta a 
anunțat că au fost formate uni
tăți de ordine compuse din mi
neri înarmați care au sarcină de 
a asigura securitatea în mine.

Măsurile energice luate de gu
vernul revoluționar muncitoresc- 
țărănesc pentru reprimarea ele
mentelor contrarevoluționare

„Sîntem fericiți câ ne-am reîntors 
în patrie" a declarat un refugiat 

înapoiat în R. P. Ungară

asigurarea ordine! dau roadele 
așteptate.

După cum anunță agenția 
MTI, Direcția poliției din depar
tamentul Heves a deschis o an
chetă în legătură cu dezordinele 
care au avut loc săptămîna tre
cută la Eger. Au fost arestate 
numeroase persoane bănuite de a 
fi ascuns arme și de a-i fi ațîțat 
pe studenți. Agenția informează 
de asemenea că la 16 decembrie, 
Tribunalul militar din Budapesta 
a condamnat la moarte pe Istvan 
Pap și Rudolf Nausch, care în 
noaptea de 13 decembrie au tras 
focuri de armă la Kobanla (cir
cumscripția a 10-a a Budapestei) 
în apropierea unei uzine. La 
locuința lui Nausch au fost desco
perite un revolver, o pușcă mi
tralieră și patru grenade. Acuzații 
au cerut grațierea. Tribunalul 
excepțional ‘ ' ' ' 
Prezidiului 
Ungare.

Tribunalul 
a înaintat cererea lor 
Republicii Populare

in cadrul ședinței plenare din 
17 decembrie 1956 a Adunării 
Generale O.N.U., V. V. Kuzne- 
țov a rostit o cuvîntare în care 
a spus printre altele:

La examinarea de către Adu
narea Generală a propunerilor 
cu privire la lărgirea componen
ței organismelor principale ale 
O.N.U , nu poate fi omis faptul 
că este vorba de revizuirea unor 
teze esențiale ale Cartei Orga
nizației Națiunilor Unite.

Dacă ne amintim de împreju
rările în care cu 12 ani in urmă 
a fost elaborată Carta Organiza
ției Națiunilor Unite nu se poate 
să nu recunoaștem că această 
Cartă in îorma ei actuală este 
un document internațional foarte 
judicios întocmit, in care au fost 
formulate principalele sarcini și 
scopuri ale organizației. Carta 
reflectă sistemul relațiilor inter
naționale care s-a format după 
cel de al doilea război mondial.

Pentru activitatea încununată 
de succes a O.N.U., a arătat în 
continuare V. V. Kuznețov, este 
nevoie de respectarea strictă a 
Cartei O.N.U. de către toate sta
tele membre ale O.N.U., atît cele 
mari cit și cele mici, atît cele 
puternice din punct de vedere 
economic, cit și cele slab dezvol
tate. Numai cu această condiție 
O.N.U își va putea asigura auto
ritatea cuvenită și va putea exer
cita o influență binefăcătoare a- 
supra relațiilor internaționale.

Dar, a continuat V. V. Kuzne- 
țov, principiile Cartei O.N.U. 
sint violate în mod grosolan. 
Unii membri ai O.N.U. și in pri
mul rind Statele Unite imping 
tot mai mult 0-N.U. pe o cale 
care nu are nimic comun cu 
principiile puse la baza acestei 
organizații internaționale.

V. V. Kuznețov a reamintit 
încălcarea hotăririi adoptate la 
Londra în 1946 în ce privește 
reprezentarea’ geografică în Con
siliul de Securitate. Lucrurile au 
ajuns pînă acolo, a declarat el, 
incit pe locul .care se cuvine ță
rilor din Europa răsăriteană, au 
fost alese în mod ilegal la ac
tuala sesiune Filipinele, care, se 
află după cum se știe la multe 
mii de kilometri de Europa.

Continuarea actelor ilegale în 
privința țărilor din Europa răsă
riteană este cu atît mai intolera
bilă cu cit numărul țărilor mem
bre ale O.N.U. din această re

giune a sporit pînă la zece da
torită primirii în O.N.U. în ca
drul sesiunii precedente a Adu
nării Generale a Albaniei, Bul
gariei, Ungariei și Rominiei.

Delegația Uniunii Sovietice 
consideră că nu trebuie sprijinite 
propunerile în legătură cu lărgi
rea componenței organismelor 
principale — Consiliul de Secu
ritate, Consiliul Economic și So
cial și Curtea internațională în 
condițiile cind sini încălcate in 
mod grosolan principiile repar
tiției geogrâfice juste a locurilor 
în aceste organisme în ce pri
vește țările din Europa răsări
teană.

Delegația sovietică consideră 
că este necesar să sublinieze în
călcarea flagrantă a Cartei 
O.N.U. în privința unui membru 
permanent al Consiliului de 
Securitate și anume R. P. Chi
neză. De 7 ani în Consiliul de 
Securitate și în alte organisme 
ale O.N.U. nu este reprezentată 
una din marile puteri și anume 
R. P. Chineză. Locul Chinei în 
O.N.U. este ocupat de lepădătura 
ciankaișistă care se ascunde pe 
insula Taivan sub protecția baio
netelor americane.

Cererea cu privire la restabili
rea drepturilor statului chinez în 
O.N.U. este formulată tot mai 
insistent de către toate țările 
care se îngrijesc de menținerea 
și întărirea păcii și colaborării 
internaționale.

Poziția puterilor imperialiste, 
în frunte cu S U.A., care împie
dică restabilirea drepturilor legi
time ale Chinei în O.N.U., este 
o încercare zadarnică de a frîna 
marele proces al eliberării po
poarelor din țările coloniale și 
dependente.

Aminarea continuă a rezolvării 
problemei privind restabilirea in 
O.N.U. a drepturilor legitime ale 
Republicii. Populare Chineze este 
intolerabilă, deoarece aceasta are 
o influență negativa tot mai pu
ternică asupra activității genera
le a O NU., constituind o piedi
că în calea luării de măsuri în
dreptate spre dezvoltarea și îm
bunătățirea activității Organiza
ției Națiunilor Unite in ansam 
blu.

Toți acei care apreciază cu a 
devărat scopurile și principiile 
înalte ale Cartei O.N.U., care nă
zuiesc ca această organizație in
ternațională să fie cit mai efi-

de membri ai Consiliului de Secu
ritate.

Au luat cuvîntul reprezentan
ții Poloniei, Greciei și Uniunii 
Sovietice.

Cu aceasta ședința de dimi
neață a Adunării a luat sftr- 
șit. Discuțiile au continuat ta ca
drul ședinței de după amiază.

Kuznețov
cientă, pentru ca ea să fie folo
sită nu în interesele egoiste ale 
cercurilor imperialiste, ci în in
teresele întregii omeniri — toți 
aceștia nu pot să nu dorească ca 
în locui slugilor și marionetelor 
din Taivan, in această sală să 
fie prezenți reprezentanți ai Chi
nei. Restabilirea drepturilor R P. 
Chineze ar ridica prestigiul 
O.N.U. și ar restabili dreptatea 
internațională.

Delegația sovietică consideră 
inadmisibil ca examinarea proble
mei privind modificările Cartei 
în scopul lărgirii numărului mem 
brilor organismelor principale 
ale O.N.U. să se desfășoare fără 
participarea Republicii Populare 
Chineze — una din membrele 
permanente ale Consiliului de 
Securitate. Aceasta este cu atit 
mai inadmisibil, cu cit orice mo
dificare adusă Cartei O.N.U. in
tră in vigoare numai după ratifi
carea ei de către două treimi din 
membrii O.N.U., inclusiv toți 
membrii permanenți ai Consiliu
lui de Securitate, adică inclusiv 
Republica Populară Chineză.

Delegația U.R.S.S. consideră 
că înainte de a se examina pro
blema amendamentelor la Cartă 
trebuie înlăturată cea mai mare 
nedreptate și trebuie restabilite 
drepturile legitime ale R. P. Chi
neze în O.N.U.

Cind acest lucru va fi făcut 
Uniunea Sovietică va fi gata să 
accepte lărgirea numărului de 

-membri ai Consiliului de Securi
tate, Consiliului economic și so
cial și ai celorlalte organisme 
ale ONU. Ea are în vedere tot- 
odată faptul că vor fi apărate in 
modul cuvenit drepturile regiuni
lor geografice respective din 
Europa și Asia inclusiv și ale re
giunii țărilor din Europa răsări
teană. in ce privește reprezenta
rea lor în Consiliul de Securita
te și în alte organisme principale 
ale O.N.U.

Semnarea acordului cu privire 
la statutul trupelor sovietice 
care staționează in Polonia

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — 
PAP transmite: La 17 decembrie, 
orele 20; a fost semnat la Varșo
via, în clădirea Președinției Con
siliului de Miniștri, acordul între 
guvernul Republicii Populare 
Polone și guvernul Uniunii So
vietice, cu privire la statutul ju
ridic ai trupelor sovietice care 
staționează în mod temporar în 
Polonia.

Din partea Poloniei acordul a 
fost semnat de Rapacki. minis
trul Afacerilor Externe, și gene
ra! Spychalski, ministru al Apă
rării Naționale.

Din partea Uniunii Sovietice,

acordul a fost semnat de D. T. 
Șepilov, ministrul al Afacerilor 
Externe, și de mareșalul Jukov, 
ministrul Apărării al U.R.S.S.

Semnarea acordului a avut loc 
tn prezența lui V. Gomulka, J. 
Cyrankiewicz, E. Ochab și S. Al
brecht. Au luat parte de aseme
nea membri ai guvernului și un 
mare număr de generali din ar
mata poloneză, ziariști polonezi 
și străini.

După semnarea acordului, J, 
Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri, a oferit o re
cepție în cinstea delegației guver
namentale a Uniunii Sovietice. .

Alegerea conducerii 
și a secretariatului P. C. Italian

ROMA 17 (Agerpres). — La 17 
decembrie a avut loc plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Italian, în cadrul că
reia au fost alese conducerea și 
secretariatul partidului. Secretar 
general al C.C. al Partidului a 
fost reales în unanimitate Pal- 
miro Tog'.iatti, secretar general 
adjunct — Lu’gi Longo.

Din conducerea partidului fac 
parte: Palmiro Togliatti, Luigi 
Longo, Mario Alicata. Giorgio A-
mendola, Arturo Colombi."’ Giu
seppe Di Vittorio, Giuseppe

Dozza, Pietro Ingrao, Girolamo 
Li Causi, Agostino Novella, Gian 
Carlo Pajetta, Giacomo Pelle
grini, Antonio Roasio, Luciano 
Romagnoli, Emilio Sereni, Velio, 
Umberto Terracini.

Din conducere face de aseme
nea parte Mauro Scoccimarro, 
președintele Comisiei Centrale de 
Control.

In secretariat au fost aleși: 
Togliatti, Longo, Giorgio Amen
dola, Pietro Ingrao, Gian Carlo 
Pajetta, Enrico Bonazzi, Paolo 
BufalinL

In Irlanda de nord

M ăsuri polițienești pentru reprimarea 
luptei de independență

LONDRA 17 (Agerpres). — 
După atacurile de săptămîna tre
cută ale „Armatei republicane ir
landeze" împotriva unor obiecti
ve militare din Irlanda de nord 
(Ulster) a fost intensificată paza 
la toate obiectivele de interes mi
litar.

In baza măsurilor excepționale, 
care, permit arestarea fără man
dat și deținerea fără proces a ori
cărei persoane suspecte, politia și 
forțele speciale de securitate, din 
Irlanda de Nord continuă o ade
vărată vînătoare de oameni.

Pe de altă parte guvernul Ir, 
landei de Sud (statul indepen
dent Eire) colaborează cu auto, 
ritățile britanice din Irlanda de 
Nord în acțiunile de prindere și 
arestare a republicanilor irlan
dezi care luptă pentru unificarea 
și independența întregii Irlande.

La Dublin, „Armata republica
nă irlandeză" a publicat un „co
municat de război" în care arată 
că trupele ei au atacat instalații 
militare britanice fără a suferi 
pierderi".

Nehru a sosit 
la Washington

WASHINGTON 16 (Agerpres).
In după amiaza zilei de 16 de

cembrie a sosit la Washington, 
primul ministru al Indiei. Nehru, 
venind cu avionul de la Londra’. 
El a fost intîmpinat de vicepre
ședintele S.U.A., Nixon.

♦
WASHINGTON 17 (Agerpres). 

La 17 decembrie președintele 
Eisenhower și premierul indian 
Nehru au părăsit Washingtonul 
plecind la Gettysburg unde se 
află reședința particulară a pre
ședintelui S.U.A. La Gettysburg 
cei doi oameni de stat vor avea 
un schimb de vederi în diferite 
probleme.

ROMA. — Delegația P.C.U.S., 
formată din E. A. Furțeva, 
membru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., secretară a Co
mitetului orășenesc Moscova și a 
C.C al P.C.U.S., și 1. K. Jegalin, 
membru al C.C. al P.C.U.S., prim 
secretar al comitetului regional 
Stalingrad al P.C.U.S., care au 
asistat la Congresul al VllI-lea 
al Partidului Comunist Italian, 
a plecat spre patrie.

PARIS. — La 15 decembrie 
s-a deschis în suburbia orașului 
Paris, Putaux, sesiunea Consi
liului național al partidului so
cialist francez. Pe ordinea de zl 
se află reprimirea în partid a 
cîtorva socialiști excluși anterior 
și problemele situației internațio
nale și interne.

NEW YORK.— In editura „In
ternational Publishers" a apărut 
cartea intitulată „Ivan Pavlov 
— Spre o psihologie și psihia
trie științifică" de Harry Wells, 
în cșre autorul arată care este 
contribuția marelui om de știință 
rus in domeniul psihologiei și al 
psihiatriei, cit și importanța aces. 
tei contribuții pentru tratarea 
bolilor mintale care tn Statele 
Unite constituie dușmanul nr. 1 
al sănătății publice.

BELGRAD. — La 17 decembrie 
s-au început la Belgrad tratati
vele iugoslavo-bulgare în vede
rea colaborării culturale a celor 
două {ări în anul 1957,

PARIS. — La 16 decembrie 
poliția franceză l-a arestat pe 
Leo Figueres. membru al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Francez, fost deputat. A- 
restarea a fost efectuată pe baza 
unei sentințe dată de Tribunalul 
militar încă din 1950. Leo Fi
gueres fusese atunci condamnat 
la șapte ani închisoare pentru ca 
a scris o carte în care se pro
nunța categoric împotriva răz
boiului colonialist din Vietnam.

NEW YORK. — Două din cele 
mai cunoscute periodice ameri
cane — „Collier’s" și ..Womens 
Home Companion" au hotărît 
să-și înceteze apariția la sfirșitul 
acestui an. Motivul anunțat este 
deficitul de 7.500.000 dolari în
registrat in cursul anului curent. 
Cele două periodice erau publi
cate de editura „Crowell-Col- 
tier’s Publishing Co",

BELGRAD. —- La 17 decem
brie a plecat în R. P. Polonă o 
delegație a Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia. Delegația este 
compusă din Svetozar Vukmano- 
vici, membru în Comitetul Exe
cutiv al Comitetului Central, 
conducătorul delegației, și alți 
șapte activiști de frunte ai 
U.C.I. Delegația va rămîne în 
R. P. Polonă 10 zile, intoreînd 
vizita delegației P.M.U.P. făcută 
ta R.P.F. Iugoslavia în luna au. 
gust 1956.

Un răspuns demn
DAMASC 16 (Agerpres). — tru repararea conductelor de 

La 15 decembrie, Madjdedin Ai petrol" care au fost aruncate înprovocatoriDoi . 
occidentali expulzați 

din Ungaria
BUDAPESTA 17 (Agerpres).— 

Ministrul Afacerilor Externe al 
Ungariei a anunțat expulzarea 
din Ungaria a doi corespon
denți de presă occidentali — 
reprezentantul ziarului britanic 
„Dailly Express" și coresponden
tul agenției americane Associated 
Press. Thomas Kellian (Daily 
Express) și Erich Wach (Asso
ciated Press) au încercat să în
demne pe muncitori la grevă și 
să provoace tulburări pe străzile 
Budapestei. Ei au fost în mai 

... r___ ______ ___ r____  _ ________ __ ______ _____ _____  multe rînduri la Csepel, de unde
o facă Unii au trecut în Germa- tin în tren și am izbutit 6ă ajtin- au fost alungați de muncitorii

î„ gem Pînă la graniță. Acolo am indignați. S-a stabilit că acești
n.a occidentala m speranța ca de fos( pr(mjțj cu bucurie; astăzi doi corespondenți de presă au
acolo li se va permite să se ta- sîntem din nou fericiți că 6Întem încălcat în mod grosolan normele
toarcă în țară. Acolo însă, a de- ta patrie". de ședere într-o țară străină.

BUDAPESTA 17 (Agerpres). 
Pe măsură ce ordinea se resta
bilește numărul cetățenilor, un
guri care și-au părăsit patria în 
timpul recentelor evenimente, iar 
acum doresc să se reîntoarcă, 
este în continuă creștere Dumi
nică seara la postul de radio 
Budapesta a vorbit unul dintre a- 
cești oameni, care indus în eroare 
de zvonurile false despre pretin
sele deportări de unguri tn 
Uniunea Sovietică, fugise in Au
stria. El a declarat că in Austria 
a trăit, deopotrivă cu ceilalți 
compatriot! ai săi, în condiții 
foarte grele, neavînd unde locui 
și ce minca. Cei care și-au ex
primat dorința de a se reîntoarce 
în patrie au fost împiedicați să

clarat in continuare fostul refu
giat, americanii‘le-au pus condi
ția să ae înroleze în serviciul de 
spionaj pentru a se putea reîn
toarce în Ungaria. Intr-unui din 
lagărele din Germania occiden
tală el. a intiln.it aproximativ 500 
de minori, dintre care multi s-au 
sinucis cind au văzut că nu li se 
permite ea se întoarcă acasă.

„Noi vroiam să fugim în ori
ce caz a spus tn continuare vor
bitorul. Am căutat consulatul 
Ungariei ca să cerem ajutor, 
dar ni s-a răspuns că guvernul 
nostru nu are reprezentante în 
străinătate. Au vrut să ne dea 
bilete de tren pînă în America, 
dar pînă în Ungaria au refuzat 
să ne dea. Ne-am urcat clandes-

Giabri, ministrul lucrărilor pu
blice al Siriei, a făcut o decla
rație în legătură cu presiunile 
exercitate asupra tării sale de 
anumite puteri pentru repararea 
conductelor de petrol ale socie
tății „irak Petroleum", care tra
versează teritoriul sirian.

In declarația sa, ministrul si
rian a subliniat că Siria nu va 
permite trecerea petrolului prin 
teritoriul său pinâ cind Anglia, 
Franța și Israelul nu vor evacuai 
complect trupele lor de pe teri
toriul Egiptului. Ministrul a pre
cizat că guvernul Siriei conside
ră că aceste trupe trebuie eva
cuate nu numai din orașul Port 
Said, ci și din peninsula Sinai 
și teritoriul Gaza.

Medjdedin Al Giabri a decla
rat de asemenea că „guvernul 
sirian nu are cîtuși de puțin in
tenția să suporte cheltuielile pen-

aer, ca urmare a agresiunii an- 
glo-franco-israeliene împotriva 
Egiptului.

„Uniunea musulmană"
camuflaj al pactului de la Bagdad EXPOZIȚIE DESPRE VIAȚA 

STUDENȚILOR SOVIETICI

neril orînduielilor colonialiste în 
Orientul Mijlociu. Din această 
grupare militară fac parte An
glia, Iranul, Irakul, Pakistanul și 
Turcia.

Ca urmare a telurilor sale a- 
gresive, pactul de la Bagdad a 
primit pe drept cuvint denumirea 
de „închisoare a popoarelor a- 
rabe“. Este semnificativ că, cu 
toate manevrele și presiunile 
exercitate de puterile occidentale, 
doar Irakul este singura (ară a-

Propaganda americană face în 
ultima vreme o zarvă teribilă în 
jurul așa-zisului „capital politic" 
pe care S.U.A. I.ar fi clștigat, 
chipurile in țările arabe și a e- 
xistenții unui, „vid" care s-a for
mat în Orientul Apropiat,?și Mij-, 
locju ca,urmare a scăderii presti
giului și slăbirii influenței An
gliei și Franței în această re
giune. Motivînd aceste afirmații, 
presa monopolurilor cere diploma
ției americane să ac.ioneze de 
urgență pentru a profita cit mai rabă membră a alianței de la 
repede de situația care s-a creat " 
ch/:nind guvernul S.U.A. „să um
ple golul" lăsat de Anglia și 
Franța.

Sesiunea N.A.T.'O»’ care s-a 
ținut de curînd la Paris a adop
tat o rezoluție finală în care 
este vorba de situația din Orien
tul Apropiat. Cit de demagogică 
a fost atitudinea diplomației a- 
mericane la. tribuna O.N.U. fe 
vede și din -faptul că hotărîrile 
semnate la Paris nici nu pome
nesc măcar de .condamnarea a- 
gresiunii împotriva Egiptului,

Pehtr'u a înțelege mai bine 
care sint țelurile diplomației ame
ricane ta Orientul Mijțbcib este 
necesară o’ sumară prezentare a 
paitului de la Bagdad; Creat fri 
anul 1954 ca urmare a inițiati
velor Angliei, pactul de la.Bagdad 
— care poartă denumirea după 
capitala Irakului unde a avut 
loc semnarea și parafarea lui

Bagdad.
In momentul de față, diploma

ția americană apreciază că din 
cauza Angliei, pactul de la Bag
dad s-a compromis in ochii po
poarelor arabe, dar că el rămîne 
totuși singura alianță militară 
din Orientul Mijlociu care ar pu
tea îngloba țările arabe înveci
nate ;și pune sub un comanda
ment unic forțele armate ale a- 
cestor țări și mai ales concentra 
în mjna unei singure puteri (bi
neînțeles S.U.A.) rezervele petro
lifere uriașe ale acestei regiuni. 
Corespondentul din Wanshington 
al agenției „France Presse" vor
bește clar despre faptul că în ca
pitala S.U.A. se agită ideia unei 
apropiate „reorientări a alianței 
de la Bagdad" în funcție de ceea 
ce ■ numește corespondentul un 
,new look" a politicii americane 
în Orientul Mijlociu. Potrivit a- 

_____ _______ — . cestui, „new look" (nouă orienta- 
este una dkl ’ alianțele militare re) diplomația americană urmă- 
agresive create cu s,copul menți- rește să Înlăture definitiv Anglia 

și Franța, din Orientul Mijlociu 
profitînd de faptul că cele două

’ puteri vesteuropene s-au compro. 
mis în ochii popoarelor arabe în 
urma agresiunii lor în Egipt. Fa-
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limentarul pact de la Bagdad, 
respins de popoarele arabe, ar 
trebui să aibă, după cum scrie 
„New York Times", o coloratură 
„mai pronunțat islamică". Anglia 
urmînd să fie exclusă sau să joa
ce un rol de mina a doua în con
ducerea acestei grupări militare.

Acestui scop urmează să-i ser
vească conferința țărilor musul
mane și arabe 
Unite vor să o 
heran, capitala 
nemărturisit al 
este acela de 
existentă" între țările arabe care 
au refuzat să adere la pactul de la 
Bagdad și țările membre ale a- 
cestui pact.

Astfel, diplomația americană 
speră, ca prin această manevră 
să convingă țările arabe care 
acuză Anglia de colonialism să 
adere la noua variantă a pactului 
de la Bagdad sub denumirea de 
„Uniunea musulmană" aflată de 
data aceasta sub conducerea 
Washingtonului. Bineînțeles, că 
noua titulatură, acum mai orien
tală, pe care trusturile americane 
și mal ales cele legate de indus
tria petrolului au găsit-o pactu
lui de l_ ... . .'J
cu nimic orientarea și țelurile 
lui agresive.

In speranța că țările arabe 
vor adera la proiectata „Uniune 
musulmană" de coloratură ame
ricană guvernul S.U.A. a mon
tat guvernul Iranului să lanseze 
cîteva invitații unor state arabe. 
Astfel, Siria a fost invitată să 
participe la conferința de la Te
heran. După cum anunță ziarul 
sirian „Ar Rai Al Amm“ paralel 
cu această invitație, ambasado-

rul american în Siria a remis gu
vernului de la Damasc un me
moriu al guvernului său, ta care 
se spune că Statele Unite „ar 
sprijini năzuința popoarelor ara
be spre o independență deplină".

Potrivit calculelor politicienilor 
americani, prima victimă a noii 
grupări „islamice" trebuie să fie 
Siria. Alegerea Siriei nu este de
loc intimplătoare. , r .. . „ . -

încercarea S.U.A. de a adapta conservator-britanic „Sunday Ti- 
pactul de la Bagdad propriilor ,mesn tr.ebJule. axat,a ,Pe Pactu de 
lor interese ta Orientul Mijlociu a ȘaEda(!, Încheierea unei a- 
și mai ales în (”__ l: __ __ “ ^ian^e militare cu Israelul ,
rii bogățiilor petrolifere ale aces
tei regiuni, a provocat un val de . c. . , -- —?——
Indignare în cerciirile financiare [ire;J 5 or ca pactul de
și politice dirt Anglia. Ziarul 
„Financial Times", organul cercu
rilor de afaceri engleze relevind 
noile planați strategice ameri- 
cane în Orientul Mijfociu amin
tește despre lupta fățișă care s-a 
desfășurat în ultimele trei dece
nii între Anglia și Statele Unite 
pentru sferele de influență din 
această regiune.

Analiza raportului de forțe 
dintre diplomația britanică și a- 
mericană în Orientul Mijlociu a- 

, rată că intr-adevăr, prima a in
ia Bagdad, nu schimbă. registrat in ultima vreme, și

pe care Statele 
organizeze la Te- 

Iranului. Scopul 
acestei conferințe 
a „remedia criza

Cum vede S.U.A. „colaborarea 
glia și Franfa.

Orientul Mijlociu fără petrolul, 
banii și permisiunea S.U.A." 
Această constatare este cu atît 
mai tristă cu cit cercurile con
ducătoare britanice nu par dis
puse să abandoneze politica lor 
în Orientul Mijlociu in care pac
tul de la Bagdad constituie „ele
mentul cheie". „Politica, noastră in 
Orientul Mijlociu scrie ziarul

m.j.uMd 'a Bagdad și Încheierea unei a- 
direcția acapară- lla"te m,llt.are Israelul".

■ Cum se impaca cererea ziaru
lui conservator britanic cu hotă-

Ziarul

ntai ales după agresiunea împo
triva Egiptului, un bilanț defici
tar. „Noi sîntem o putere de 
mina a doua, constată ziarul 
„Observer" și acest lucru șe 
manifestă mai ales în Orientul 
Mijlociu. De aceeași părere este 
și săptămînalul britanic „News 
Statesman and Nation". „Aven
tura împotriva Egiptului a dove
dit că Anglia și Franța nu mai 
sînt mari puteri. In momentul 
de față nu mai putem acționa în

la Bagdad — creatură a diplo
mației britanice — 6ă fie trans
format într-o grupare de state 
subordonată diplomației ameri
cane? Acest lucru nu poate să nu 
ducă la o nouă înăsprire a con
tradicțiilor anglo-americane in 
Orientul Mijlociu, contradicții 
care au răbufnit de altfel cu tă
rie în recenta sesiune a N.A.T.O. 
de la Paris.

Pentru nimeni nu, mai este as
tăzi un secret faptul că înfrînge- 
rea Angliei și Franței în războiul 
agresiv împotriva Egiptului adus 

în
se
el e 
si- 
re-

la slăbirea pozițiilor lor 
Orientul Mijlociu.- La recenta 
siune a Consiliului NATO, 
au încercat să-și consolideze 
tuația șubredă în această 
giune. Dar S.U.A. s-au străduit 
și se străduie pe toate căile să 
ocupe pozițiile Angliei și Franței 
în această parte a lumii.

Faptul că în comunicatul final 
al sesiunii N.A'.T.O. se arată că 
acesta este chemat „să- urmă

rească permanent și atent evo-

pe picior de egalitate" țu An- 
Desen de CRIVĂȚ

iuții situației din Orientul Apro
piat" este încă o dovadă că Sta
tele Unite își rezervă libertatea 
de acțiune ca tn caz de nevoie 
să folosească în scopurile sale și 
N.A.T.O.

Politica americană Jn Orientul 
Mijlociu reprezintă în această 
lumină o primejdie serioasă pen
tru independența și suveranita
tea țărilor arabe, pentru pacea în 
această regiune.

Demascînd pretențiile Statelor 
Unite că ele ar fi chemate „să 
umple golul" care s-a format tn 
Oriental Mijlociu, ziarul egiptean 
„Al Gumhuria" scria că popoare
le arabe resping cu hotărîre ori
ce dominație străină și vor să fie 
libere. „Egiptul, ca și celelalte 
țări arabe au dus o luptă pe 
viață și pe moarte împotriva in
fluenței engleze, nu pentru ca a- 
ceastă influență să fie înlocuită 
cu altă dominație străină. Insti
tuirea influenței americane ar în
semna nimicirea totală a realiză
rilor mișcării de eliberare în a- 
ceastă regiune și in special in 
Egipt. Egiptul, ca și celelalte 
state arabe, resping categoric 
versiunea despre pretinsul ,,gol“ 
în Orientul Apropiat și declară 
câ ele sint stăpîne pe soarta lor 
Noi sîntem hotărîți să ne apărăm 
independența noastră..."

Pactul de la Bagdad 
său camuflaj american 
niune musulmană" nu 
mulți sorți de isbîndă 
în vechea- sa versiune _______
Și una și cealaltă sînt varian
tele uneia și aceleiași politici co
lonialiste.

sub noul 
de...... Il
are mai 
decît cel 
britanică.

H. IOHAN

TRIPOLI 16 (Agerpres). — 
TĂSS transmite: La Tripoli 
s-a deschis expoziția „Viața stu
denților In Uniunea Sovietică". 
La deschiderea expoziției au

!

s

participat Djamal ed-Din Ba- 
șaga, guvernatorul provinciei 
Tripolitania, membri ai Came
rei depuiaților șl senatori, re. 
prezentanți pi tineretului, corpu
lui didactic, U.N.E.S.C.O., 
sei locale etc.

Oaspeții au asistat la 
zentarea filmului „Palatul
țurii" — consacrat Universității 
de stat „Lomonosov' 
cova, care a 
mare interes 
zenți.

pre-

pre- 
Cui.

din Mos-
cu

pre-
fost urmărit 
de către cei

O MĂSURĂ 
A LUI NURI-SAID

ARBITRARA

CONGRESUL U.T.C. 
DIN FRANȚA ȘI-A 
ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

PARIS 17 (Agerpres). — 
Congresul Uniunii Tineretului 
Comunist din Franța și-a în
cheiat lucrările. La ședința de 
tnchidere au fost alese orga
nele de conducere și au fost 
aprobate programul și statutul 
Uniunii.

Maurice Thorez, secretarul 
general al C. C. al Partidului 
Comunist Francez, a adresai 
partid punților la Congres un 
mesaj in care subliniază că 
ideile socialismului și comu
nismului au devenit o forță de 
neînvins a epocii noastre.

După o caracterizare a sar
cinilor care stau In fața tine
retului francez, și In care a- 
rată că Uniunea Tineretului 
Comunist este chemată să de. 
vină o școală de educare a 
tineretului, Thorez declară că 
partidul comunist va sprijini 
și ajuta noua organizație de 
tineret.

I

CAIRO 17 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția. 
MEN, un grup de studenți ior
danieni, au fost excluși din in. 
stituțiile de invățămint supe
rior din Irak din ordinul pri- 
mulul ministru al Irakului, Nuri 
Said. Ministrul invățămintului 
din Egipt a informat guvernul 
Iordaniei că Egiptul este gaia 
să primească pe studenții iorda-

• nieni tn instituțiile de învăță.
• mint superior din Egipt.

CU PRIVIRE LA CREAREA 
ORGANIZAȚIEI 
„TINERETUL COMUNIST" 
IN BELGIA

BRUXELLES 17 (Ager- 
preș). — După cum anunță 
ziarul „Le Drapeau Rouge" 
la 16 decembrie a avut loc la 
Bruxelles plenara Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Belgia. Printre altele 
plenara a analizat munca tn 
rlndurile tineretului. Tn cadrul 
plenarei a fost adoptată ho- 
tărtrea cu privire la crearea 
organizației „Tineretul Comu
nist".
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