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INTREBARE: Recenta plenară 
C.C. al P.M.R. a luat hotăriri 

nportante în vederea Îmbunată- 
rii proporției intre fondul de 
cumulare și fondul de consum a'- 
opulației.
Cum se reflectă în planul de 
at pe anul 1957 aceste hofă- 
ri ?
RĂSPUNS: Venitul național — 

apă cum se știe — se împarte 
i fondul de consum, care ser- 
:ștc in principal satisfacerii ne
gilor de trai ale populației și
i fondul de acumulare, destinat
lâi ales lărgirii producției. In 
irma sa mate- 
ală, fondul de 
>nsum cuprin- 
e totalitatea hu
lirilor consu
late de popu- 
iție atit direct 
t și prin ins- 
tuțîile social- 
ilturale; iar 
mdul de acu- 
ulare cuprin- 

e produsele
estinate mări-
ii fondurilor 
xe și circulan- 
: din economia 
ațională, pre- 
im și măririi 
izerve'or.
Plenara C.C. 

I P.M.R. din 
1-29 decembrie 
>56 a hotărit 
larca unor mă- 
iri importan- 
;, care să asi- 
ure creșterea 
mțitoare a ni
lului de trai 

oamenilor muncii.
Se prevede îmbunătățirea pro- 
jrției dintre consum și acumu- 
re, in sensul măririi părții din 
mitul național destinată consu. 
ului populației șl reducerii co- 
:spunzătoare a fondului de a- 
imulare.
fn acest scop, plenara a arătat 

ecesltatea efectuării unor redu
ci ale investițiilor statului pre- 
ăzute pentru al doilea cincinal 
i Directivele Congresului al II- 
a al P.M.R
Planul de stat pe anul 1957 pre- 
;de o diminuare Însemnată a 
humului investițiilor: la 12,7 
il arde lei îață de 14,8 miliarde 
i in 1956, adică o reducere dc 
:a. 15%. In timp ce investițiile 
atufui — partea cea mai impor- 
mtă a fondului de acumulare 
- vor scădea, volumul desfare- 
lor de mărfuri prin comerțul 
>cialist — partea cea mai în
tinată a fondului de consum — 
ite prevăzut să crească cu peste 

miliarde lei, adică cu cca. 
1% față de realizările prelimi- 
ite ale anului 1956. Această 
eștere a volumului desfacerilor 
j mărfuri este corespunzătoare 
eșterii veniturilor populației. 
După cum prevede rezoluția 

Fenarei, numai prin îmbunătăți- 
a sistemului de salarizare, prin 
ata alocațiilor de stat pentru 
>pii, precum și prin sporurile la 
insiile mici, veniturile bănești 
le salariațiior și pensionarilor 
sr crește în 1957 cu 2,5 miliarde 
i.
De asemenea extinderea siste- 
ului contractărilor și achiziții- 
t va lărgi cointeresarea mate-

rîală a producătorilor agricoli in 
mărirea producției șt va duce la 
creșterea veniturilor țărănimii.

Schimbarea corelației intre fon
dul de consum și fondul de acu
mulare prevăzută in planul pe 
anul 1957 in sensul creșterii pon
derii fondului de consum, creează 
condiții sporirii salariului real 
al muncitorilor și funcționarilor 
și veniturilor reale ale țărăni
mii.

Orientarea generală a planului 
de stat pe acest an, stabilită pe 
baza hotăririlor plenarei, va tre. 
bai păstrată și in următorii ani.

Din sarcinile economiei naționale
în anul 1957

triei grele va crește intr-un ritm 
mai lent.

Pentru anul 1957 planul de stat 
prevede o creștere de cca. 3.8% 
a producției industriale față de o 
creștere de cca. 10.2% in 195®.

Diminuarea ritmului de creș
tere a producției industriale re. 
zultă. in primul rind. din micșo
rarea ritmului de creștere a pro
ducției mijloacelor de producție : 
5.4% in 1957 față de 13.®% in 
195®.

In cadrul producției mijloace
lor de producție se prevede creș
terea principalelor ramuri ale in

dustriei extrac
tiv*. in vederea 
sporirii bazei 
proprii de com
bustibil și
terii prime. De 
asemenea re 
prevede dezvol
tarea mai rapi
dă i industnei 
chimice care 
are o bază lar
gă de materii 
prime In fard.

In ceea ce 
privește orienta
rea investițiilor 
in 1957 și in a- 
nii următori, re 
va urmări in 
prunul rind ter
minarea și da
rea in funcțiu
ne a șantierelor 
deschise și li
mitarea înce
perii de noi 
șantiere la un 
număr foarte 
restrins de o-

too

ir. a-
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Producfia industrială va crește cu cca. 3,8 
la sută față de 1956
Venituri!* bănești al* «a lari a (ilor 
ți peniionarilor vor spori cu 2,5 miliarde 
lei față de 1956
Volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul 
socialist va fi mai mare cu peste 4 miliarde 
lei, adică cu 14 la sută fafă de 1956 
Gospodăriile de stat vor livra 
cel puțin 345.000 tone grîu 
Agricultura va primi 3.100 tractoare, 
peste 3.000 pluguri de tractor, 4.400 
cultivatoare, 1.000 combine pentru ce
reale și peste 500 combine pentru porumb

Lucrările ce trebuie efectuate in 
vederea îndreptărilor ce vor fi 
aduse Directivelor Congresului 
al ll-lea al P.M.R. urmează a. 
ceasta orientare generală.

ÎNTREBARE: Ce efecte va a- 
vea reducerea volumului de in
vestiții asupra dezvoltării econo
miei naționale și care va fi orien. 
tarea investițiilor ?

RĂSPUNS: Am arătat mai 
inainte eiectele pozitive ale re
ducerii investițiilor pentru creș
terea nivelului de trai al popu
lației.

Micșorarea investițiilor are e- 
fecte in mai multe direcții: per
mite să se mărească sensibil can
titățile de materiale de construc
ții destinate fondului pieții, cerute 
cu deosebire de țărănime și la 
orașe pentru lucrările de întreți
nere șl reparații a locuințelor, 
să se mărească exportul de ma
teriale de construcții, să se mic
șoreze importul de utilaje, metal 
și alte mijloace de producție șl să 
se mărească in schimb importul 
de bunuri de consum.

In același timp, reducerea vo
lumului de investiții face ca unele 
din prevederile Directivelor Con
gresului al ll-lea al P.M.R. refe
ritoare la construcția de noi în
treprinderi industriale, la con
strucții In domeniul transporturi
lor și in domeniul social-cultural, 
precum șl cu privire la ritmul de 
înzestrare cu utilaje noi a diferi
telor ramuri de activitate, să fie 
realizate într-o măsură mai re
dusă, potrivit mijloacelor și for
țelor de care dispune economia 
națională.

In consecință, producția indus-

rineretul va
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In satele și comunele regiunii 
București se desfășoară o susți
nută activitate in vederea alege
rilor de deputați pentru Marea 
Adunare Națională. La cele a- 
proape 280 de Case ale A'.egâto- 
ru — care s-au deschis pină acum 
vin zilnic ani dț cetățeni Aici a- 
iegătorii studiază Legea pentru 
alegerea deputaților In Marea 
Adnaore Națională, ascultă con
ferire ce se organizează săptă-

minai, iau parte la diferitele ma
nifestări. O atenție deosebită a- 
cordâ alegătorii studierii Rezolu
ției recentei Plenare a C.C. al 
P.M.R. și a Raportului prezentat 
la Plenară de către tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej In raionul 
Slobozia Rezoluția a fost discu
tată la toate cele 31 de Case ale 
alegătorului, iar în 
tenița la 22 case. In 
gov s-au organizat

raionul 01- 
raionul Sna* 
59 grupe de

Cu lacăt la ușă

biecte industriale, cu o mare ren- 
labilitate și efkidtite economici 

Reducerea frontului construc
țiilor va permite concentrarea for
țelor de munci și a materialelor 
pe șantierele existente, ceea ce va 
avea drept rezultat grăbirea pu
nerii in funcțiune a noilor capa
cități de producție, a construc
țiilor de locuințe și a celor socio
culturale începute.

Creșterea eficienței investițiilor 
re reflectă și ia faptul d in anei 
1957 se vor pune in funcțiune, 
conform prevederilor planului, 
fonduri fixe in valoare «ai mare 
decit volumul investițiilor, adică 
vor fi mobilizate suplimentar, in 
favoarea activității economice și 
de deservire, mijloace acumulate 
din munca anilor trecuți. care 
pinâ in prezent au ramas insă 
nefolosite.

Investițiile din industria ușoa
ră sint destinate pentru lucrări 
care sa dea in timp dt mai scurt 
rezultate cu efkioiță maximă. 
Nu se prevăd volume mari de 
construcții, intrucit există supra, 
fețe construite și capacități de 
producție insuficient folosite, din 
lipsă de materie primă fn afara 
continuării și dării tn funcțiune 
a filaturilor de la Fălticeni și 
Sf. Gheorghe. se prevede intrarea 
in producție cu o primă seefie a 
combinatului de cauciuc .Zorile*- 
Jilava și începerea construirii sec- 
ției de finisaj la filatura .Dacia" 
București. De asemenea s-au pre
văzut fondări de investiții pen
tru dotarea cu tehnica nouă, mo
dernă, a industriei de incălță-

(Conttfiuare tn pag. 3-a)

t Seara. pe stră-
zile din centrul 
Buzăului e un 
furnicar de lu- 

Evemmen- 
iele zilei se 
discută intens 
i. tn general, 

upropierea a- 
legerilor este 

I umd din subiectele cele mai 
sciua.’e. In asemenea condiții 
este firesc interesul ce atrage pe 
cetățeni la Casele olegâtcru'uL 
Tn piafe Republici casa alegăto
rului este instalată intr-o came- 
'd — ce-i drevt nu prea mare — 
dar totuși cuprinzătoare. In fun
dul sălii, micuță și vizibilă, se 
află o scenă — numai potrivită 
xntru reprezentații cultural-ar- 
t iști ce de proporții reduse. Iată o 
casă a alegatorului cu toate con
dițiile necesare desfășurării unei 
activități corespunzătoare — veți 
spune. Dar nu-i așa. Ori de cite

7 ^7^)

ori treci pe acolo, casa alegătoru
lui este închisă. Eu am stat două 
zile prin oraș și cu toate încer
cările mele n-am reufit să cunosc 
pe responsabil sau măcar să pă
trund înăuntru. Prin geam am 
zărit o masă simplă (pe care stă
teau așezate in ordine 2—7 bro
șuri și tot atitea afișe), citeva 
scaune și estrada neamenajată. 
Atita tot. Unde sini cărțile, revis
tele, aparatul de radio, atmosfera 
cal dă, prietenoasă care să-i atra
gă pe tineri? Ce activitate poli
tică de masă, cuprinzătoare și in
teresantă s-ar putea desfășura 
aici...

Am încercat să vizitez Casa a- 
legătorului nr. 14. Și aici un gri
laj de fier arăta limpede oricărui 
amator că... nu-i nimeni ,jacasău. 
Și aici aceeași nepăsare, deșt 
există condiții prielnice unei rod
nice munci de agitație.

Ariciul reporter 
pt conf. G. PETRE

citit cu circa 600 de femei care 
săptămînal discută împreună cele 
mai de seamă evenimente interne 
și internaționale petrecute în ul
tima vreme.

In regiunea București peste 
27.000 de agitatori ai Frontului 
Democrației Populare stau de 
vorbă cu cetățenii despre proble
mele legate de alegerile de la 3 
februarie și îi îndrumă spre cen
trele de afișare pentru a controla 
dacă au fost înscriși în listele de 
alegători.

Aproape 500 de formații artis
tice prezintă spectacole la Casele 
Alegătorului. Ansamblurile artis
tice ale M.A.I., M.F.A., actori de 
la Teatrul de Stat de Operă și Ba
let, Teatrul de Stat de Operetă, 
Teatrul „C. Nottara", Orchestra 
„Barbu Lăutaru"
tesc pentru a da spectacole în 
satele și comunele regiunii Bucu
rești.

etc. se pregă-

:.j

A

ÎL

-<-3 C4R»<e i-'

CIFUlLt Of <q$t> NU UNI QEFINITIVATt

Așa a fost în trecut

100

1958

46

<<566

Afaceri mari și m ici
Zilele trecute, treburile m-au 

purtat la vechea arhivă a 
municipiului București. In 

palatul din Banu Manta, unde 
este sediul Sfatului popular al ra
ionului „Grivița Roșie“, se află 
orînduite ca într-o farmacie, pe 
polițe curate, sute și chiar mii

Centrele de afișare a listelor 
de alegători care s-au deschis 
zilele acestea stnt vizitate de 
numeroși cetățeni.

iată ia fotografia noastră un 
grup de alegători din raionul 
.V. I. Lenin" din Capitală, ve- 
niți la centrul nr. 1 de afișare 
a listelor electorale.

munci
pentru recolte bogate de porumb

Redacția ziarului nostru a 
adresat tovarășului Zenovie 
Moldovan, prim secretar al 
Comitetului regional U.T.M. 
Galați, citeva întrebări tn le
gătură cu contribuția tineretu
lui din regiune la obținerea 
unor recolte bogate de porumb 
tn anul 1957. PubHeăm mai 
jos întrebările și răspunsurile 
primite.

ÎNTREBARE: Ce vor face a- 
■j| acasta utemiștii din regiune 
i scopul dezvoltării culturii po- 
îmbului ți a sporirii recoltelor 
i heclar ?
RĂSPUNS: Din raportul pre- 

•ntat de tovarășul Gh. Gheor- 
hiu-DeJ la Plenara C. C. al 
M.R. din 27—29 decembrie 1956 
î desprind sarcini impoitante 
rivitoare la sporirea producției 
gricole la hectar.
în regiunea noastră cultivarea 

orumbului a luat in ultimii ani 
amp’oare d'n ce în ce mai mare, 

eoarece s-a constatat că are 
ondiții prieln'ce de dezvoltare, 
u tort? condițiile nefavorabile 
e anul trecut, gospodăria colec- 
ivă din râtul Oprlșenești a obținut 
i porumbul hibrid 4500 kg. știu- 
»țl la hretar, iar media la po- 
iimbul obișnuit a fost de 2700 
g. la hectar. De asemenea, gos- 
odăria colectivă „V. I. Lcnin“

din comuna Rușețu a obținut o 
producție de peste 2000 kg. po
rumb boabe la hectar. La obține
rea acestor producții a contribuit 
in mare măsură și tineretul din 
gospodăriile respective, precum 
și ajutorul primit din partea tine- 
rilor mecanizatori de la S.M.T. 
In consfătuirile raionale cu me
canizatorii fruntași și cu fruntașii 
recoltelor bogate s-a arătat că 
tinerii au și însilozat o mare 
cantitate de porumb pentru hra. 
na animalelor.

înarmat cu măsurile arătate in 
Rezoluția plenarei C.C. al P.M.R., 
Comitetul regional U.T.M. Galați 
va acorda o deosebită atenție mo
bilizării întregului tineret in ve
derea extinderii culturii porum. 
bului și sporirii producției la hec
tor. Cu puțin timp in urmă s-a 
ținut o consfătuire cu mecaniza
torii fruntași din regiune. Prin
tre măsurile luate aici se numără 
și antrenarea in anul acesta a fie
cărui mecanizator in lupta pentru 
sporirea producției la hectar, prin 
executarea lucrărilor la timp, 
precum și prin extinderea prășl- 
tului mecanic. Comitetul regional 
U.T.M, in colaborare cu direcția 
agricolă regională, a analizat 
posibilitățile existente pentru ex
tinderea culturii porumbului. A 
fost elaborat un plan comun tn 
care s-a stabilit că în anul a-

cesta In regiunea Galați se vor 
insăminfa cu porumb 330.000 bec. 
tare dintre care 184.000 hectare 
cu porumb hibrid- In vederea rea
lizării acestui obiectiv, in plenara 
lărgită a comitetului regional 
U.T.M. s-au pus in discuție pro
bleme legate de antrenarea Între
gului tineret din regiune in a. 
ceasta muncă.

ÎNTREBARE: Ce acțiuni veți 
întreprinde de pe acum in vede
rea sporirii producției de porumb 
la hectar ?

RĂSPUNS : în unele gospodă
rii colective, întovărășiri agri
cole, comune șl sate, tinerii, mobi
lizați de organizațiile de bază 
U.T.M., au transportat de pe a- 
cum la cimp însemnate cantități 
de gunoi de grajd. După apariția 
raportului tovarășului Gh. Gheor. 
ghiu-Dej la plenara C.C. al 
P.M.R., comitetele raionale U.T.M. 
au elaborat planuri de măsuri 
care au fost aprobate de comi
tetul regional. Conform acestor 
planuri, tineretul va transporta 
pe cimp cel puțin 200.000 tone 
gunoi de grajd cu care se vor 
ingrășa aproximativ 10.000 hec
tare. In fiecare raion se va or
ganiza o săptămină record pen
tru căratul gunoiului de grajd la 
cimp, iar comitetele orășenești 
U.T.M. vor mobiliza 
citori ca in timpul 
ajute la transportul

tinerii mun- 
lor liber să 
gunoiului cu

mașini și remorci. De asemenea 
comitetul regional U.T.M. a luat 
măsuri pentru o largă populari
zare a culturii porumbului în 
regiunea noastră, prin conferințe 
care se vor ține in fața tineretu
lui

Organizațiile de bază U.T.M. 
au fost antrenate și îndrumate 
să mobilizeze cit mai mulți ti
neri la cursurile agrozootehnice 
de masă. Comitetele raionale 
U.T.M. au fost îndrumate să 
ceară sprijinul tinerilor ingineri 
și tehnicieni agronomi din toate 
comunele. Comitetul regional 
U.T.M. va lua măsuri pentru mo
bilizarea tuturor tinerilor din co
munele unde se va cultiva po
rumb hibrid irigat ca, începind 
din primele zile ale primăverii, să 
participe la lucrările necesare. 
De pe acum noi ne ocupăm de 
crearea în gospodăriile colective 
a echipelor de tineret care vor 
munci la cultura porumbului, pre
cum și a brigăzilor de tineret în 
S.M.T., care vor executa prășitul 
mecanic la porumb.

Comitetul regional U.T.M. Ga
lați, hotărit să muncească pentru 
traducerea tn fapte a Rezoluției 
plenarei C.C. al P.M.R., va căuta 
să găsească cele mai bune metode 
de muncă pentru antrenarea în
tregului tineret din regiune la 
sporirea producției de porumb la 
hectar.

* Cînd pavarea străzilor era concesionată so
cietăților străine * Un dosar cu file mu!te, 
cu milioane cheltuite ți... fără nici un folosHi 

de _ ____ _ _____
ale vechii primării a Bucureștiu- 
lui.

Am aflat cu acest prilej des
pre cum se făcea pavarea stră
zilor. Un act din anul 1929 scoa
te în evidență modul în care 
edilii orașului risipeau banii ce
tățenilor. La prima vedere pare 
a fi o glumă: societății „West 
Deutsche Wegebau Gesellschaft 
und Via“ i se încredințează pa
varea unei serii de străzi din 
Capitală. Registru! de ședin
țe. al primăriei municipiu
lui București relatează pe 
larg ședințele ,,dramatîce“ care 
au avut loc pentru concesionarea 
dreptului de a planta flori și a 
aprinde candele pe mormintele 
cimitirelor din oraș, bineînțeles 
contra cost... Afacerile fie mari 
fie mici erau totuși afaceri...

Un dosar voluminos, gălbejit 
poartă eticheta: „Cheltuieli mă
runte la azilul E. și G. Canta- 
cuzino“. Redau cuprinsul unei 
scrisori: „Domnule medic șef,

dosare ce cuprind hrisoave

SE DESCHID
Campionatele internaționale

In sală este liniște deplină. E 
drept, nu sint spectatori multi: 
vreo opt sau, cel mult, zece, /d- 
căniiul ritmic, metalic, al mingi- 
'lor este singurul zgomot care 
tulbură această liniște nefirească 
parcă pentru o sală de sport. Ieri 
a fost doar o zi de antrenamente. 
La șase mese, sportivi egipteni, 
chinezi, belgieni, cehoslovaci, ma
ghiari Și, bineînțeles, romini și-au 
verificat forțele în ultimul antre
nament dinaintea campionatelor 
internaționale de tenis de masă 
ale R.P. Romine. Firește, ochii 
nu puteau <să se oprească mai 
mult timp asupra unui singur ju
cător. Fiecare demonstra ceva 
particular, interesant, demn de 
urmărit.

Ne-au impresionat mult sporti
vii chinezi. Fără discuție, viitorul 
tenisului de masă este o proble-

mi in care sportivii Chinei popu. 
lare Iși vor spune precis un cu- 
oint hotărîtor. Iată-i la o masă 
pe campionul R. P. Chineză, Van 

Ciuan-Yao, și pe fostul campion
Tziuan Iun Nin. Schimbul de 
mingi este uluitor de rapid. Van

! LA UN ULTIMf
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jaiuiunniiuiiiiiiiiuiiiiiHiiitJiiiiMir j

Ciuan Yao trage formidabil, dar 
Iun Nin „pune* totul pe masă. 
Cită forță, cită precizie, dar și 
cită finețe in joc ! La o altă masă 
sportiva noastră Magyari Irma 
înfruntă pe belgianca Gișlaine 
Roland, care a venit la București

tmpreuni cu soțul ei, Georges 
Roland — fi el jucător de tenis 
de masă. Antrenamentul este 
foarte serios, cere eforturi deose
bite ambelor jucătoare, dar mai 
ales sportivei belgiene, de o ma
sivitate apreciabilă. Roland insă 
este mobilă, foarte elastică. Nu 
toate mingile trimise de Irma ifi 
ating ținta. Necazul sportivei 
noastre nu este de loc de neob
servat. Bine că 
antrenament...

Remarcăm la 
un tinăr blond, 
pil. E jucătorul 
Zoltan, care de cttva timp se an
trenează împreună cu sportivii 
romini. Berczic nu a împlinit 
încă 19 ani. înțelege puțin Um

este un simplu

una din mese pe 
cu o față de co- 
maghiar Berczic

R CALARAȘANU
(Continuare in pag. 3-a)

Am onoarea a vă ruga să bine
voiți a interveni pe lingă dom
nul primar, pentru a ordona să 
mi se elibereze un acont de 1C0 
lei pentru combustibil. Primiți 
domnule medic șef asigurările 
deosebitei mele consideration!". 
Semnează, indescifrabil, o docto
riță, probabil medicul azilului. 
Pe verso vreo 10 parafe, amenda
mente și aprobări printre altele 
ale medicului șef, „Serviciului 
comptabilității", controlului Sa
nitar, primarului orașului etc.

Am mai reținut conținutul 
unui dosar voluminos care iși 
avea data de naștere la 189». 
Pe copertă: „Dosar personal — 
construcția Palatului Comunal al 
municipiului București". Am 
frunzărit acest dosar și am aflat 
istoria acestei construcții. Astfel, 
în anul 1899 unui arhitect i s-au 
plătit 35.000 lei drept acont pen
tru planurile viitoarei construc
ții. Peste cîtva timp Insă, arhi
tectul se îmbolnăvește. Atunci 
primăria se adresează altui ar
hitect pentru a obține un nou 
plan al construcției. Și acesta în
casează o frumoasă sumă de 
bani. Intervine însă din nou pri
mul arhitect care dă în judecată 
primăria pentru încălcarea con
tractului. După un proces răsu
nător care captivează atenția o- 
rașului, primăria este nevoită să 
plătească despăgubiri 120.000 lei. 
Primăria insă se afla in posesia 
celui de-al doilea plan. Mă aș
teptam să citesc mai departe că 
acest plan, după atita risipă de 
bănet, va fi intrat pe șantier. 
Da de unde 1 După alți cițiva 
ani și acest plan cădea, fiird 
respins ca „necorespunzător în 
prezent pentru dezvoltarea Ca
pitalei Rominiei mari". Urmează 
apoi un concurs public, bineînțe
les cu premii impresionante ; do
sarul se îmbogățește cu machete, 
angajamente și contracte și, In 
sfirșit, după aproape 40 de ani, 
dosarul iși inchide ultima filă 
fără ca in urma lui să rămină 
măcar o singură cărămidă clă
dită.

Așa se intimpiau lucrurile 
etnd ia conducerea treburilor 
obștești se aflau oameni ca alde 
Matac, Necșești etc. oameni 
pentru care posturile lor consti
tuiau prilej de Îmbogățire neru
șinată.

Un grup de tineri sportivi cehoslovaci, iugoslavi și romini, participanți la campionatele inter
naționale de tenis de masă ale R.P.R. din acest an.

M. ZONIS

Spectacol de gală 
dat de Ansamblul 
V. MAIAKOVSKI “

Ansamblul artistic al tineretu
lui „Vladimir Maiakovski" din 
R.P. Bulgaria și-a încheiat tur. 
neul în țara 
spectacol de 
loc miercuri 
C.C.S.

Au asistat tovarășii: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe Aposto’, 
Iosif Chișinevschi, Vladimir 
Gheorghiu, acad, prof dr. C. I. 
Parhon, conducători ai organiza
țiilor obștești, personalități ale 
vieții politice, artistice și cultu
rale, un numeros public.

Spectacolul s-a bucurat de Uîl 
frumos succes.

noastră printr-un 
gală ca.-e a avut 
seara la Teatrul



Primele concluzii și învățăminte un pas înainte
tAtr-un rfrrincfl’ ficenF apărut a W A

tn ,'Contemporanul" se.aborda o g 9 K g waawssatn actuala sesiune
lățit șâ poiată vorbf și de produc- _____

__ > că la fel de îndrep"-
lătiVWpOIfttivprbF jT.jte produc- ___ ________
■tivifaU, muncii didactice. Or, un yd-O-a-ă-triTOThnnryT'l'gWTI'ate'a1» Bill a tlfl Dll IIS IB o ibwi»
prilej «îimerit pentru verificarea 
acestea productivități îl constitute
prilej fiimerit pentru verificarea
•cestM productMtiU ii citlstituie ----------- 5a ~e „

uV*” Conf univ O Ea analii studenților economiști-agrari.^de«eșH1 U “ PrP 65 . W’ 9 că mai sinț ți

id vorba de productivitate, 
Ul l-ar aștepta, firește, la

examei
?i -BEI _ 
na ie studențești.

Ftynd vorba de productivitate, 
Cititorul S-ar aștepta, firește, la 
exprimarea acesfei productivități 
țu ajutorul unor indici. In mod' 
obișnuit, rezultatele examenelor 
se oglindesc în procentajul de 
note bune și proaste. Analizînd 
prin această prismă rezultatele 
examenului de economia agricul
turi socialiste la anul IV plani
ficare, secția agrară de la 
I.S.E.P. „V. I. Lenin" (grupele 
208-209) putem constata unele 
luerff îmbucurătoare. Astfel, in 

stpdenți — 
calificativul 
,,bine“. Re- 
bbținut și 
22 de stu- 

___ ca!if:cătivtil 
! bihe“ și 10 calificativul

jte că aceste cifre oglin- 
i special aspectul cantita-

buie să fie o calitate de frunte a

Asistent univ. 
C. Cojocaru

asociațiilor studcnfcștl

grupa. 209, din 19 
șapțe obținut 
„foartj buîe“ și opt 
zultat| apreciabile a 
grupa-208, unde din 
denți '^7 au obținut 
„foărr ‘ **
„bine'

Fir 
dese L- , .
tiv ai lucrurilor. Dacă ar fi să 
expliaim însă aceste succese ale 
studenților de Ia secția agrară a 
anului IV planificare, ar trebui 
aturtcj să arătăm că progresele 
obținute nu sînt întîmplătoare. 
Așa, de pildă, în anul acesta în
suși cursul de economie agrară 
a fost calitativ îmbunătățit față 
de anul anterior, acordîndu-se o 
mai mare atenție problemelor e- 
ccnomiei ramurilor, rentabilității 
și reducerii pretiflui .de cost, zo
nării producției agricole etc. Dc 
asemenea, trebuie atătat că și 
frecvența regulata- Ja cursuri și 
semirut'ii a contribuit in mare 
parte la asimillrea mai complec
tă a problemelor predate la curs.

De remarcat că în anul acesta 
și munca in senrinarii s-a îmbu
nătățit. Studenții secției agrare 
au lucrat la seminarii numai pe 
bază de referate, fapt care a con
stituit o n-otă pozitivă pentru in
tensificarea studiului individual, 
pentru înlăturarea unor deprin
deri bucherești etc.

Desigur că nu este vorba exclu
siv de rezultate pozitive în legă
tură cu desfășurarea activității 
-jeminariilor pe bază de referate. 

’“r uneori aglomerați, 
X) n_au 

inffctdeairha atenția cu-

De

seminariilor
Neobi^nuiti, -
Sfud^njii aiului IV (agrară) 
icordăl inPfetdeauha atenția 
venită parcurgerii întregii biblio
grafii indicate; totodată, unii 
n-au rhanifdstat suficientă con
știinciozitate în pregătirea de zi 
eii zi, ceea ce s-a oglindit de fapt 
și în rezultatele obținute la exa- 
ihen. De âseritenea, prin faptul că 
referenții și coreferentii erau, mai 
dinainte cunoscuji, o parte a stu
denților (cei mai puțin conștiin
cioși) au participat la seminarii 
ca simpli spectatori. N-au exis
tat, prin urmare, suficiente con
diții obiective pentru ca semina- 
riile pe bază de referate să se 
poată desfășura in toată plenitu
dinea lor.

Prin faptul că s-a procedat la

repartizarea unor referate care 
au necesitat cercetări proprii pe 
teren (de exemplu : „Economia 
culturii porumbului în regiunea 
București", „Economia bumbacu
lui în regiunea București", „Pro- 
biemele iegum culturii in regiu
nea București" etc.), majoritatea 
studenților care au întocmit ast
fel de referate au simțit nevoia 
consultațiilor care, datorită aces
tui fapt, au putut fi mult mai 
fructuoase decît în anii trecuți. 
Cercetînd o situație reală, cu pro
priile lor forțe, mulți studenți au 
putut face anumite constatări cu 
privire la lipsurile care mai exis
tă încă în economia satelor noas
tre. Astfel, pot fi date de exemplu 
relerateie tovarășilor Adolf Cohn, 
Alex. Țăranu, Maria Proșcanu 
etc., care s-au remarcat printr-o 
deosebită maturitate, atît la se
minar cît și la examen.

în general s-a constatat că acei 
studenți care au manifestat o 
preocupare deosebită pentru stu
diul individual, care citesc lite
ratură beletristică, au putut să 
se prezinte la înălțimea ținutei 
unui student care se află pe pra
gul de a absolvi. Expunerea 
cursivă, vocabularul îngrijit, lo
gica gîndirii etc sînt calități 
dobîndite prmtr-o muncă perse
verentă și sîrguincioasă. Pot fi 
dați de exemplu în această pri
vință studenții: Nicolae Hincu. 
Va sile Vulpescu, Mircea Mari
nescu etc.

Cu toate succesele remarcabile 
arătate, examenele au dovedit, 
totuși, că pregătirea studenților 
mai are încă serioase deficiențe 
In mod special s-a remarcat 
incapacitatea unor studenți de a 
aplica tezele teoretice de econo
mie agrară la realitățile din țara 
noastră (ex. studenții Aurel Mi- 
ronescu și Virgil lonescu). Unii 
studenți au răspuns prea școlă
rește la unele întrebări de sinte
ză care reclamau o aplicare crea
toare a cunoști nfelor asimilate, 
iar alții, care au învățat prin sis
temul „asalturilor**, au dat răs
punsuri greoaie și cu insuficiențe 
serioase. Și studenții care s-au 
limitat numai la buchiseala noti
țelor sau care au parcurs o insu
ficientă bibliografie 
prezentat la examene sub nfvehil 
dorit Expunerile lor au fost în 
acest caz superficiale, defectuoase 
din punct de vedere gramatical 
timide și neclare.

S-a putut constata de aseme
nea, că, în general, foarte puțin: 
au fost acei studenți care au pri
vit problemele cu ochi de econo
mist, adică prin priztna rentabi
lității, a reducerii prețului de 
cost etc. Or, tocmai aceasta tre-

Kcgieiduii n nid« ami. și anu
mite manifestări nesănătoase din 
partea unor studenți. Așa este 
cazul studentului Ștefan Husar, 
care din lipsă de Pespect față d? 
examinatorul respectiv 
mit“ pentru obținerea

Examenul a scos în vileag nu 
numai lipsuri din 
ților, ci și o seri 
ale noastre, ale 
celor care-i pre
gătim pe 5tu- 
denți. Dacă fa
cem, de pildă, o 
apreciere gene
rală a răspun
surilor. desprin
dem faptul că 
însuși cursul de 
economie agra 
râ — cu toa 
te Îmbunătăți 
rile care i s-au 
adus — n-a li
chidat în între
gime unele de
ficiențe. Aceste 
deficiențe se re
feră în specia’ 
la tratarea ne 
unor probleme d 
tanti pentru econo: 
rii noastre, ram ar i 
referitoare la retațiil 
dintre oraș și sat 
reproducției lărgite ; 
agriculturi: noastre, 
rea unor

Nici ac 
fie de eeo 
fi putut contriba: î 
la intensificarea p 
ților pentru însușii 
problemelor de ec 
râ — nu s-a desfă 
mea porib T.ățfor 
sfirșit, poate fi am 
unui curs tipărit de 
gr ară, care a :ng 
parte — studiul iad

sușirea mai temeinică a proble
melor principale.

O analiză mai complectă a 
examenului, pe care o vom face 
la sfîrșitul sesiunii, ne va face, 
desigur, să tragem și alte con- 

s-a „toc- duzii și învățăminte, care să de- 
notei. •.ermine îmbunătățirea activității 

studenților și a cadrelor didac-

Proiectul de Statut lămu
rește pe deplin caracterul, sco
purile și sarcinile, metodele 
de lucru și modul de organi
zare ale asociațiilor studen
țești, probleme care — după 
cum mi-am dat seama cu pri
lejul adunării p«ntru consti
tuirea asociației în facultatea 
noastră, — nu erau cunoscute 
în întregime de fiecare stu
dent.

Proiectul de Statut consent

nează. lămurit că înființarea 
asociațiilor studențești 
seamnă încredințarea între
gii activități studențești cu 
caracter profesional în mina 
studenților înșiși, care, prin 
organele alese de ei — consi
liile pe facultăți, institute etc. 
— vor hotărî și vor lucra 
efectiv în toate problemele cil 
caracter științific, cultural-ar
tistic, sportiv, gospodăresc Și 
de asistență socială.

în-

Nici un insuficient

CRUPA STUDENȚEASCA
ÎN EXAMENE

care este de fapt, nucleul activi
tății universitare.

Am ales grupa anului 4 de la 
Facultatea de filologie (secția ro
mi nă) a Universității Bolyai din 
Cluj.

etc., s-au

O CORELAȚIE
infirmată de realitate

Unii studenți susțin că între 
învățătură, examen și ,,noroc** ar 
exista o corelație de prietenie fi 
ajutor reciproc. Ciudată corela
ție... Cu alte cuvinte s-ar putea 
spune că 89 la sută noroc-]- II 
în sută carte=examene luate cu 
„foarte bine**, itbine** sau „sufi
cient**.

Asemenea teoreticieni mai în- 
ttlnești încă, e drept rareori, pe 
coridoarele facultăților clujene 
sau în sălile de curs. Se pare că 
unul dintre ei este Pop Sabin, 
student in anul II al Institutului 
politehnic, Facultatea de mecani
că. Face parte din grupa 124. 
Anul trecut, adică în anul uni
versitar 1955—1956, a căutat să-l 
înșele pe profesorul de tehnologie 
A tras bilețelul cu întrebările. 
Prima întrebare: aliajele de 
cupru. A venit vremea să răs
pundă.

— Aliajele de cupru... Cu
noaștem diferite aliăje de cupru... 
Cuprul are multiple aliaje..e

S-a btlbîit, a vorbit ce-a vor
bit, dar numai despre metodele 
obținerii aliajelor de cupru nu 
rostea mai nimic concret.

— Treci lă celelalte subiecte — 
a cerut lămurit profesorul, Răs
punsurile nu s-au deosebit cu ni
mic . de primul. Urmărea, logică: 
ă primit calificativul insuficient 
și a trebuit să repete anul.

S-ă mai scurs un an din viața 
Studentului Pop. Stntem în plină 

anului uni- 
lată-l din 
tehnologie, 
că „expe-

tmbujorinduse pînă-n vlrful ure
chilor.

— Și iarăși n-ai învățat ?
— ?!?f
— De ce?
— Să vedeți, tovarășe profe

sor... eu credeam că nu-mi ,xad“ 
aceleași subiecte... răjpsftAe dădit 
rușinat studentul.

Rezultatul? în carnet a fost 
trecut din nou calificativul insu
ficient.

Și fdncftâ veni vorba despre

Examenul era în toi. Studen
ta Fo’desne Vereș Maria răspun
sa la întrebarea : „Contribuția 

hii Barbu Delavrancea la dezvol
tarea limbii literare** Ideile sale 
erau sistematizate și exemplifi
cate cu extrase din opera clasi
cului romîn.

— Mulțumesc — interveni tov. 
profesoară Cuparencu Maria. 
Apoi în carnetul studentei a iost 
freest calificativul „foarte bine**.

Profesoara a fdidtat-o. Este 
și ea bucuroasă alături de stu- 
d«ți-

M-am dumirit mai tirani de ce 
era axît de anlrjunU profesoara. 
La cursul de tatona limbii romire

fiecare, ca și pentru mine. La 
prestigiul grupei ținem deopotri
vă și nu vfem să-l pătăm.

Mai apoi am aflat ca cei 21 de 
studenți sînt foarte buni prieteni, 
că nici unuia nu-i este indiferent 
calificativul pe care îl primește 
colegul său. Tocmai de aceea — 
povestea Bela — în timpul pre
gătirii examenelor, după ce fie
care a studiat individual materia, 
s-au organizat colective pentru 
discutarea problemelor neînțele
se. Cei mai buni studenji conduc 
aceste mici colective. Finyak Ti
bor conduce primul colectiv. Al 
doilea colectiv se întîlnește la că
minul ,.Iosza Bela" și este con
dus cu multă competență de Vi
tos Zoltan, iar Papucza tibor, 
Pușkaș Viktor și ceilalți ii dau 
ascultare. Zoltan se dovedește nil 
mimai un student sîrguincios, ci 
și un student cu mult spirit co
legial.

Se înțelege acum mai bine 
că nu poate fi vorba de o con
fundare sau de o suprapunere 
& sarcinilor și a activității a- 
sociațiilor cu acelea ale orga
nizațiilor U.T.M. — așa cum 
credeau chiar unii dintre co
legii mei — deoarece aceste 
doua organizații se deosebesc 
prin însuși caracterul ftfr: 
proiectul de Statut arată că 
asociațiile sfudehț*ștî se călă
uzesc în activitatea lor de poli
tica Partidului Muncitoresc 
Romîn.
profesional și vor desfășura, 
vor traduce în viață sarcinile 
mtirtciî științîfîce-culturale îrr 
rîndurîie studenților, lucrînd 
sub îndrumarea și avînd spri
jinul U T.M. — unica organi
zație revoluționară, cu carac
ter politic, a întregului tineret 
din țara noastră.

Dar faptul că asociațiile 
noastre au un caracter profe
sional nu înseamnă că acțiu
nile întreprinse de ele vor fi 
lipsite de scop politic. Dimpo
trivă, prin intermediul activi
tății științifice, obștești, cultu- 
ral-artistice și sportive, aso
ciațiile vor contribui „la for
marea multilaterală a tineri
lor intelectuali înarmați cu 
concepția științifică despre lu
me a clasei muncitoare — 
marxism-leninismul — devo
tați cauzei construirii socia
lismului". Asociațiilor studen
țești le revine deci o înaltă 
sarcină patriotică; ele cultivă 
și duc mai departe „tradițiile 
de luptă revoluționară a eroi
cei noastre clase muncitoare... 
tradițiile democratice ale 
mișcării progresiste studen
țești din țara noastră**.

Organizarea

Partidului
Ele au uri caracter

asociațiilor stil-

den|ești a început de puținii 
vreme, dar incă de pe acum 
asociațiile au cuprins masele 
cele mai largi "le studențimii 
noastre, au adus însemnate 
contribuții la imbiwătățtrea 
activității cultural-artistice și 
sportive a studenților. Dacă 
ne-am anilnti numai de înfiin
țarea Casei de cultură'a stu 
denților din Capitală — in ca
dru! căreia se desfășoară zil
nic numeroase și interesante 
manifestări cu participarea a 
zeci și zeci de studenji — și 
încă ar fi suficient perttru a 
ne da seama de largile posibi
lități ce ni se creează nouă, 
studenților, prin Înființarea a- 
sociațiilor. ' 
arăt că în 
semestru! 
asociației 
versitățli __  _ _____
din care fac parte și eu — și-a 
propus să ducă la bun sfirșit 
un număr însemnat de sarcini 
științifice, culturale, artistice, 
sportive și mai ales sociale, 
care de care mai importante și 
mai necesare masei studen
țești : organizarea activității 
in cadrul cercurilor științifice, 
organizarea de spectacole și 
manifestări culturale, compe. 
tiții sportive, trimiterea stu 
denților ia odihnă și în ta
bere studențești, Îmbunătăți
rea activității la cantine și că
mine etc.

...începutul este promițător: 
posibilitățile nelimitate. Ră- 
mîne să punem cu toții uma
nii, să sprijinim întărirea a 
sociațiilor, să contribuim la 
îmbunătățirea și lărgirea acti 
vității lor.

I. PERIANll 
student la Facultatea 
de tilozofie—Bucureșt

Aș mai putea sa 
planul de muncă pe 
ce vine, Consiliul 
studențești a Uni- 
„C. I. Parhon" —

întăresc încrederea

Pentru prestigiul
grupei

R«?xi>acjul grupei. Henrz 
novscr Be i utuărea cu ater: e 
fiecare râșpțxns Terminase de 
mult examenul. De ce tra pleca 
oare Ia plimbare ori la un fi’.m. 
așa cum fac de obicei studer . 
după ce term nâ cu «acces an e- 
xamen ? Mi-a lămurit chiar d a- 
ceas’4 nedumerire.

— Vedeți, grupa noastră este 
ca și o familie. Capul fam:’ ei 
trebuie sâ se intereseze de bunul 
mers al întregii gospodării Ș. pe 
mine mă interesează rispnosu’. 
fiecărui coleg, am emoții pentru

Mici nemulțumiri
— Avem și necazuri — mărtu

risește intr-un tîrziu responsabi
lul grupei. Doream să nu obținem 
nici un „suficient". Am avut de 
altfe? lungi discuții pentru cele 5 
calificative .^ur?cient** pe care 
ie-aa primit unii din colegii mei.

— $«?
— Studenții dau vina însucee 

seini loc pe emoția pe care t>-o 
prilejuiește examenul. Noi vom 
mai ana’iza insă dacă acesta este 
aderării. In orice caz. in sesiunea 
asta n ie mai putem îndrepta ca 
lifîcatfvde. Râm’ne ca în «eme*- 
trd II sâ re ocupam mai mult 
de acești «todenți.

Acum mai avem trei examene 
și cred că grupa noartrâ fși 
va mecpne renomele de ..grupă 
■ prieteniei*, prietenie care a a- 
jutat-o să devină o grupă fma- 
Ușâ.

Drepturi care ne
In asociația studențească

Publlcarea
Statut âl Asociațiilor Studen
țești din R.P.R. dă un nou și 
puternic imbold muncii tinere
tului studios căci înființarea 
Asociațiilor și principiile care 
stau la baza lor sînt o dova
dă a grijii și încrederii deose
bite de care se bucură stu
dențimea patriei noastre din 
partea regimului democrat- 
popular.

.4șa cum prevede proiectul 
de Statut, Asociațiile Studen
țești din R.P.R. constituie o 
organizație din care pot face 
parte toți studenții de la 
cursurile de zi, serale și fără 
frecvență precum și absoluen- 
ții care doresc aceasta.

Fără nici un fel de discri
minări, toți membrii au drep
tul de a alege și de a fi aleși 
in conducerea organelor con
ducătoare ale Asociațiilor, pot 
să-și sound oăre-ea, în mod 
deschis, asupra muncii orga
nizației. afit In adunări cit și 
In presa studențească.

Un alt drept care bucură pe 
oricare dintre studenți este fo
losirea bunurilor asociației 
ca: terenuri sportive, biblio
teci, cluburi. tabere de odih
nă etc.

L n articol din proiect care 
mi-a atras în mod deosebit 
atenția a fost cel privind pe 
studenții merituoși. înscrierea 
In cartea de onoare, acorda-

proiectului de rea de diplomi și premii cole 
gilOr noștri fruntași, trimite 
rea lor in alti centre univer
sitare cu. institute similare 
pentru vizite Și schimburi de 
experiență, trimiterea lor pen. 
tru turism In tară sau străi
nătate, in tabere naționale sau 
internaționale, cred ci toate 
acestea vor fi nu numai o 
meritată recompensă a celor 
studioși, ci.și un puternic sti
mulent pentru toți studenții, 
un îndemn de a învăța mai 
bine, de a.și însuși mai temei
nic cunoștințele.

Cu sprijinul asociației, tn 
cele cîteva luni de la începe
rea anului școlar, am realizat 
și in institutul nostru multe 
lucruri bune: reorganizarea 
cercurilor științifice, care lu
crează acum la un tnalt nivel, 
reușita pregătire a revelionu
lui, trimiterea studenților 
fruntași la odihnă etc. — do
vedesc un început bun și ne 
întăresc încrederea in Asocia
ția noastră, în progresul ei:

STELIAN DINESCU 
student la Facultatea de 
zootehnie de Ia Institutul 

Agronomic București

i' METODA"
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Dițri ce am căutat prin mul 
multe laboratoare, decanate și ca-/unaca veni vurva acspre j .uouic, *«•-

corelafia dintre noroc, examene ■ tedre de specialitate, am reușit 
și carte, nu trebuie sd-i uităm • In cele An urmă să-l găsesc pe

sesiune de examene a 
vtrsltar 1^56—1957. 
nou la examenul de 
Toată lumea socotea 
riența** ani^lui trecut l-a învățat 
rhlnte: Și, ca pentru o demonstra
ție matematică — coincidență 
sau „ghinion^* ? — a tras exact 
Același bilet. Primul subiect: 
aliajele de cupru, celelalte între
bări aidoma eu cele din sesiunea 
anterioară. Dacă colegii săi ar fi 
aflat subiectele primite de Sabin, 
l-ar fi invidiat pentru această 
posibilitate de a se reabilita. 
Cînd colo... Pop s-a bllbîit din 
nou, a vorbit ce a vorbit, dar 
despre aliajele de cupru (ca și 
anut trecut) a spus prea puține 
cuvinte. Nici al doilea și al trei
lea subiect nu le-a dezvoltat mai 
bine.

— Anul trecut ai avut, după 
cîte mi-aduc -aminte, aceleași su
biecte ? — interveni profesorul 
Brumau.

— Di... răspunse studentul,

nici pe cei cu concepții înrudite. 
Fior ea A Idea este coleg de an și 
de grupă cu Pop Sabin. El do
vedește însă o oare care*„inițiativă 
creatoare** In aplicarea susnumi- 
tei corelații: ,j)in cele trei capi
tole cit are cursul de Tehnologie, 
învăț două — iși spune el. Tre
buie să-mi „pice** o întrebare din 
ele. Primesc un foarte bine. La 
celelalte întrebări pot primi bine 
sau insuficient și... se compen
sează cu primul calificativ. Cu 
asta trec la examen**.

Socoteala de-acasă nu se potri
vește însă cu cea din tîrg^ Profe
sorul, uăzînd că nu stăpînește 
toate capitolele, i-a pus o între
bare suplimentară. A tăcut.

— N-am avut noroc, iți spune 
Al de a dacă-l întrebi de ce a pri
mit calificativul insuficient.

Coman Aurel, coleg cu ceilalți 
doi, învață numai materia 
care există cursuri tipărite, 
rest... cum se va nimeri.

Pentru răspunsul la problema 
care era cuprinsă în cursuri Co- 
măn a primit „bine**, la celelalte 
întrebări insă, insuficient.

La încheierea acestor rtnduri 
cred că fiecare a înțeles că n-ar 
strica o morală, lat-o:

Fără muncă, nici-o corelație, 
orictt de dibaci ar fi ea scornită, 
nu are puterea să te treacă la 
examene și cu atît mai puțin la 
ce! mai însemnat examen : viața.

Să nu se uite că hazardul nu 
poate influența niciodată schim
barea cursului acelor magnetice 
și nici drumul vieții.

Cit despre Pop, A Idea, Coman 
și alții ca ei, cred că s-au con
vins pe propria lor piele că teoria 
lor este asemenea unui castel din 
cărțile de joc.

MIRCEA MUNTEANU 
corespondentul „Scînteii tine- 
retului“ pentru regiunea Cluj

tovarășul rector al Institutului 
politehnic prof. dr. Cristo for Si
mionescu. Sentimentul penibil pe 
care-l incerci atunci cind deran
jezi pe cineva de la lucru — îl 
găsisem pe tovarășul rector în 
plină activitate — a dispărut în
dată ce precizindu-mt scopul vi
zitei, interlocutorul meu s-a ară
tat deosebit de dispus să acorde 
timpul necesar unei convorbiri.

— Și care este tema convor
birii noastre ?

— Condițiile create studenților 
Institutului politehnic pentru pre
gătirea examenelor.

— Sînt multe de discutat în 
legătură cu această temă intere
santă. Pot să încep...

INTERVIUL 
NOSTRU : Condiții bune
pentru pregătirea examenelor

la
In

— Permiteți-mi să începem cu 
următoarea chestiune: care 
condițiile create studenților 
cămine Ș< ce săli de lectură 
ia dispoziție ?

— Problema căminelor 
foarte importantă și noi am 
tat-o ca atare. Anul acesta 
avem în cămine peste 1000 de 
studenți Am dat în folosință un 
cămin nou cu 320 de locuri, iar 
în curînd cel de-al doilea cămin 
va fi Și el gata Căminul de fete 
..Filimon Sîrbu“ a fost prevăzut 
cu încălzire centrală. Aici s-a 
amenajat o spațioasă sală de lec
tură, care este cit se poate de con
fortabilă. Înființarea acestei săli 
de lectură a făcut ca biblioteca 
Universității să fie descongestio
nată în mod simțitor. Pentru că 
nu toate căminele au săli de lec
tură, am amenajat anul acesta în 
interiorul Institutului nostru o 
bibliotecă și o sală de lectură cu 
500 locuri Biblioteca cadrelor di
dactice a fost pusă la dispoziția 
studenților din anul V, care pre
gătesc aici proiectele de diplomă.

— Pentru că am vorbit de că
mine și săli de lectură și am atins

sint 
în 
au

este 
tra- 
noi

în mod inevitabil și problema bi
bliotecilor, aș dori să știu cum 
sînt ele înzestrate Mă refer în 
general la materialele necesare 
studiului de specialitate și in spe
cial la cele necesare pentru pre
gătirea examenelor.

— Biblioteca Institutului nos
tru numără peste 100.000 volume. 
Anul acesta am editat în litogra
fia proprie, sau am achiziționat 
de la celelalte institute djn țară 
numeroase cursuri de cultură teh
nică generală.

— Vă rog să-mi spuneți cîteva 
titluri dintre cele editate recent.

— Avem cursuri de matemati
că, fizică, electrotehnică, chimie 
generală, desen, organe-mașini, 
mecanică-teoretică, hidraulică, re
zistență, mașini-electrice etc. In 
ceea ce privește materialul biblio
grafic de specialitate, noi folosim 
cu succes și literatura ce-o pri
mim în urma schimburilor directe 
cu străinătatea. Am perfectat 
pînă în prezent 500 asemenea 
schimburi cu străinătatea și sîu- 
tem pe cale să sporim numărul 
lor, aceasta pentru că și litera
tura noastră originala este bine 
cotată.

— Din cele relatate pînă acum, 
îmi permit să trag concluzia că 
conducerea Institutului s-a în
grijit să pună la dispoziția stu
denților materialul bibliografic 
necesar, diverse cursuri, litera
tură de specialitate. Aș dori să 
cunosc în ce măsură studenții fo
losesc aceste materiale ?

— Pot să spun că am urmărit 
în mod deosebit acest lucru. Aș 
vrea să dau un exemplu de stric-

De vorbă cu prof. dr. 
Cr. Simionescu—rectorul 

Institutului politehnic 
din lași

tă actualitate: de curînd, studen
ții anului V au încheiat anul de 
invățămînt care a culminat cu 
sesiunea de examene. Rezultatele 
obținute sînt neașteptat de bune. 
Explicația constă, în primul rînd, 
în gradul înalt de maturitate al 
acestor studenți: ei $i-au petre
cut 80 la sută din timpul lor pe 
lîngă catedrele de specialitate 
unde au avut posibilitatea să stu
dieze cu toată seriOzjtatea ma<e- 
rialul bibliografic și literatura de 
specialitate. Am spus câ vreau ?ă 
sublihiez acest lucru tocmai pen
tru că mai există tendința mutor 
studenți de a se rezuma la notele 
de curs Dacă de această tendin
ță s-au descătușat studenții ma
turi, cei mai tineri sînt încă 
sclavi ai notelor de curs.

— Dar pentru evitarea supra- 
îhcărcării studenților s-a luai 
vreo măsură ?

— Cunoașteți, cred, recentul 
ordin al Ministerului Invățămin- 
tulu.i, care se referă tocmai la 
această problemă, mai precis, la 
orele de feducație fizică care au 
căpătat un caracter facultativ, la 
suspendarea colocviilor și la ți
nerea unor examene înainte de se
siunea propriu zisă De cea 
urmă măsură au beneficiat 
studenți care au de dat un 
măr mai mare de examene.

Este de la sine înțeles că

din 
acei 
nu-

mă-

șurile enumerate mai sus, p8 care 
conducerea Institutului le-a res
pectat cu strictețe au creat stu
denților un series timp materiei 
pentru pregătirea examenelor. 
Ar trebui să mai adaug ca con
ducerea Institutului s-a îngrijit 
ca orarele să fie bine întocmite, 
astfel incit să nu existe „feres
tre* între ore. Cu aceasta cred 
că...

— ...am terminat. Aș vrea să vă 
mai pun o întrebare, deși poate că 
este oarecum prematură: în ce 
măsură asociațiile studențești 
și-au adus aportul in a crea stu
denților condiții optime de pre
gătire a examenelor?

— Pentru mine a fost o deose
bită plăcere să văd că asociațiile 
studențești au pășit cu multă vi
goare la treabă. !n consiliile de 
conducere au fost aleși cei mai 
buni asistenți și studenți care au 
reușit deja să dinamizeze activi
tatea membrilor asociațiilor în- 
tr-o serie de sectoare ca: 
cercurile științifice, cămine-cattti- 
ne etc. Asociațiile studențești au 
reușit în ultima vreme să stabi
lească o 6trînsă colaborare cu 
conducerea Institutului nostru, 
fapt care mă bucură foarte mult. 
Ele ne-au ajutat să fie lichidate 
anumite lipsuri care au existat 
la cantina „Olga Banc ic", să cul
tive spiritul gospodăresc în rîn- 
dul studenților căminiști, ?ă or-

Mlhaf Papuc, student tn 
anul IV al Faculty» de 
construcții civile și industriale 
din Institutul de construcții 
București, tiu s-a prezentat 
la nici un examen.

E3
— Eu am metoda mea! Ca 

să nu mai am emoții nu mă 
mai prezint dă loc la exa
mene ! 1!

• .-ct.onare a ai
Clor de lectură.

ptkfifaft un «prijîn mai eiectivj 
Noi îl așteptăm din toată inima I 

Am mulțumit tovarășului rector 
Cr. Simionescu pentru amabilita
tea arătată, decis să nu-l răpesc 
mai mult de la obligațiile sale 
cotidiene.

I. AGHINE1 
corespondentul „Scînteii tinere

tului** pentru regiunea IașiULTIMUL TREN“
Din cauza lipsei de frecventă de la cursuri $i a ine

xistentei preocupării pentru studii tn acest semestru, unii 
studenți din anul V - ca Mircea Adel. Andrei Bdnceâ, 
Iiîe Stănescu de la Facultatea de medicină generală, sau 
Dumitru Cîrciumaru de la Facultatea construcții

— au fost exmatriculați.

Diploma : Dacă dormeai mai puțin. poate că mă mai prin. 
deai ! l î Desene de NIC. NICOLAESCU



Viața de organizație

„Cauze obiectwe“
s u
lipsă de răspundere?

In Editura de stat 
pentru Ute/atură-d 

politic® tiib 
au apătut:

V. I. LENIN: Opere, voi 10. 
556 pag. 7,50 lei

*
GH. GHEORGH1U-DEJ: Cu- 
vintarea rostită la conferința 
de partid a Regiunii Autonome 

Maghiare.
(In limbile romînă și 

maghiară)
16 pag. 20 bani

Acum ettvă timp, la o ședință 
cu propagandiștii certurilor poli- 
-tice U.T.M. din orașul Oradea, 
tovarășul Paul Chirilă, propă- 
fandistul uhur cerc politie de ia 

R.T.A., s-a făcut ecoul unei a- 
.numite stări de spirit existente 
tn această organizație de bază 
U.T.M.:

— La I.R.T.A. nu se poate des
chide învățămîntul politic dato
rită specificului deosebit de 
muncă existent în întreprinderea 
noastră. Tinerii sînt plecați mai 
tot timpul in cursă; și-apoi, ce 
să vă mai spun, știți ^și diira- , . _ r___ _
neavoastră, șoferii sînt imposibil’ cînd comitetul orgaiiizaț.iei U.TM. 
u------ aNdovedi ifiițjativă, să se organi

zeze un cerc de înv.ățămînt chiar 
pe locul de muncă al tovarășilor 
de mai sus.
, Comitetul organizației de bază 
U.T.M. de la I.R.T.A. Oradea tre
buie să renunțe pentru totdeau
na la poziția de resemnare în 
fața „condițiilor obiective** care 
sînt prezentate ca scuză pentru 
lipsă de activitate. -.i,;? .*, * 

La I.R.T.A. sînt mulți tineri 
care fac cinste organizației, ca 
șoferii Gheorghe Deac, Ladislau 
Seitner, Ioan Cucoși sau meca
nicii auto Victoria Motoșan, Arta 
Befieldșî $r âlțiî. ••••'* • ’

/«jenta. mem- - . J* <>T tineri ca și ipulți 
viața orga- Tac cinste „organizației de

tive** nu stau 4n picioare. Ei ati 
un program obișnuit și pot fi 
mobilizați ori de cite ori e ne
voie. In ceea ce privește șoferii, 
ei revin în mod obișnuit din 
cursă dimineața îîltre orele 10-12 
după 3-4 ore de dtum. Ori pirră 
la cursa următoare șoferii dis
pun de timpul necesar participării 
la învățămîntul politic. Și acea
sta cu atît mai mult cu cît cer
cul politic se tine doar o dată pe 
săptăimînă. Mai este o categorie 
de șoferi '(foarte puțini la număr) 
care lucrează în deplasare pe 
șantiere. S-ar putea, în cazill

^COPIII — ș
^prietenii utetnister
> Mihaescu\

de mobilizat.
Afirmațiile tov. Chirilă au , 

generat o legitimă întrebare: 
daca asta-i părerea propagandis
tului, care o fi părerea comitetu
lui U.T.M. ?

O analiză mai temeinică a 
muncii comitetului organizației 
de bază U.TM. de la I.R.T-A. 
Oradea m-a edificat oarecum a- 
supra acestei probleme.

Cu citeva luni în urmă, la a- 
dunarea de dare de seamă și ale
geri, utemiștti din organizația 
mai sus amintită și-au ales un 
nou comitet. Tovarășului Aurel 
Fărcuța -i s-a Încredințat munca 
de secretar. Situației lăsate de 
vechiul comitet —- ev: ' 
brilor în dăzordlhe, 
nizației aproape inexistentă, în
tr-un cu4înt lipsă unei temeinici 
munci educative — trebuia să i 
se pună neapărat capăt. In afară 
de aceasta trebuia luptat cu toată 
hotărirea împotriva convingerii 
multor utemiști că, la I.R.T-A., 
datorită „specificului deosebit" 
nu se poate munci cu utemiștii. 
„Șoferii... sînt șoferi, munca lor 
se înfrățește cu drumul, activita
tea lor e legată de kilometri, și, 
deci, neîndeplinirea obligațiilor 
pe care le implică calitatea de u- 
temist e scuzată de aceste „cauze 
obiective". Iată care era concep
ția multora dintre utemiști.

In aceste împrejurări lipsurile 
începuseră să-și facă tot mai mult 
loc în munca utemlștilor. Aurel 
Măgui «e purta necuviincios cu 
superiorii, Vasile Voicu lipsea 
nemotivat de la muncă. Dan Ion 
și Alexandru Biro transportau că
lătorii fără să-i taxeze etc., etc.

tn fața acestor stări de lucruri 
ce-au făcut membrii comitetului 
nou ales, ce acțiuni au întreprins 
în scopul educării tinerilor ?

Dacă am da glas cifrelor am 
afla că din luna martie pină în 
prezent ..în-cadrul organizației ele 
bază s-a ținut doar o singură â- 
dunăre generală în care s-au dis
cutat probleme legate de atitudi
nea utemiștilor. Complăcîndu-se 
într-o stare de automulțumire, 
membrii comitetului — sub para
vanul aceleiași scuze: „specific 
deosebit" — au renunțat repede 
ia orice fel de activitate educa
tivă în rîndul tinerilor. Ba nu, 
cu cîtva timp in urmă au înscris 
un număr de tineri în cercul po
litic. Da.r numai i-au înscris, 
pentru că măsuri în vederea mo
bilizării lor la cerc n-au fost luate 
pină în prezent.

— E greu tovarășe să orga
nizezi învățămîntul. politic cu șo
ferii, repetă Aurel Fărciiță cu
vintele spuse dbar eti p.uțifi timp, 
tn tlrtrtă de (tovarășul Chirilă, 
propagandistul cercului politic. 
Știți... condiții obiective...

Și totuși punctul de vedere al 
comitetului UiTăl. nu poate fi 
valabil. Trecînd la o analiză a 
situației utemiștilor din această 
organizație, se poate constata că 
2/3 din utemiști aii sarcini profe
sionale în cadrul bazei și doar 
1/3 din ei sînt șoferi și taxatori. 
Deci în ceea ce privește prima 
categorie așâ-zisele „cauze obiec-

bază, comitetul U.T.M. are dato
ria de a se Strădui că în rîndu- 
rile acestora de mai sus să intre 
și acei care, acum, se situează în 
categoria indisciplmaților și pe 
care organizația de bază are da
toria să-i ajute. Aceasta se poate 
realiza printr-o intensă muncă de 
educație.

E. P1TULESCU

[ In ciuda gerului pișcătorX
• Viorel și-a îmbrăcat costumul) 
’„marinar** și se plimbă prin) 
, casă ca și cum s-ar afla pe< 
i puntea unui vas. Costumul ej 
[frumos șl bine lucrat. De ziua< 
[ lui, Viorel a mai primit un< 
costum. Confecționat din sto-J 

[ fă subțire, are o croială ele-< 
[ gantă și broderie pe buzunar?
Ei însă e prea mic să cunoa-, 

[ scă taina acestor confecții. < 
[ în fabrica de confecții „Gh.< 
Gheorghiu-Dej“ utemista Ma-[ 
ria Mihăescu construiește de. 

'mai bine de 7 luni modele* 
pentru copii. Costumașe „ma-[ 
rinar**, rochițe, șorțulețe *—< 
[poartă amprenta activității ei 
creatoare. în ultimul semestru[

• al anului trecut a construit. 
[ 120 de modele pentru contrac-; 
» tare.
‘ Obiectivul aparatului foto-< 
[ grafic a surprins o scenă sem.j
> nificativă, obișnuită în fa-j 
’ brică. Utemista Elena Nicola,< 
[ muncitoare în brigada comu-< 
, nistei Viorica Ivan din secto-J 
>rul tineretului, discută adesea< 
[cu constructoarea de modele/
> Se aduc elogii modelelor noi; 
’ și, cînd este cazul, observații< 
[critice. De data aceasta discu-<
> ția s-a încheiat astfel:
• — Modelul este interesant,, 
[adaptat vîrstei copiilor și noi<
> ne vom strădui să-1 executăm<
> cit iriai corect. <

Foto: EUGEN CSIKOȘ <

Semnarea unui acord 
comercial ți de plăti între 
ft. P. R. ți R. P. Albania
La 9 iahuărte a-% s-a semnat 

la București, Acordul comercial 
și de plăți între Republica Popu
lară Romînă și Republica Popu
lară Albania.

Listele de mărfuri stabilite prin 
Acord, prevăd ca Albania să 
livreze: minereu dc crom, cupru, 
bitum, citrice, măsline și altele. 
Romînia va livra în schimb: pe
trolifere, htrtife, geamuri, utilaje, 
tractoare și altele.

Acordul a fost semnat din par
tea guvernului romin de. Nicolae 
Anghel. locțiitor ăl ministrului 
Comerțului Exterior și did partea 
guvernului albanez de Theohar 
Fundo, membru al Colegiului Mi-
nișterului Comerțului Exterior al 
R.P. Albania.

(Agerpres)

Prelungirea valabilității 
listelor de
anul 1957
Acordului

romîno-francez

mărfuri pe 
îft cadrul 
comercial

La 9 ianuarie a avut loc la 
Ministerul Comerțului Exterior 
un schimb de scrisori prin care 
s-a prelungit pe artul 1957 vala
bilitatea listelor de import și ex
port din cadrul Acordului comer
cial și de plăți existent între Re
publica Populară Roniină

Scrisorile au fost semnate, 
numele guvernului romin de 
nistrul Comerțului Exterior

Și

în
Mi-numele guvernului 

nistrul Comerțului
Marcel Popescu, și din partea gu
vernului francez I. . ■ .. . 
Franței la București — Pierre 
Francfort.

de ’ ministrul

(Agerpres) J

In marginea de vest a orașului Reșița, unde în urmă doar cu cîțiva ani a fost lunca Pomostu- 
lui, acuma s-a înălțat un oraș nou. Cît cuprinzi cu ochii vezi numai blocuri cu multe etaje, cu 
străzi largi, străjuite de firavi pomișori abia sădiți în anul trecut. Aici, în cele peste 100 de 
apartamente, s-au mutat cîteva mii de oameni ai muncii. Și construcțiile continuă

Foto : GH. ANGELESCU

MODIFICĂRI
în aplicarea impozitului pe venit

In Bugetul de Stat al țării 
■ noastre, majoritatea covîrșitoare 
[ a vehitiîrildr provine din sectorul 
. socialist al economiei. Ponderea 
• veniturilor de stat din economia 
[ socialistă crește an de an. Așa
> cum se arată în documentele re- 
' centei plenare a C.C. al P.M.R., 
[ veniturile de stat vor reprezenta
> aproape 90 la sută în Bugetul de 
' Stat pe anul 1957.
[ Pe lingă această sursă princi- 
, pală de venituri, Bugetul de Stat 
1 cuprinde și vehituri din impozite 
' și taxe de la populație, într-o pon

dere foarte mică, care reprezintă 
contribuția populației la formarea 
fondurilor necesare realizării ac
țiunilor finanțate din buget. Din
tre aceste impozite, fac parte-și 

dHjpo^tel ' „ R 
ri impozitul pe veniturile

tre acest. - ......
iinpoatele și taxele orășenești 
limpozitul pe veniturile popu
lației, impozitul pe clădiri, impo
zitul pe terenurile -din orașe, 
taxele asupra mijloacelor de 
transport, taxele asupra animale
lor), care se stabilesc anual de 
către organele Ministerului Fi
nanțelor.

Acțiunea de impunere pe venit 
la orașe pe anul 1957, va începe 
în curînd. Spre deosebire de anii 
trecuți, în Rhpiinerea pe anul 
1957, prifi Decretul rtr 610 publi
cat în Biiletlhțl Oficial nr. 30 din 
24 noiembrie -t9ăț>, âu fost aduse 
importante modificări în apli
carea impozitului pe venit în 
scopul ca, pe de o parte, să fie 
așezat cît mai just, iar pe de 
altă parte să se simplifice cît mai 
mult operațiunile de așezare și 
încasare a lui. Aceste modificări 
se referă la sistemul de impunere 
pe baza normelor de venit și la 
definitivarea impunerilor.

Sistemul de impunere pe baza 
normelor de venit este avantajos 
atit pentru contribuabili, cărora 
le acordă scutirea de impozit a 
plusului de venit ce depășește 
norma, scutire de a ține evi
dențe, stabilitate în impunere și 
alte avantaje, cît și pentru apa. 
râtul de impozite care așează mai

ușor impozitul pe baza normelor 
de venit.

Modificarea survenită cuprinde 
în impunerea pe baza normelor 
de venit pe toți meseriașii fără 
salariați, inclusiv pe cei cu ca
pacitate de muncă redusă și pe 
cei care lucrează pe cont pro
priu un număr redus de ore (din 
anumite motive) și dă posibilita
tea de a se impune după norme
le de venit și alte categorii de 
contribuabili ce se stabilesc de 
Ministerul Finanțelor. Pe anul 
1957, Ministerul Finanțelor a ex
tins sistemul normelor și la că
răuși, birjari și taximetriști.

Pentru meseriașii care reali
zează venituri inferioare norme
lor datorită faptului că au o ca
pacitate de muncă inferioară ce
lei normale: bățrîni, 
infirmi, bolnavi, femei cu 
mici, și alte persoane cu 
certe în acest sens, sau 
că practică meseria un 
redus de ore — cum sînt 
riașii cooperativizați, 
sau funcționarii — 
se stabilește prin reducerea nor
melor de venit cu anumite pro
cente ce se fixează de către Mi
nisterul Finanțelor. Pentru căru
țași, birjari și taximetriști nor
mele se reduc cu 30 la sută în 
caz de bătrînețe, invaliditate, in
firmitate sau boală, atunci cînd 
cei în cauză nu sînt ajutați de 
un membru de familie.

Definitivarea impunerilor pro
voca în trecut nemulțumiri în 
masa contribuabililor prin crearea 
diferențelor de definitivare care 
se încasau greu pentru că veni
turile în cauză fuseseră și consu
mate, atunci cînd se stabileau și 
se urmăreau la plată diferentele 
de impozit, în special în cazul 
liber-profesioniștilor, meseriașilor 
și căruțașilor.

Cu începere de 
1957 impunerile 
mai definitivează 
comercianților. Pentru celelalte 
categorii impozitul anual stabilit

curent, 
anului 

definitiv. Impunerile

Ml SE DESCHID 
campionatele internaționale

de tenis de masă ale R.P.R.

invalizi, 
copii 

dovezi 
pentru 
număr 
mese- 

muncitorii 
impunerea

la 1 ianuarie 
anuale nu se 
decît în cazul

Imbunâtâlirca proporției
între fondul de acumulare

și fondul de consum al populației
țiilor tn industria ușoară, alimen. 

.tara, a mobilei și a altor produse 
mint», a celei de tricotaje, cit șl de larg coasum va crește pe mă. 
paitru înlocuirea mașinilor vechi «iri spprrtii bazei de materii 
de la fabricile de chibrituri. prime din țară: in primul rind,

tn industria alimentară se dau vor trebui create noi capacități 
" " intru- ImbunataȘi-

«ottimeBtelor 
, 'pentru trico

taje, pentru mobilă, produse lac
tate și pentru alte bunuri de con
sum.

Tot în domeniul nivelului de 
trai, prin planul pe anul 1957 se 
repartizează pentru construcția 
de locuințe, gospodăria comunală 
și celelalte acțiuni social-cultu- 
rale, un volum de investiții de 
1,7 miliarde lei. reprezentind peste 
14% din totalul investițiilor eco
nomice și social.ctilturale din 
fondul centralizat

Investițiile prevăzute din fon
dul centra) asigură realizarea 
unor obiecte principale, urmind 
ca o serie de necesități locale să 
fie satisfăcute din fonduri necen
tralizate și autoimpunere. Posi
bilitățile de finanțare a lucrărilor 
din aceste fonduri au crescut prin 
mărirea cotelor de beneficii lă
sate Ia dispoziția sfaturilor popu
lare.

Rezoluția plenarei prevede a- 
fectarea unei sume de peste lin 
miliard lei din fondul central 
și local pentru construcțiile 
reparațiile de locuințe.

ÎNTREBARE: In legătură 
Sporirea fondului de consum al 
populației, ce măsuri s-au pre
văzut în planul de stat pe 1957 
în legătură cu perspectivele dez
voltării agriculturii?

RĂSPUNS: Pentru creșterea 
continuă și rapidă a consumului 

‘ “Ii are -o importanță ho- 
dezvoltarea agricultu- 
produce alimente și li-

(Urmare din pag. I~a)

in funcțiune centrele dț yinifi-/ de producție pentr 
care începute, fallfțcC de «altar rea finisajului șl 
Livezi abatoarele Bacău și Brăila produselor textile.
și antrepozitul frigorifer Iași.

Trebuie arătat că o serie în
treagă de investiții însemnate din 
industria producătoare de mij
loace de producție — în curs de 
execuție — vor produce efecte 
pozitive pentru dezvoltarea in
dustriei producătoare de bunuri 
de consutfi.

Ne referim Ia investițiile care 
contribuie la lărgirea bazei de 
materii prinie necesare sporirii 
producției industriale de bunuri 
de consum, precum și a produc
ției agricole, care la rlndul ei 
condiționează hotăritor creșterea 
producției de bunuri de consum.

In această categorie intră 
uzina de sodă și clor de 
la Borzeșți pentru mase plastice 
și insecticide pentru agricultură, 
fabricile de îngrășăminte chimi
ce pentru agricultură, iaminoa- 
rele de tablă subțire pentru bu
nuri metalice de larg consum, fa
bricile de placaj și panel pentru 
mobilă, filaturile de bumbac și 
cînepă, fabrica de coloranți „Co- 
lorom“-Codiea și altele.

In ramurile principale ale in
dustriei producătoare de bunuri 
de consum lipsesc materiile prime 
și nu capacitățile de producție. 
Din această cauză aceste capaci
tăți, de exemplu capacitatea de 
producție la ulei brut și rafinat, 
la conserve de legume, Ia ebrt- 
serve de carne, zahăr etc. sînt de 
multe ori folosite în măsură in- 
complectă.

In anii viitori, volumul investi-

populației 
tăritoare 
rii, care

cu

vreazi materiile prime necesare 
producției industriale de alimen
te, îmbrăcăminte și încălțăminte.

Congresul al ll-lea al partidu
lui a arătat că una din sarcinile 
principale în etapa actuală este 
lichidarea rămînerii în urmă a 
agriculturii față de dezvoltarea 
industriei și de cerințele crescîn- 
de ale oamenilor muncii.

In anii cu recolta bună, pro
ducția agricolă a asigurat consu
mul intern de produse agro-ali- 
mentare și unele cantități pentru 
export, insă în anii cu recoltă 
slabă, producția agricolă nu sa
tisface nevoile interne, ceea ce a 
făcut necesar să importăm cerea
le și alte produse agro-alimen- 
tare.

Recolta slabă a anului trecut a 
ridicat numeroase șl grele difi
cultăți în calea elaborării planu
lui pe 1957. Ele au putut fi în
vinse datorită ajutorului ce nea 
fost și de data aceasta acordat 
de U.R.S.S., atît în ceea ce pri
vește asigurarea aprovizionării 
cu pîine a orașelor, cît șj in ceea 
ce privește echilibrarea balanței 
de plăți externe.

Plerrara C.C. al P.M.R. din de
cembrie 1956 a stabilit 
de măsuri care vor 
chidarea rămînerii în 
griculturii.

Măsurile de sporire 
sării materiale a producătorilor 
au o importanță deosebită pentru 
creșterea producției agricole.

Desființarea sistemului de al
cătuire a fondului central pe ca
lea cotelor obligatorii la majo
ritatea produselor agricole și 
înlocuirea lui prin sistemul de 
contractări și achiziții va duce 
la o mai mare cointeresare ma
terială și la creșterea productivi
tății în agricultură.

Planul de stat pe 1957 a fost

o serie 
duce la li- 
urmă a a-

a cointere-

elaborat în condițiile formării 
fondului de stat de produse a- 
gricole, în principal pe calea li
vrărilor gospodăriilor agricole 
de stat, a contractelor și achizi
țiilor de produse agricole.

Sectorul socialist al agricul
turii va primi un sprijin puter
nic pentru sporirea producției a- 
gricole-marfă, pentru ca în 
cursul celui de-al doilea cincinal 
să poată asigura cea mai mare 
parte din cantitățile de cereale, 
precum și cantități sporite de 
alte produse agricole necesare 
fondului central al statului.

Gospodăriile agricole de stat 
vor deveni în anii celui de-al 
doilea cincinal mari producătoa
re de cereale, urmînd ca in 1960 
să contribuie la fondul central al 
statului cu cel puțin 1 milion de 
tone cereale, iar suprafața lor 
să crească Ia 1 milion hectare 
teren arabil.

Planul pe 1957 stabilește gos
podăriilor agricole de stat sarci
na de a livra statului din re
colta anului 1957 cel puțin 345 
mii tone grîu. Totodată gospodă
riile de stat trebuie să însămiii- 
țeze 200.000 ha. porumb cu să- 
mință hibridă de generația 
pentru a cărei procurare au 
alocate mijloacele necesare.

In anul 1957 se vor aloca 
loacele necesare pentru sporirea 
mecanizării lucrărilor agrotehni
ce. Gospodăriile agricole de stat 
vor mecaniza integral lucrările 
de arături și însămințări, vor pu
tea recolta cu combina 45% din 
suprafața cultivată cu păioase, 
iar restul cu secerători-legători. 
Se va trece pentru prima oară 
in GAS. la recoltarea porumbu
lui cu combina.

Prin Planul de Stat pe 1957 
s-au repartizat gospodăriilor a- 
gricole de stat investiții în

l-a. 
fost

mij-

pe anul 
niturile 
impozit 
vizorii pe anul 1956, astfel' 
au fost modificate în cursul 
lui. pe cale de revizuire sau 
aplicarea articolului 30 din 
creț, rămîn impuneri definitive 
pe acel an.

Din cele arătate mai sus rezul
tă preocuparea statului nostru 
pentru crearea condițiilor nece
sare în vederea desfășurării nor
male a activității meseriașilor 
necooperativizați.

în funcție de ve- 
pjecedent, este 

pro- 
cum 
anu- 
prin
De-

(Urmare din pag. I-a) 

ba romînă. Ml-a vorbit despre 
prietenia sinceră ce-l leagă de 
sportivii noștri și a ținui să 
transmită cîteva cuvinte tineretu
lui romin: „Cu ocazia Campio
natelor internaționale de tenis de 
masă «le R.P.R. salut tineretul 
romin, iubitor de sport”.

In tribuna sălii Floreasca întll- 
nim insă și o altă cunoștință, 
mai veche: sportiva egipteană 
Fawkia El Shiati. Revederea este 
zgomotoasă, emoționantă. Faw
kia este pentru a doua oară oas
pete al țării noastre. Ne-a mai 
vizitai, timp de 20 de zile, in 
timpul Festivalului de la Buca

te

2 Sportivii din cele 9 țări S participante: R.P. Chineză, R. 
S Cehoslovacă, Egipt, R.P. Un- 
2 gară, R.P.F. Iugoslavia, R.P.
* Bulgaria, Belgia, Grecia și 
W R.P.R. vor folosi campionate- 
8 le internaționale de tenis de 
S masă de la București ca un 
W excelent criteriu de verificare 
8 înaintea campionatelor mon-
* diale de la Stockholm.
2 După festivitatea de deschi- 
8 dere (azi la ora 17) se va 
S desfășura dubla întilnire In- 
2 ternațională dintre echipele 8 masculine și feminine ale
* R.P.R. și R. Cehoslovace.
J In meciul feminin echipa 
2 R.P.R. (alcătuită din campi- 
șș oanele mondiale Angelica Ro-

rești și păstrează amintiri da 
neuitat.

Așa cum am putut remarca, Faw
kia El Shiail nu este de loe 
scumpă la vorbă. Dimpotrivă. Ea 
tși exprimă admirația țață de 
impunătoarea sală, tn care se 
vor desfășura concursurile fi 
este convinsă că întrecerile femi
nine vor fi dominate de Sportive
le romt.'ie. Tn încheiere, Fawkia 
El Sliiati ne-a rugat să transmi
tem tineretului romin, următoa
rele: „Tinerii romtni au fericirea 
de a trăi intr-o eră nouă, a de-' 
mocrației. Doresc tuturor tineri
lor Romîniei noj succese cit mai 
mari In munca lor constructivă".

...Ii îndeplinim, pe această 
cale, rugămintea...

R. CALARAȘANU

★

zeanu și Ella Zeller) are 
prima șansă ; în schimb întll- 
nirea masculină se anunță 
foarte echilibrată. Echipa 
R.P.R. formată din T. Reiter, 
T. Harasztosi și M. Gantner 
(P. Pesch), are o sarcină difi
cilă în fața redutabilei forma
ții cehoslovace în componen
ța căreia figurează Tokar, 
Stipek și Wihnanowski.

Campionatele internaționale 
încep efectiv vineri dimineața 
de la ora 9,30 cu disputarea 
jocurilor de simplu masculin 
din primul tur. întrecerile 
continuă după amiază, simbă- 
tă și duminică seara, cînd 
vor avea loc finalele la cele 
5 probe incluse in program.

INFORMAȚII
La chioșcurile difuzării presei 

și în librării va fi pus in curînd 
în vinzare almanahul revistei 
„Luminița" pe anul 1957. Micii 
cititori vor găsi în paginile sale 
basme, povestiri și poezii, curio
zități, jocuri, construcții diferite 
precum și numeroase povestiri 
vesele în imagini.

★
Ansamblul de stat de dansuri 

populare al Uniunii Sovietice,

condus de tgor Moiseev, artist âl 
poporului din U.R.S.S., a dat 
marți seara in sala Teatrului Na
țional „Vasile Alecsandri" din 
Iași ultimul spectacol tn țara 
noastră.

MietcurLla prînz membrii an
samblului, după strălucitul tur- 
neu întreprins In R.P R-, au pă
răsit țara noastră plecind spre 
patrie.

Lipsește mina unui gospodar
Am intrat în cantina din Că

lărași (regiunea București), tu
telată de sfatul popular raional. 
In încăperea spațioasă era frig. 
Mesele erau rînduite cu grijă, dar 
fețele de masă erau ca pictate. 
Dintr-o conductă spartă de vreo 
trei săptămini picura apă intr-un 
lighean. Am ieșit apoi într-un co
ridor. Ușa de la beci era dete
riorată, iar din fundul beciului 
răzbătea un miros de zarzava
turi stricate. Am intrat și în bu
cătărie, care era alături; bucă
tăreasa trebăluia cu încă două 
femei. La ora 11 stăruia în bu
cătărie o dezordine rar întîlnîtă: 
resturi de mîncare prin farfurii, 
coșuri de pîine trintite prin toa
te colțurile. După cîteva minute 
a sosit și tovarășul Petre Peiu, 
administratorul cantinei. Din cîte 
mi-a relatat, am constatat cu ușu
rință că oamenii au dreptate cînd

sumă de 717 milioane 
cu 50 la sută mai mult 
cît investițiile primite în me
die în anii primului cincinal. Cu 
aceste investiții se va spori în
zestrarea cu utilaje, se vor ex
tinde plantațiile și se vor îmbu
nătăți condițiile de cazare.

Se va spori în 1957 dotarea cu 
utilaje a S.M.T.-urilor ceea ce le 
va permite să îndeplinească sar
cina stabilită prin planul de 
stat, de a executa în total 5,4 mi
lioane ha. arătură normală, efec- 
tuînd mecanic toate lucrările de 
arături, semănat și cultivați, 111 
sectorul cooperatist al agricul
turii.

Industria va produce în 1957 
de cea. 3 ori mai mult utilaj a- 
gricol decit in anuLtrecut Se va 
însuși și se va trece la produc
ția de serie a multor tipuri de 
utilaje noi, perfecționate, cum 
sînt: combinele de păioase și de 
porumb, cultivatoare suspendate, 
semănători de porumb, grape cu 
dinți reglabili etc.

Agricultura urmează să pri
mească în 1957 — 3.100 tractoare, 
peste 30*30 pluguri de tractor, 
3000 semănători de porumb, 4400 
cultivatoare, 1000 combine pentru 
cereale și peste 500 combine pen
tru porumb.

La lărgirea cointeresării mate
riale a țărănimii în sporirea pro
ducției -agricole contribuie și 
creșterea desfacerilor de mărfuri 
prin comerțul socialist, 
a mărfurilor care sînt 
de țărănime.

Planul pe anul 1957 
creșteri mari la desfacerea prin 
comerțul socialist a principalelor 
materiale de construcții, de țesă
turi și încălțăminte; astfel, desfa
cerea la ciment și învelitori(țigle 
etc.) crește aproape de 2 ori față 
de 1956 ; desfacerea de cherestea 
rășlnoase crește cu cca. 70% și 
cea de carton asfaltat cu cca. 
30%, cea de țesături de bumbac 
cu cca. 17%, cea de Încălțăminte 
cu cca. 11% etc.

Măsurile stabilite de plenara 
C.C. al P.M.R., care au fost cu
prinse în planul pe 1957 și vor 
fi continuate și intensificate in 
anii următori ai cincinalului, 
sprijinul puternic și multilateral 
care va fi acordat agriculturii, 
vor permite dezvoltarea impor
tantă și lichidarea rărtiînerii în 
urmă a acestei ramuri a econo
miei naționale.

lei, 
de-

îndeosebi 
solicitate

prevede

spun că această cantină e prost 
gospodărită.

Cantina are aproape 200 de a- 
bonați, care iau aici masă de 
prînz. In afară de ei, mai mănin- 
că zilnic — la prînz și seara —• 
numeroși flotanți. Ca și la alte 
cantine, costul unei mese se ridi
că la 2,70 lei. Dar, spre deose. 
bire de cantina Centrului școlar 
nr. 2 din Călărași, unde se ser
vește o masă consistentă, aici 
mîncarea lasă de dorit. Borșul 
slab de cartofi sau fasole nu lip
sește în nici o zi. Felul doi e și 
el mai totdeauna inconsistent.

Cu miinile ridicate spre tavan, 
administratorul se văicărește: 
„Ce pot face dacă abatorul îmi 
dă carne puțină? Apoi, mîncarea 
e prost gătită că n-avem uii bu
cătar calificat. Nu se pricepe în 
arta culinară !"

In vorbele plîngărețe se ascund 
și neadevăruri. De pildă, el 
a pretins că primește abia jumă
tate din cantitatea de carne pe 
care o capătă în realitate. Res
tul... cine știe ? Grădina anexă, de 
7 ha., stă și ea nefolosită !

Apoi e de la sine înțeles că 
mîncarea nu este bine pregătită 
din moment ce administratorul a 
schimbat in curs de doi ani 
douăsprezece bucătărese, în do
rința de a găsi una care să nu-1 
întrebe cîte alimente trebuie să ia 
zilnic de la magazie.

Acest administrator face ce 
vrea pentru că nimeni nu-1 trage 
la făspundere. Tov. Gheorghe 
Teodora, șeful secției comerciale 
a sfatului popular raional, nu-1 
controlează. O singură dată a 
fost în „control** un tovarăș de 
la secția comercială. Dar acesta 
s-a mulțumit doar să asiste lă 
bucătărie ca nu cumva... să iasă 
mămăliga cu cocoloașe.

N. BARBU

i 
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• nevoile gospodăriilor țărani. J
> lor ------ r—,.muncitori ?

Corespondent 
PETRE LUCACI 
țăran muncitori

• troliști de lă schelă B
• sectorul foraj, se achită

...salariile munciforildr âe-

Corespondent
LELIA POPA 

funcționară

• ...la cooperativa din comu- •
• na Cătămărești-Deal, raionul • 
; Botoșani, gestionarul Dumi. ;
• tru Musteați incaseuza cite ;
• 2—3 lei pentru un pachet de • 
l țigări Mărășești tn loc de *
• 1,70 lei? •

Corespondent 
VASILE MOȘNEAG 

activist al comitetului . 
raional U.T M Botoșani I

_ ..9• ...la magazinele de specia.;
• litate din București nu se gă- •

! baterii ț 
de buzunar, baterii j 

sau becuri pentru a- ; 
de radio ?

Corespondent 
MIHAI ENACHE 

electrician

Metalfr

• sesc spre cumpărare
• electrice *•---- -—
• anodice
• paratele

I .„întreprinderea
: chimică din Oradea, care pro- • 
ț duce cerneală de ecris, nu ia j 
: măsurile cuvenite pentru a • 
î îmbunătăți calitatea cernelei?
i Corespondent
• VIRGIL POPA î

elev din Satu Mare •
I

O instituție, un club șl...
nici o activitate culturală

La lași, pe strada Morilor, se 
află o casă pe al cărui frontis
piciu se găsește o tăbliță ce in
dică trecătorilor că aci se află 
clubul muncitorilor de la coope
rativa de prestațluni mecanice 
„llie Pintilie**. Pe o altă stradă, 
pe nume Moara de foc, există o 
clădire în construcție încă de 
astă vară. Sînt ridicate doar zi
durile exterioare. Lucrările par a 
fi stagnat odată cu sosirea iernii. 
Locatarii de pe această stradă îți 
vor spune că imobilul aparține tot 
cooperativei „llie Pintilie**. Ihfor- 
mindu-te la tovarășul StolcescU, 
președintele cooperativei, afli că 
această clădire „e viitorul nostru 
club**.

Dar din discuțiile purtate nu 
vei afla mai nimic despre activi
tatea artlstică-culturală a celor 50 
de tineri cooperatori. De altfel, de 
mult nu mai există la cooperativa 
„llie Pintilie** echipă artistică, 
brigadă de agitație etc. Aceasta 
o confirmă chiar secretarul orga
nizației de bază U.T.M., tovară
șul lacob Haimberg.

Așadar, iată o instituție cu un 
club fără activitate culturală și 
un președinte pe care nu-1 je
nează această situație. Pentru că

este știut: clubul din strada 
Morilor este folosit numai pentru 
ședințe. Starea în care se află 
âcest club, fără scenă, cu pereții 
nfurdari, în multe locuri fără ten
cuială, cu bănci rupte, ne dove
dește „simțul gospodăresc** al to
varășilor din conducerea coopera
tivei. De altfel nu vei mai găsi 
nici bibliotecă sau vreun joc de 
șah. radio etc.

Și totuși, tinerii cooperatori vor 
să-și petreacă timpul liber cu fo
los, în mod plăcut, în colectiv. Ei 
vor să citească, să se întreacă în- 
tr-un campionat de șah, să dan
seze, să formeze o echipă artistică 
și o brigadă de agitație. Cum vor 
putea face toate acestea cînd to
varășul președinte al cooperativei 
nu vrea să înțeleagă că și pe 
timp de iarnă tinerii au nevoie de 
activitate attktică-culturală ? Este 
necesar ca tovarășii din conduce
rea cooperativei și tovarășul se
cretar al organizației de bază 
U.T.M, să ia neîntîriiat măsurile 
care se impun pentru amenajarea 
provizorie a clubului din strada 
Morilor.

Corespondent 
ION MATACHE 

cohtabil



MAREA PRIETENIE SOVIETO -CHINEZA
E DE NEZDRUNCINAT

Pentru dezvoltarea colaborării 
chino-germane

Comunicatul asupra tratativelor dintre delegațiile 
guvernamentale ale R.P. Chineze ji R. D. Germane

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite comunicatul a- 
supra tratativelor dintre delega- 

a________  ‘ ale Repu-
"Populare Chineze și Repu- 
Democrate Germane. 
7 și 8 ianuarie 1957 au 
ioc la Moscovj tratative 

delegația guve. aamentală a

S. U. A. împiedică 
din nou rezolvarea 
problemei coreene 4

4-
♦

(Agcrpreis)'. 77 fie de N. A. Bulganin în cinstea 
delegației guvernamentale a R.P.TASS transmite cuvîntârile rosti

te d£ N. A. Bulganin și Ciu En- 
lai la dejunul oferit la 8 ianua- Chineze.

Cuvîntarea rostită de N. A. Bulganin
Scumpe tovarășe Ciu En-lai, 
Scumpi tovarăși și prieteni, 
Vă salutăm cordial scumpi 

oaspeți ai noștri, care ați sosit 
din marea Chină. Sintem foarte 
bucuroși că sosirea voastră la 
noi oferă posibilitatea să exami
năm personal cu dv. problemele 
legate de dezvoltarea continuă a 
relațiilor frățești intre cele două 
țări ale noastre, precum și pro
blemele internaționale actuale.

Experiența relațiilor și colabo
rării noastre pe linie de stat și 
pe linie de partid dovedește că 
între noi a existat totdeauna o 
adevărată înțelegere și prietenie 
sinceră. Aceasta, desigur, este fi
resc deoarece in fruntea statelor 
noastre se află partide comunis
te a căror bază ideologică o con
stituie marxism-leninismul.

Popoarele sovietic și chinez 
sint unite nu numai prin năzuin
ța spre prietenie și colaborare pe 
baza celor cinci principii pe care 
le recunosc cele două state' ale 
noastre, ci sînt pe veci unite 
prin marea luptă pentru con
struirea societății comuniste.

Cred că dv. tovarăși v-ați pu
tut convinge de dragostea since
ră a oamenilor sovietici față de 
poporul Chinei.

Partidul nostru, poporul nos
tru, noi toți urmărim mereu cu 
uriașă atenție succesele con
strucției socialiste în țara voa
stră. Ne bucurăm de fiecare vic
torie a voastră Urmărim cu 
mare bucurie felul cum partidul 
vostru, poporul vostru, traduc in 
viață etapă cu etapă mărețele

idei marxist-leniniste. folosind 
în mod creator experiența altor 
tări în construirea socialismului. 
Studiem amănunțit experiența 
tării voastre in construirea so
cialismului ; experiența voastră 
constituie un aport prețios la te
zaurul învățăturii marxist-leni
niste despre construirea socialis
mului.

In politica internațională, po
poarele întregii lumi cunosc bine 
uriașul aport al poporului chi
nez la cauza consolidării păcii 
și a slăbirii încordării interna
ționale. Sintem foarte mulțumiți 
de faptul că în lupta pentru pace 
mergem pe aceeași cale cu voi. 
Prefuim mult poziția pe care ați 
adoptat-o fată de rebeliunea con
trarevoluționară din Ungaria. 
Sprijinul vostru tovărășesc și e- 
forturile voastre pentru demasca
rea uneltirilor imperialiștilor in 
Europa răsăriteană au fost de 
un mare ajutor atit pentru noi 
cit și pentru întreaga mișcare 
comunistă internațională.

Toastez pentru colaborarea 
frățească între marile noastre 
state, pentru colaborarea parti
delor noastre comuniste marxist- 
leniniste, pentru prietenia veșni
că a popoarelor sovietic și chi
nez. în sănătatea conducătorilor 
poporului chinez, in frunte cu to
varășul Mao Țze-dun. in sănăta
tea oaspeților noștri, tovarășul 
Ciu En-lai. tovarășul He Lun. 
tovarășul Van Tzia-sian. tovară
șul Liu Siao și in sănătatea 
turor prietenilor 
sosit cu ei.

chinezi care au

Cuvîntarea rostită de Ciu En-lai
Tovarășul Ciu En-lai, preme- 

rul Consiliului de Stat, a trans- 
mis la începutul cuvintării sale 
de răspuns calde cuvinte de sa
lut și recunoștință guvernului și 
poporului sovietic.

In continuare, tovarășul Ciu 
En-lai a spus:

Chiar acum tovarășul Bulga
nin a apreciat foarte mult succe
sele Partidului Comunist Chinez. 
Dacă vorbim despre succesele 
Partidului Comunist Chinez In 
revoluție și in opera de construc
ție,,trebuie să mulțumim mar- 
xism-leninismului. Tocmai aceas
ta a avut în vedere tovarășul 
Măo Țze-dun cînd a spus că sal
vele Revoluției din Octombrie au 
adus în Ching marxism-leninis- 
mul Numai după ce Partidul Co
munist Chinez s-a înarmat cu 
marxism-leninismul. el a putut 
să ducă poporul chinez pe calea 
Revoluției din Octombrie spre 
victorie. Victoria revoluției chi
neze și vicioriile în construcție 
nu pot fi despărțite de sprijinul 
și ajutorul Uniunii Sovietice.

Experiența revoluției chineze, 
a continuat tovarășul Ciu En- 
lai. a confirmat că dacă ne vom 
însuși principiile marxism-leni- 
nismului și îl vom îmbina cu 
practica concretă a revoluției 
chineze, vom dobîndi victoria; 
dacă ne vom abate de la princi
piile marxism-leninismului sau 
il vom considera ca o dogmă și 
nu ca o călăuză in acțiune, pu
tem cădea in greșelile revizio
nismului sau dogmatismului.

Cu En-lai aIn continuare 
spus:

In istoria Partidului Comunist 
Chinez s-au săvirșit de multe 
ori greșeli mari și mici; Parti
dul Comunist Chinez a trecut 
printr-un proces îndelungat de 
apărare dirză a adevărului și de 
îndreptare a greșelilor. Partidul 
Comunist Chinez a educat per
manent din punct de vedere ideo. 
logic cadrele sale, astfel incit 
ele să urmeze ferm linia îmbi
nării adevărului general al marx
ism-leninismului cu realitatea 
concretă a revoluției chineze, să 
fie vigilente; Partidul a cerut să 
se evite greșelile serioase sau să 
se săvirșească mai puține 
șeii.

fn încheiere, tovarășul 
En-lai a spus:

Știm din propria noastră 
periență că unitatea in
partidului, unitatea dintre guver
nele și partidele comuniste consti
tuie cea mai importantă condiție 
pentru dobindirea victoriei in 
cauza noastră comună a con
struirii comunismului, imperia
lismul caută prilejuri pentru a 
duce o activitate subversivă îm
potriva noastră. Pentru a învin
ge dușmanul trebuie să întărim 
unitatea lagărului socialist in 
frunte cu Uniunea Sovietică. 
Scopul vizitei noastre în Uniunea 
Sovietică îl constituie tocmai în
tărirea continuă a celei 
strinse unități dintre cele 
state ale noastre. Marea 
nie a țărilor noastre este 
că și de nezdruncinat.

gre-

Ciu

ex- 
sinul

mai 
două 

priete- 
veșni.

Tratativele 
sovieto-chineze
MOSCOVA 9 (Agerpres).— 

TASS transmite: La 9 noiem
brie au continuat la Kremlin 
tratativele dintre delegațiile 
guvernamentale ale Uniunii 
Sovietice și Republicii Popu
lare Chineze.

Din partea Republicii Popu
lare Chineze la tratative au 
luat parte Ciu En-lai. premie
rul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze: mareșalul He Lun, 
locțiitor al premierului; Van 
Țxia-Șian. locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe al R.P. 
Chineze și Liu Siao ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al R.P. Chineze in 
U.R.S.S.

Din partea Uniunii Sovie
tice ia tratative au luat parte 
N. A. Bulganin, președintele 
Coasiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.; N. S. Hrușciov, 
membru al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U R.S.S. și 
prim secretar al CC al 
P.C.U.S.; A. I. Mikoian. prim 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S S ; D. T. 
Șepiiov. ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. și P. F. 
ludin. ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. in RP Chinezi. La 
tratative au fost de fată N. T. 
Fedorenko, locțiitor al mini- 
stra'ui Afacerilor Externe al 
ITR.S.S.. L F. Ilicev. membru 
al Colegiului Ministeru'ui A- 
fuceri'or Externe al U R-S-S 
și I. F. Kurdiukov. șeful 
secției pentru Extremul O- 
rient din Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.

In cursul întrevederii din 
■ ianuarie care, ca și in ajun 
a decurs intr.irn spirit de 
cordialitate și prietenie, parti- 
cipaații la tratative u conti
nuat schimbul de păreri a. 
supra problemelor legate de 
dezvoltarea continuă a rela
țiilor și a colaborării frățești 
intre cele două țări și asupra 
problemelor internaționale ac. 
taste.

Tratativele vor coationa.

Premiem’ Ciu En-lai 
va vria Ungaria
PEKIN 9 (Agerpres). — Chi- 

na Nouă transmite: Ministerul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Chineze a dat publici, 
tații următorul comunicat cu pri
vire la apropiata vizită a premie
rului Consiliului de Stat al R.P 
Chineze Ciu En-lai în Ungaria:

Pentru a întări prietenia și 
colaborarea frățească între Repu
blica Populară Ungară și Repu
blica Populară Chineză guvernul 
revoluționar muncitoresc-țără- 
nesc ungar a invitat pe premie
rul Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Chineze, Ciu En. 
lai, să facă o vizită de prietenie 
in Ungaria. Premierul Ciu Ea- 
lai a acceptat această 
și va sosi tn Ungaria 
cui lunii ianuarie ax., 
va fi vizitat Uniunea 
și Polonia.

supra tratativelor c 
(iile guvernamentale 

| blicii T ' ’
blicii

La 
avut 
intre „ „
Republicii Populare Chineze, con
dusă de Ciu En-!<ai, premierul 
Consiliului de stat al Republicii 
Populare Chineze și delegația 
guvernamentală a Republicii De
mocrate Germane, condusă de 

I primul ministru Otto Grotewohl. 
I Din partea chineză la tratati- 
! ve au participat He Lun. loc- 
țîîtor al —"—..l..: r—

I de stat 
: Chinezp.
1 țiitor ol 
Externe

; Chineze . __
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Chi-

| neze in UJI.S.S.
Din partea Republicii Demo

crate Germane la tratative au 
participat: Walter Ulbricht prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Otto Nuschke. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri. Lothar Bolz, vicepreședinte 
al Consiliului de .Miniștri și mi- 

. nistru al Afacerilor Externe, 
Hans Loch, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Paul 
Scholz vicepreședinte al Consi- 

! Jiului de Miniștri și Johannes 
Konig. ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al RD Germa - 

■ ne in U.R5.S.
' Tn cursul tratativelor intre cele 
două delegații guvernamentale a 
avut loc un schimb de păreri a- 
supra situației internaționale ac
tuale și asupra dezvoltării con
tinue a relațiilor de prietenie 

1 dintre cele două state.
Delegația guvernamentală a 

Republici: Populare Chineze spn- 
;iaâ declarația comună din 7 ia
nuarie 1957 a delegațiilor guver
namentale ale Uniunii Sovietice 
și R.D Germane.

Cele doaâ părți consideră 
in urma atacului armat al 
rilor imperialiste agresive 
triva Egiptjlu: și a act 
lor subversive in Ungaria, 
trroele luni au fost adase 
dacii cauzei ateniurii 
internaționale Atacul 
potriva Egiptului și pc 

• trares olutionar dfn Ungaria 
și-au atins insă scopul, 
cercurile imperialiste na se 
că cu infringerta suferită 

; nrezent ele continuă conp)ot_ 
Ie aETesive și activitatea lor snb- 

1 verși vă.
Cele două părți Iși expri 

; hotărirea de a spri> 
ti a posorw'x eșr 

J triva oricărei agrest
■astă a țârilor arabe 
doctrinei Eisenbover: de a coc. 
tinua spriiinal acordat guie.'aa- 

i lui revnluțioaar «rancitoresc-tă- 
răr.esc al Repubtarii PopalareU 
gare sub conducerea pmnu' 
ministru Kadir și de a acțio

premierului Consiliului 
al Republicii Populare 
Van Țzia-sian, loc- 
ministrului Afacerilor 

al Republicii Populare 
și Liu Siao. ambasa-

cu hotărire împotriva remilitari- 
zării Germaniei occidentale care 
amenință pacea Și securitatea in 
Europa, precum și împotriva ac
tivității subversive a blocului 
N.A.T.O. condus de imperialis
mul american și a planurilor a- 
cestuia îndreptate împotriva R.D. 
Germane. Cete două părți declară 
că vor depune și în viitor eforturi 
susținute pentru a slăbi încorda
rea in relațiile internaționale.

Cele două părți consideră în 
mod unanim că unitatea țărilor 
lagărului socialist, in frunte 
cu Uniunea Sovietică și colabora
rea prietenească dintre acestea 
reprezintă o garanție sigură a 
menținerii păcii in lumea întrea
gă. Cele două părți își exprimă 
hotărirea de a depune și în viilor 
toate eforturile pentru a întări și 
mai mult strinsa lor colaborare 
și unitate cu Uniunea Sovietică 
și cu celelalte țări socialiste pe 
baza învățăturii marxist-leniniste 
asupra egalității în drepturi 
națiunilor și 
Iui proletar.

Cele două 
conformitate
tenie și colaborare semnat la 25 
decembrie 1955 Ia Pekin între 
Republica Populară Chineză și 
Republica Democrată Germană, 
vor face totul pentru a dezvolta 
și in viitor colaborarea sinceră și 
relațiile de prietenie între cele 
două state. Cele două părți sînt 
profund încredințate că popoarele 
chinez și german, împreună cu 
toate statele și popoarele iubitoa
re de pace, dispun de forțe sufi
ciente pentru a zdrobi complotu
rile cercurilor imperialiste agre
sive și a menține pacea în lumea 
întreagă.

Tratativele s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială și prie
tenească.

Moscova, 8 ianuarie 1957

a
a internaționalismu-

părți declară că în 
cu Tratatul de prie-

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum s-a 
mai anunțat, în dimineața zilei 
de 8 ianuarie a continuat în Co
mitetul Politic discuția generală 
cu privire la problema coreeană. 
După o scurtă cuvîntare a repre
zentantului Columbiei, 
cuvintul delegatului 
Katz-Suchy. După ce a arătat că 
problema coreeană nu poate fi 
rezolvată în mod just cu ajuto
rul forței, delegatul polonez s-a 
pronunțat impotriva proiectului 
de rezoluție american.

A luat apoi cuvintul reprezen
tantul Uniunii Sovietice, S. K. 
Țarapkin, care a subliniat că toate 
incercările de a impune poporu
lui coreean o reglementare 
tată din afară a problemei 
reene au eșuat.

Reprezentantul U.R.S.S. a 
clarat că delegația sovieiică 
pronunță împotriva proiectului de 
rezoluție american, deoarece a- 
cesta propune ca la baza regle
mentării problemei coreene să îie 
puse condițiile prezentate de sta
tele participante la intervenția 
militară in Coreea, tn frunte cu 
S.U.A. Așa dar, a spus el, se face 
încercarea de a impune prin 
adoptarea de rezoluții o hotărire 
care nu a putut fi impusă po
porului coreean prin forța ar
melor.

La ședința din după amiaza 
zilei de 8 ianuarie a Comitetului 
politic au fost puse la vot proiec
tele de rezoluție în problema co
reeană.

Primul a fost pus la vot proiec
tul american de rezoluție. El a 
fost adoptat cu majoritate de vo
turi. împotriva proiectului au vo
tat opt delegații — U.R.S.S., Al
bania. Bulgaria, R.S.S. Bielorusă, 
Cehoslovacia, Polonia, Rominia, 
R.S.S. Ucraineană. 13 delegații 
din țările Asiei și Africii s-au 
abținut de la vot In felul a- 
cesta S.U.A. și partenerii lor la 
diferitele blocuri și pacte militare 
au reușit și de dată aceasta să 
obțină adoptarea de către sesi
unea Adunării Generale a unei 
rezoluții care, nu numai că nu 
are nimic comun cu adevăratul 
țel al unificării Coreei, dar, dim
potrivă, împiedică realizarea a- 

1 cestui țel.
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LA MUZEU

La Khartum in centrul ora
șului, se ridicau două statui 
masive. Una reprezenta pe 
Kitchener și alta pe Gordon. 
Pentru poporul sudanez nu
mele acestea sînt strîns le
gate de colonizarea de către 
englezi a acestei regiuni a 
lumii. Ani de zile, de pe so
clul lor, aceste bronzuri amin
teau sudanezilor cine e stă. 
pinul in (ară.

Dar Sudanul și-a cucerit 
independenta. Și guvernul su
danez a hotărit trimiterea ce
lor două statui ia mu
zeu. Nu știm dacă in 
intenția guvernului su
danez era ca 
gest să poarte 
racter simbolic 
evident. Totuși, 
nui nu-i scapă 
ficația : colonialismul 
e inevitabil menit să 
devină piesă de mu
zeu.

trecut decit puțin timp și, iată 
președintele S.U.A., a dat o pil. 
dă de „consecvență" uluitoare. 
El a cerut să I se acorde împu
terniciri pentru a folosi for
țele armate... Unde credeți ? 
Desigur, tot in Orientul Mij. 
lociu. Ba mai mult: după cum 
ne informează „New.York 
Times", potrivit doctrinei Ei
senhower. S.U.A. nu intențio
nează să-și limiteze domina, 
ția numai la țările Orientului 
Mijlociu (căci America s-a re
marcat Întotdeauna printr-o 
„largă generozitate") și, tn 
cele din urmă, să și.o extindă 
din Maroc pină in Afganistan 
și in sud asupra statelor 
ganica, Uganda, Kenya, 
go-Belgian și Etiopia.

...Cu alte cuvinte — 
secvență sută la sută.

D.

Tan- 
Cort-
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invitați* 
la mijlo- 
după ce 

Sovietica

| CAIRO 9 (Agerpres). — Pos
tul de radio Cairo autistă că di- 

■ rectorul Administrației 
• a Canalului de Suez,
Yunes. a declarat la 8 ianuarie
că la lucrările ce deblocare a 
celor 13 nave care au fost blocate 
iu Canal timp de două luni, au 
participat mimai egipteni.

Tn ceea ce privește problema 
reluării navigației normale prin 
Canal, Yunes a spus că nu se 
poate preciza de pe acum data 

ț reînceperii tranzitului, dar că 
speră ca in luna marile să poată 

i trece prin canal vase de tonaj 
i redus.
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CONSECVENȚA

Acum cîteva luni, 
mai precis : la 31 oc
tombrie 1956. preșe
dintele Eisenhower a 
criticat folosirea for
țelor armate de către 
angio-francezi în O. 
rientul Mijlociu. N-a

fățarnică tn le-
------... — Ungaria, capila- 

...... —..... profită de ocazie pentru a-sl 
inteti exploatarea.

Manifestînd o neliniște 
gătură cu situația din 
llștii danezi profit"
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Iufeala de mină sau trăiască liber
tatea...

Desen de BIDSTRUP din ziarul 
danez „Land og voik"

„NEPSZABADSAG**: Statele 
socialiste se pot uni și mai mult

Se apropie Festivalul 
de la Moscova!

tului Democrat și ai Uniunii 
internaționale a Studenților.

Comisia permanentă tși con
tinuă lucrările.

«Festival" numărul 4

1

BUDAPESTA 9 (Agerpres). — 
Ziarul „Nepszabadsag" a publicat 
la 8 ianuarie un articol intitulat: 
„în unitate pentru scopurile co
mune", consacrat întilnirii de la 
Budapesta a reprezentanților par. 
tidelor comuniste și muncitorești 
și ai guvernelor Bulgariei, Ce
hoslovaciei, Rominiei, Ungariei și 
Uniunii Sovietice. Această întil- 
nire, scrie ziarul, a fost necesară 
pentru a se analiza mai pe larg 
situația creată și pentru a trage 
din ea concluziile corespunzătoa
re. Asemenea contacte ajută 
Uniunii Sovietice și tuturor ță
rilor de democrație populară șă 
evite numeroase greșeli și să 
conlucreze intre ele cit se poate 
mai chibzuit. Această întîlnire, 
scrie tn continuare ziarul are o 
deosebită însemnătate pentru Un
garia.

Referindu-se la unitatea țărilor 
lagărului socialist, ziarul subli
niază că. in legătură cu eveni
mentele din Polonia și Ungaria,

în Occident nu încetează prooro
cirile despre destrămarea lagăru. 
lui socialist și a mișcării comu
niste internaționale. Ar fi ne- 
just, scrie ziarul, să negăm că 
evenimentele din ultimele luni 
au adus prejudicii acestei mișcări. 
Unitatea lagărului socialist a rezis
tat însă acestei încercări Se în
țelege de la sine că asupra unor 
probleme mai au încă loc discu
ții. că asupra unor probleme pă
rerile partidelor comuniste și 
muncitorești se deosebesc întru- 
citva unele de altele. Dar. după 
părerea noastră, acestea nu slnt 
indiciile unei destrămări, ci o do
vadă că intre partidele și guver
nele frățești s-au creat relații ba
zate pe egalitate In drepturi. Pe 
această bază, precum și pe baza 
declarației din 30 octombrie 1956, 
a guvernului Uniunii Sovietice, 
statele socialiste se pot uni și mai 
mult și atunci toate încercările 
urmărind slăbirea lagărului so
cialist vor fi sortite eșecului.

Lagărul socialist
speranța popoarelor

Cine a urmărit presa în ulti
mele zile, a remarcat că tn co
loanele ziarelor au fost publicate 
o serie de documente de o deo
sebită importanță pentru țările 
socialiste, pentru mișcarea mun
citorească in general.

Aceste documente reflectă uni
tatea mereu mai strinsă. mai pu
ternică a țărilor socialismului, 
care are o bază comună — fi
delitatea fafă de marxism-leni
nism. comunitatea de scopuri in 
lupta pentru socialism. pentru 
pace, pentru democrație, un nou 
tip de relații interstatale.

De dnd există lumea, de clnd 
există diplomație șl legături de 
lot felul intre țări, încă n-au 
existat ast’el de relații intre 
state, ca cele promovate Intre 
statele socialiste. Ele izvorăsc din 
respectul reciproc, sincer, frățesc 
Inte statele mari și mici, din 
principiul leninist al egalității In 
drepturi a tuturor popoarelor și 
al neamestecului reciproc in tre
burile interne ale altor state. A- 
re«,te orincinii și-au găsit o pu- 
t“'-nică expresie în cunoscuta De- 
r'aratie a guvernului sovietic din 
30 octombrie 1956. în cadrul 
schimbului de păreri avute intre 
reorerentanfii partidelor comuni
ste și muncitorești și guvernelor 
Bulgariei. Cehoslovaciei, Romî- 
n’ei. Ungariei și Uniunii Sovie- 
t're la recenta înfilnire de Ia 
Budapesta, s-a arătat că „preve
derile Declarației se înfăptuiesc 
cu succes In practica relațiilor 
reciproce dintre statele socialiste.

ceea ce contribuie la întărirea 
continuă a coeziunii lagărului 
socialist, la avintul continuu al 
construcției economice și cultu
rale în țările socialismului, la în
tărirea prieteniei și dezvoltarea 
intr-ajutorării frățești a popoa
relor".

Intilnirea de la Budapesta a 
avut un puternic ecou in țările 
socialiste. în mișcarea muncito
rească, bucurlndu-se de aproba
rea unanimă a tuturor acelora 
care, in țările lor. se străduiesc 
și luptă pentru o viată nouă, 
mai fericită. Astfel „L'Humani- 
te“ aprecia intilnirea de la Bu
dapesta ca o etapă importantă 
in lupta împotriva complotului 
imperialist internațional.

Recentele tratative care au a- 
vut loc Ia Moscova intre delega
țiile guvernamentale ale U.R.S.S. 
și R.D.G , declarația comună pu
blicată cu acest prilej — tn care 
se subliniază faptul că prietenia 
frățească dintre cele două țări 
„se întemeiază pe baza trainică 
și de neclintit a comunității de 
interese a popoarelor celor două 
state tn opera de construire a so
cialismului si de asigurare a pă
cii" — confirmă de asemenea irt- 
trutotul principiile Declarației 
guvernului sovietic din 30 oc-

capitala Uniunii Sovietice in- 
delegațiile guvernamentale

tombrie 1956. Ele au fost
cu pufere confirmate dc
un șir de evenimente, prin-
tre care și tratativele duse
in 
tre 
ale U.R.S.S. și R.P. Polone, intre

delegațiile guvernamentale ale 
U.R.S S. și R.P.R. In același 
spirit se desfășoară tn aceste 
zile la Moscova tratativele sovie
to-chineze. Principiile internațio
nalismului proletar, care stau la 
baza relațiilor țărilor socialiste, 
însuflețesc pe oamenii muncii în 
lupta lor pentru un viitor lumi
nos.

Forfa mișcării comuniste rezi
dă In unitatea și solidaritatea 
internațională a clasei munci
toare Acest lucru este bine cu
noscut de către imperialiști și 
tocmai de aceea ei depun eforturi 
uriașe pentru a zdruncina unita
tea muncitorească. Acțiunile m>r- 
șave ale imperialiștilor nu-și au 
incenutul acum : ele au început 
să fie aplicate de îndată ce ca
pitaliștii din întreaga lume și-au 
dat seama ce forță se naște a- 
colo unde muncitorimea îsi strîn- 
ge rindurile. In ultimii ani, insă, 
acțiunile de subminare a acestei 
unităti au devenit mai intense, 
mai largi, pentru că și socialis
mul a deven't mai puternic, exer- 
citînd o influență din ce in ce 
mai mare asupra omenirii mun
citoare. Washingtonul cheliuîp-tc 
anual milioane de dolari pentru 
realizarea unui singur scope sub
minarea fări'or socialiste. In ve
derea acestui fel sînt utilizate 
cele mai diverse mijloace înce- 
pind ru veninul vărsat de postul 
de radio fascist „Europa Libe
ră" si pînă la parașutarea de 
spioni și organizarea de provo
cări mișelești in țările socialiste.

Ce altceva este putch.ul contra- 
revo.uționar organizat îndelung 
și cu minuțiozitate de agențiile 
oe spionaj occidentale in Unga
ria ? Astăzi, clnd in Ungaria 
vecină și prietenă, apele tulbu
rate de fasciști se liniștesc, ies 
tot mai mult la suprafață, unel
tirile puse la cale de imperialiști 
împreună cu elementele fasciste 
ungare, impotriva statului socia
list Dacă Ungaria a putut ra- 
m.ne in rindul familiei frățești a 
socialismului, aceasta se uato- 
rește luptei forțelor sănătoase 
ale poporului maghiar, ajutorului 
primit din partea Uniunii Sovie
tice. la cererea guvernului ungar, 
sprijinului frățesc al tuturor 
popoarelor socialiste. In cadrul 
întilnirii recente de la Buda
pesta, reprezentanții Bulgariei, 
Cehoslovaciei. Rominiei, și URSȘ 
au asigurat pe tovarășii unguri 
că popoarele țărilor respective 
vor acorda sprijinul și ajutorul 
lor multilateral pentru întărirea 
statului democrat-popular, pen. 
tru asigurarea independenței și 
securității lui impotriva atentate
lor din partea forțelor imperia, 
liste agresive.

Un vechi proverb oriental spu
ne că „și în blana leului se cui
băresc uneori moliile". Popoarele 
țărilor socialiste Iși string și mai 
mult rindurile pentru a alunga 
din rindurile lor moliile răspin- 
dite subversiv de imperialiștii de 
peste ocean. Popoarele noastre 
care trăiesc și luptă pentru con
struirea unui viitor luminos, pen
tru socialism, întăresc tot mai 
mult vigilența revoluționară. Lie 
lovesc peste labele murdare și 
pline de singe ale celor care în
cearcă să rupă florile ce cresc 
in minunata noastră grădină, pe 
oricine caută să semene buruia
na otrăvită a dezbinării.

Unitatea monolită a lagărului 
socialismului consîituie pentru 
toate popoarele lumii o chezășie

Z>in a in zi crețte numărul 
cititorilor zarului „Fest.vaF' 
editat de Comitetul Interna- 
F-omal de pregătire a celu: 
de-cl Vl-let Festival Mondial 
al Tineretului ți Studenților 
pentru pace ți prietenie. In 
fiecare număr revista publică 
materiale descriind pregătiti- 
ie cere se desfășoară In mul
te țări In vederea intUnir.i 
tineretului de la Moscova.

Ie er t el ziarului „Fcsti- 
ta." sint publicate urări de 
Anul fioa. urin de întărire a 
p-.e:en.c transmise tine-etu- 
'.si de cancsatnl artist fran
cez Yves Montând artistul 
it a'ian Lsigi ln:ant-no. stu
denta. egiptean MtssU'a Ah
med Hassan

Ziarul publică unele forma
lii despre pregttir-de care au 
loc in Finlanda. Indonezia. 
L -uguaț. A-genl.na. Costo- 
Pi:a ți In alte țări In vede
rea festivalului tineretului

Pedacta a anunțat un con- 
curs pentru cea mai tu.nd fo- 
tog’nf j sau desen pe tema 
pregătirilor U vede-ea celui 
de-ol țaselea lestioal.

■ *........... j In pag.na a 4-a a ziarului,
t participant: G cea de-a 16-a 

a joar llor olimpice de 
a faptului ci ațițltorii la război Melbourne salută convoca- 
nu-și vor atinge josnicele lor jrea ceiuf de-al Vl-’.ea Festb 
scopuri de reincendiere a lumii, ival Mondial. 
„Pe baza bogatei experieate is- f 
lorice — a spas tovarășul Ciu ' 
En-lai la sosirea in Moscova — 
ne dăm profund seama că pu- I 
temica unitate x țăriioc socialiste | 
In frunte cu Uniunea Sovietică 
este garanția cea mai sigură * 
menținerii păcii In întreaga lume 
și contribuie la nobila cauza a 
progresului omenirii".

Intr.adevăr, majoritatea ome
nirii iși dă seams că țările so
cialiste stau ferm in fruntea lup^ 
tei pentru pace, 
ridică întotdeauna glasul pen
tru apărarea păcii, democrației 
și progresului in intreaga lume. 
Care stat capitalist a procedat 
așa cum a procedat U.R.S.S, și 
celelalte t*ri democrat.populare, 
în problema dezarmării ? Uni
unea Sovietică a redus efectivul 
forfelor armate cu 1 800.000 de 
oameni, celelalte țări socialiste
— conform posibilităților lor — 
au procedat intr-un mod ase
mănător. Cu cit au redus efec
tivul armatei S.U.A.. Anglia. 
Franfa, Germania Occidentală? 
Cu nici un om. Ba, dimpotrivă, 
și-au mării numărul soidaților și
— mai ales — bugetele destinate 
pregătirii unui nou măcel mon
dial.

Țările socialiste sînt ferm hotă- 
rîte să destrame psihoza războin- 
lui. alimentată de cercurile im
perialiste. să facă tot ce le stă 
în puteri pentru a evita >ein- 
toarcerea la „războiul rece".

A lupta pentru întărirea uni
tății statelor socialiste, inseamnă 
a face pozițiile socialismului Și 
păcii invulnerabile la orice în
cercare de subminare, inseamnă 
a lupta pentru măreafa cauză a 
păcii în lumea întreagă.

DAN LAZARESCU

O ședință importantă

irtL

că ele iși

*

Sporește producția în R.P. Ungară
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — 
Extracția cărbunelui este in 

creștere in R.P. Ungară. In pre
zent în minele din R.P. Ungară 

1 se extrag zilnic peste 40.000 tone 
cărbuni, ceea ce constituie apro
ximativ 55—80 Ia sută din ex- 

; tracția medie zilnică a cărbune
lui pină la 23 octombrie.

îmbunătățirea situației in do
meniul extracției cărbunelui a 
făcut posibilă sporirea producției 
la o serie de întreprinderi.

Crește de asemenea extracția 
petrolului In prezent la între
prinderile petrolifere lucrează

peste 95 la sută din muncitori. 
Extracția petrolului constituie a- 
proximativ 70 la sută din nive
lul normal. Restabilirea com
plectei funcționări a întreprinde
rilor petrolifere este stînjeniiă 
de insuficiența energiei elec
trice.

La 1 ianuarie după Întrerupe
rea activității a început extracția 
petrolului la întreprinderile din 
Nagylengyel, cele mai mari din 
țară. Tn Județele Vas, Gy6r, So- 
mot au fost reluate prospecțiu
nile geologice.

De la procuratura R. P. Ungare
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — 

După cum transmite M.T.I.. or
ganele procuraturii R. P. Un
gare au încheiat cercetările in 
cazurile unor persoane acuzate 
de activitate contrarevoluționară 
in Ungaria.

' Ancheta judiciară e stabilit că
I ziaristul Gyula Oberovski și 
scriitorul Jozsei Gali au redac
tat ți editat tncepind de ia 25

1 octombrie 1956 ziarul „Igazsâg" 
iar incepînd de 1. 15. noiembrie 
ziarul ilegal „Eluenk" care pu
blicau materiale contrarevoluțio. 
nare antistatale și falsuri anti- 
sovietice. Persoanele susamintite

sînt acuzate de asemenea de par
ticipare activă la pregătirea ma
nifestației contrarevoluționare din 
4 decembrie, de tipărirea și răs
pândirea manifestelor antiguver
namentale.

Acte de acuzare au mai fost 
încheiate de asemenea in cezu
rile altor-persoane care au de
ținut ilegal arme, au comis asa
sinate, au răspîndit manifeste 
contrarevoluționare și altele.

La închiderea ediției

Demisia lui Anthony Eden
LONDRA 9 (Agerpres). — In după-amiaza zilei de 9 ianuarie 

la Londra s-a anunțat demisia premierului britanic. Anthony 
Eden. Tn aceeași după-amiază a *vut loc o ședință a Consiliului 
de Miniștri; apoi A- Eden a fost primit de regina Elisabeta 
care i-a acceptat cererea de demisie. Nu s-a făcut încă cunoscut 
numele succesorului său la conducerea guvernului englez.

Deși atit in comunicatul oficial, cit și In declarația personală 
a lui A. Eden se afirmă că „sănătatea șubredă" a fost cauza 
acestei botăriri grave, observatorii politici sint unanimi in a 
aprecia că ea reprezintă de fapt „sfirșitul fără glorie" al carie, 
rei de 30 de ani a fostului prim ministru englez care prin politica 
sa aventuristă și imprudentă a adus Anglia intr-o situație extrem 
de dificilă.

La Londra se subliniază că adevăratele cauze ale acestei de
misii trebuie căutate in eșecul Întregii politici britanice in pro
blema Suezului, in consecințele agresiunii franco-britanlce împo
triva Egiptului, dezastruoase pentru viața politică și economică a 
Angliei. Această acțiune, și condamnarea internațională unanimă 
a Angliei și Franței, precum și hotăririle respective ale O.N.U. 
au făcut ca Anglia să piardă brusc o bună parte din prestigiul ei 
internațional, au dus la slăbirea amenințătoare a pozițiilor ei, in 
deosebi in Orientul Mijlociu.

Pe de altă parte blocarea Canalului de Suez, In urma agre
siunii impotriva Egiptului și imposibilitatea de a se mai apro
viziona cu petrol din sursele ei tradiționale din Orientul Mijlociu 
au înăsprit in mod dramatic situația economică a Angliei și așa 
foarte grea.

Doctrina Eisenhower lansată de cercurile conducătoare ameri
cane pentru a camufla propriile lor tendințe colonialiste și me
nită să ușureze instalarea in Orientul Mijlociu a imperialismului 
american în locul celui anglo-francez, iremediabil discreditat, a 
fost încă o puternică lovitură dată Angliei.

Viața politică internă a țării a fost și ea profund zguduită de 
aceste evenimente. însuși partidul conservator ai cărui lider este 
Eden a fost divizat in ce privește problema Suezului și agre
siunea impotriva Egiptului. Din rindurile opoziției laburiste s-au 
făcut auzite cereri insistente ca Eden să-și dea demisia.

VARȘOVIA. — La propunerea 
președintelui Consiliului de mi
niștri, Consiliul de Stat a numit 
pe Edward Ochab, membru în Bi
roul Politic al C.G. ai P.M.U.P., 
tn postul de ministru al Agricul
turii. Totodată, Consiliul de stat 
a eliberat pe Antony Kuligowski 
din funcția sa.

KHARTUM. — La 7 ianuarie 
a.c., la Palatul Republicii din 
Khartum, ambasadorul R.P.R. fn 
Sudan, Dionisle lonescu a pre
zentat scrisorile fale de acredi- 
tare președintelui Consiliului 
Suprem al Republicii, Dirdiri Mo
hamed Osman.

NEW YORK. - Peter Mod. 
noul reprezentant permanent al 
Republicii Populare Ungare la 
O.N.U., și.a prezentat scrisori’e 
de acreditare secretarului general 
a| O.N.U., Dag Hammarskjoeld.

LONDRA.— Un comunicat dat 
publicității în seara de 8 ianuarie 
de către Ministerul de Externe 
britanic anunță că intre 16 și 19 
ianuarie ministrul Afacerilor Ex
terne al Marii Britanii, Se'wyn 
Lloyd, va face o vizită ofkială la 
Roma. Călătoria lui Lloyd la 
Roma — se precizează in comu
nicat — urmează vizitei 
a făcut-o in iunie 1956 la 
ministrul de Externe al 
Gaetano Martino.
.... . ....—. ...............   * f •—«

pe care 
Londra,
Italiei,
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