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AL M0GHI3R0Ș 

cu alegătorii în politica partidului

STATUL NOSTRU- 
factor activ 

In apărarea păcii

24 ianuarie
^Romîni! Dulce e unirea! 

\ Ascultați... Glasu-i răsună. 
:t De la fiii'Rominiei cere patria 

( comună*1.
’) Versurile lui Grigore Ale- 

. xa nd re seu scrise cu 2 ani îna- 
, intea unirii și dedicate depu- 

taților care urmau să fie aleși 
i in Divanurile ad-hoc chemsu 
( populația Moldovei și Munte

niei la lupta pentru Unire.
I Sărbătorim astăzi 98 de ani 
. de cind ca o încununare a nă- 
( zuințelor și a luptelor pline 
, de abnegație ale noroadelor 
( Moldovei și Munteniei, ca o 
i încununare a înaripatelor che- 

' , mări din versurile lui Grigore 
, i Alexandrescu și Vasile Alec- 
(i sandri, a luptei unor minți lu- 
p minate a timpului in frunte 
(i cu N. Bălcescu, Mihail Kogăl- 
i» niceanu, Al. Ioan Cuza și al- 
() ții a fost înfăptuită la 24 ia- 
P nuarie 1859 unirea Moldovei
i i cu Muntenia.
(i Tineretul nostru muncitor
(i alături de întregul popor, păș
ii trător Și continuator al gio-
ii rioasei tradiții de luptă ale 
,1 poporului romîn aniversează 
(i cu deosebită cinstire în aceas- 
(i tă zi Unirea Principatelor ca 
(• pe una din cele mai insem- 
(• nate evenimente din istoria 
(i patriei.
p Ce a reprezentat în istoria
(i țării noastre actul Unirii 
p Principatelor? Să răsfoim pu- 
(' țin filele istoriei.
(' In anii din miezul veacului 
<' trecut, condițiile social-eccno- 
(• mice din Principatele dunăre- 
(i ne cereau unirea Moldoxei și 
(' Munteniei, ca o condiție prin- 
P cipală pentru înlăturarea fâ- 
(' rimițării feudale, pentru crea- 
(' rea unei piețe interne mai 
p largi, pentru progresul țării.
(' Crearea statului național 
p pentru care luptaseră cei mai 
l' înaintați fii ai poporului nos- 
I1 tru, însuîiețea inimile și min

țile maselor largi ale popora- 
? lui și ale celor mai luminoase 
? figuri de cărturari și gînditori 

ai timpului, căliți in villoarea 
P revoluționară de la 1848.

Cuvintele marelui nostru 
democrat revoluționar Nicolae 
Bălcescu scrise încă în 1850, 

P — „libertatea naționalităților 
C nu poate veni de la curțile 

împărătești și din mila împi- 
I* latorilor și despoților, ci nu

mai dintr-o unire strînsă între 
P toți romînii și dintr-o ridica- 

re a tuturor împreună și soli
daritate cu toate popoarele 

P împilate” —■ își găsiseră să- 
v laș în inimile poporului.

Pentru unire milita țarănî- 
mea, militau lucrătorii fabri- 

4 cilor, meseriașii, intelectuali- 
0 tatea democratică și o parte 
4 a burgheziei. Burghezia libe- 
î rală bineînțeles urmărea un 
1 stat în care să aibă conduce- J rea, care să favorizeze dez- J vo’.tarea^ capitalismului un 
I stat care să-i asigure intere- J sele ei economico-politice și 
1 care să înăbușe lupta revolu- 
i ționară a maselor exploatate. 
J Forțele unioniste luptau im- 
a potriva majorității marii boie- 
a rimi, care se împotrivea din 
a toate puterile înfăptuirii uni- 
a rii, temîndu-se că aceasta ar 
a duce la satisfacerea revendi- 
a cărilor sociale ale revoluției 
ț din 1848. Deși înfăptuirea 
p unirii a fost determinată nu

mai de forțe interne, o anu- 
ț mită influență asupra eveni

mentelor a avut-o și atitudi
ni nea unor puteri străine, căci 
C în acea vreme chestiunea 

Unirii Principatelor devenise, 
P datorită contradicțiilor dintre

marile puteri, o problemă de 
interes european.

In condițiile anilor 1857— 
1859, cind lorțele patriotice 
din am De le țări — Muntenia 
și Moldova — duceau o a- 
prinsă luptă pentru făurirea 
statului național, unirea s-a 
bucurat de simpatia, de spriji
nul marilor gînditori și luptă
tori ai Europei ca Marx și 
Engels, mari demotrați revo
luționari ruși in frunte cu 
Cernișevski și DobroHutov, 
italianul Cavour. savanții 
francezi J. Michelet și E. Qui- 
net.

Unirea Principatelor a con
stituit o puternică Infringe re 
a forțelor reacționare și a dat 
putința realizării in anii dom
niei iui Cuza, a reformei a- 
grare, a secularizării averilor 
mînăstirești, a reformei judi
ciare, care au fost importante 
măsuri social-economice.

După unire însă, speranțele, 
sacriiiciile, năzuințele poporu
lui au fost înșelate. Curind 
burghezia și moșierimea, unin- 
du-se în „monstruoasa coali
ție”, au golit unirea de con
ținutul ei democratic precum 
aceeași burghezie și moșieri- 
me aveau să trădeze peste 
numai cițiva ani speranțele 
poporului care a luptat in 
1877 pentru independența. Nă
zuințele poporului au fost ani 
de zile călcate în picioare. 
Hohenzolernii, marii bancheri 
— în cirdășie cu moșierii au 
scos la mezat independența 
țării noastre, bogățiile țării, 
exploatind cu tot mai multă 
cruzime masele populare.

Tradițiile luptei poporului 
pentru libertate și fericire au 
prins aripi noi atunci cind la 
începutul celui de al doilea 
deceniu al noului veac, s-au 
pus bazele partidului marxist- 
leninist al clasei muncitoare. 
După zeci de ani de luptă 
poporul nostru, sub conduce
rea partidului clasei muncitoa
re, a dobindit in anii din 
urmă totala sa descătușare, 
deplina sa eliberare socială și 
națională și a cucerit pentru 
prima oară o reală indepen
dență națională. Pentru prima 
dată în istoria sa de veacuri, 
poporul nostru a instaurat o 
orînduire adevărat democrati
că, a înfăptuit statul democrat 
popular care reprezintă inte
resele oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

Pentru prima oară în Isto
rie oamenii muncii au devenit 
stăpîni în patria lor liberă. 
Superioritatea orînduirii noas
tre democrat-populare izvorăș
te tocmai din faptul că. in 
țara noastră nu numai pu
terea politică dar și puterea 
economică — uzinele și fabri
cile, băncile, minele, bogățiile 
subsolului — se află in stă- 
pînirea oamenilor muncii de 
la orașe și sate ca bunuri ale 
întregului popor. Strîns unit 
în jurul partidului și guvernu
lui Întreg poporul nostru 
muncitor pășește hotărît pe 
calea construcției socialiste.

Sub conducerea partidului, 
Romînia a pășit pe drumul 
continuei înfloriri economice 
și culturale, pe drumul crea
ției istorice conștiente, pe 
drumul dezvoltării necontenite 
a inițiativei creatoare a mase
lor, pe drumul făuririi ferici
rii poporului — moștenitorul 
și continuatorul nobilelor și 
înaripatelor tradiții de luată 
pentru libertate și fericire, din 
zbuciumata sa istorie.

Plenara 
lărgită 

a CCS.
Miercuri, la Casa de Culturi a 

Sindicatelor, iu continuat lucru
rile plenarei lărgite a Consiliului 
Central al Sindicatelor.

Raportul asupra sarcinilor sin
dicatelor in lupta pentru înfăp
tuirea hotâririlor plenarei CC 
al P.M.R. din 27—29 decembrie 
1956 prezentat de tovarășul 
Gheorghe Apostol, președintele 
Consiliului Central al Sindicate
lor in $edin|a de marți, a fost 
larg dezbătut.

I La discufi au participat nu
meroși membri ai Consiliului 
Central al Sindicatelor, miniștri, 
președinți ai comitetelor centrale 
ale sindicatelor, activiști ai comi
tetelor sindicale ale unor mari 

: întreprinderi.
< Tovarășa Liuba Chișinevschi. 
secretar a 1 C.C.S.. a prezentat 
raportul asupra proiectului de 
buget al asigurărilor sociale de 
stat pe anul 1957.

Raportul asupra proiectului de 
i buget al Consiliului Central al 
Sindicatelor pe anul 1957 a fost 

: prezentat de tovarășul Stelian 
Moraru, vicepreședinte al C.C.S.

Au urmat discuții pe marginea 
celor două proiecte de buget.

Plenara lărgită a Consiliului 
Central al Sindicatelor a adoptat 
o hotărire in legătură cu sarci
nile ce revin sindicatelor in lup
ta pentru înfăptuirea hotăririlor 
plenarei C.C. al P.M.R. din 27-29 
decembrie 1956 și a aprobat bu
getul asigurărilor sociale de stat 
și bugetul Consiliului Central al 
Sindicatelor pe anul 1957.

In legătură cu numirea tova
rășului Stelian Moraru in func
ția de vicepreședinte a| Comitetu
lui de Stat pentru Muncă și Sa
larii, plenara a hotărit eliberarea 
sa din funcția de vicepreședinte 
al Consiliului Central al Sindica
telor și de membru in prezidiul 
și secretariatul Consiliului Cen
tral al Sindicatelor.

Plenara a cooptat in Consiliul 
Central al Sindicatelor pe tova
rășul Anton Moisescu și l-a ales 
in prezidiul și secretariatul Con
siliului Central al Sindicatelor.

Lucrările plenarei lărgite a 
Consiliului Central al Sindicate
lor au luat sfirțit

(Agerpres)

11.200.000 
alegători 

în liste'e electorale
apropie ziua de 5 febnia- 

czlegerilor pentru

SCRISORI

rie — ziua
Marea Adunare Nrțională. Ce- 
tețenii patriei noastre întîmpi- 
nâ cu noi realizări în producțio 
și in munca obștească, prin in
tensificarea activității politice 
această mare sărbătoare a po
porului muncitor. Hotărî ți să
voteze cu toții, milioâne de ale
gatori au controlat înscrierea 
lor la centrele de afișare a lis
telor de alegători. Verificarea 
listelor și rezolvarea contesta
țiilor a făcut ca in liste sâ fie 
Înscriși un mare număr de ale
gători omiși. Numărul alegăto
rilor înscriși se ridică astfel 
peste 11.200.000.

la

TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru).

Miercuri după antlazi. sala de 
festivități a atelierelor prin
cipale C.F.R.-Timițoara a 

găzduit o mare adunare. Sute de 
muncitori, tineri ți virstnici, din 
cadrul atelierelor, de la depoul 
C.F.R. ți serviciul mișcării au ve
nit la intilnire cu candidatul lor 
pentru circumscripția electorală 
Timișoara nord-vest. tovarășul 
Alexandru Moghioroș. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P..M.R. 

fntilnirea a prilejuit o caldă 
manifestare de aprobare unanimă 
a politicii partidului ți recunoș
tință profundă pentru măsurile 
luate de plenara C.G al P.M.R. 
din 27—29 decembrie 1956.

Referindu-se la măsurile plena
rei Comitetului Central al P.M R. 
din decembrie 1956, tov. Ștefan 
Pobega, maistru lăcătuș in secția

alegători — pentru 
tul de la 3 februarie.

Mai sînt cîteva zile 
pînă la alegeri. Ziarul 
nostru dă cuvîntul 
unor cetățeni de dife
rite profesiuni — can
didați ai F. D. P. și 
a comenta evenimen-

Ancheta am tnceput-o la uzi. 
rule „Timpuri Noi“ din Capitală.

Un stegulef. părtaș la cin
stea de fruntaș, se află pe 
o freză mică universală. Cufitut 
se invirtea mușetnd din metal. 
Un tirtăr execută o tăietură de a- 
proximativ un centimetru. Opera
ția dura citeva secunde și cu 
citeva mișcări precise și repezi 
tinărul frezor Mircea Smedoiu 
desfăcea piesa din universal, o 
punea lingă celelalte lucrate și 
fixa o alta. Fără să se întrerupă 
din lucru, s-a lăsat fotografiat și 
ne-a răspuns la întrebare:

„Se apropie alegerile ți eveni-

timpul burgheziei. Intr-adevăr, 
fabricăm tot mai multe mașini 
ți unelte, iar produsele industriei 
romînești își află căutare pînă în 
târî depărtate.
strungul la 
orietenul meu
nu... Cu strungul său, de aseme. 
nea produs al industriei remî- 
nești de mațini-uneslte, el a ajuns 
strungar vestit, fruntaț pe uzi. 
nă.. Ne cunoaștem de aproape 
zece ani dar toate visurile noas
tre din anii de ucenicie au prin» 
temei, ba chiar au fost depășite 
de realitate. Iată el a ajuns ra 
prin munca sa neobosită să ciț-

Iată , de pildă, 
care lucrează 
Ion Moldovea-

a ll-a vagcane-clasă. a arătat ci 
nivelul de trai al celor ce mun
cesc va crește in anii ce vin, că 
țelul întregii politici a partidului 
și guvernului este făurirea unei 
vieți bogate și frumoase pentru 
popor. In legătură cu realizările 
obținute pinâ acum, vorbitorul 
s-a referit la citeva exemple loca
le. In ultimii ani, in orașul Timi
șoara, industria ușoară și alimen
tară a luat o mare dezvoltare. A 
fost pusă in funcțiune recent una 
din cele mai moderne fabrici ce 
paste făinoase din țară, iar fabri
cile de încălțăminte din oraș 
..Nikos Betoiannis" și ..Ștefan 
Plavăț” și-au sporit considerabil 
producția de încălțăminte. O mare 
amploare a luat in oraș viața cul
turală și sportivă. In Timișoara 
se află acum o operă de stat trei 
teatre de stat — romîn, maghiar 
și german — un ansamblu de stat 
sîrb de cintece și jocuri. Filar
monica de stat „Banatul** și mai 
multe cinematografe. Dar faptele 
acestea mai dovedesc ceva: con
dițiile create pentru naționalită
țile conlocuitoare, justa politică 
națională a partidului nostru.

Âlți alegători, ca tinărul lăcă
tuș Pîrvu Dumitru, maistrul Me- 
lentovici Otto, Rotaru Slăvea, de 
la serviciul mișcării și alții, au 
arătat că pentru transpunerea in 
viață a hotiririlor partidului slnt 
necesare eforturile tuturor celor 
ce muncesc. A impresionat prin 
cuvintele pe care le-a rostit Au
gustin Ștefan, montator la secția 
l-a locomotive. Augustin Ștefan 
a povestit despre viața sa. In ti
nerețe nu a putut urma la școli. 
Insă in anii noștri de democrație 
populară, acest vis ii este împli
nit. El este muncitor și student 
la cursul fără frecvență al Fa
cultății de științe juridice din 
Cluj. Este un fapt, dar un fapt 
care dovedește din plin marile 
posibilități din țara noastră. Visu-

rile atitor generații de munci, 
tori prind viată prin politica În
țeleaptă a partidului.

Același vorbitor a arătat că In 
timp ce noi construim pașnic, ne 
infrumusetâm viața, dușmanii noș
tri încearcă să oprească din mer
sul spre socialism, țările demo
crat-populare. Eforturile lor sint 
sortite eșecului. Poporul nostru 
este ferm hotărit să apere și să 
consolideze cuceririle sale.

In încheierea întâlnirii a luat 
cuvîntul tovarășul Al. Moghioroș. 
Vorbitorul a arătat că partidul 
cheamă pe oamenii muncii Ia lup
tă pentru înflorirea patriei, pen
tru creșterea nivelului de trai al 
maselor muncitoare. Plenara C.C. 
al P.M.R. a stabilit un larg pro
gram de înfăptuiri. Continuind 
politica de industrializare a țării, 
de dezvoltare a industriei grele, 
partidul și guvernul pun ca sar
cină centrală ridicarea sistemati
că a agriculturii, creșterea pro
ducției industriei ușoare ți ali
mentare, construirea de locuințe. 
Vor fi dezvoltate, In primul rlnd, 
acele ramuri ale industriei pen
tru care avem in țară condiții 
favorabile și resurse de materii 
prime. Tovarășul Moghioroș a ac
centuat ci pentru realizarea sar
cinilor puse de partid e nevoie să 
sporească simțitor productivitatea 
muncii în întreprinderi, să se me- 
canizeze pe o scară mai largă 
agricultura etc.

Socialismul — a spus vorbito
rul — înseamnă un trai mereu 
mai bun pentru cei ce muncesc. 
Pentru aceasta luptă partidul și 
guvernul nostru.

Cuvintele tovarășului Moghioroș 
au fost salutate prin vii aplauze 
și ova(ii la adresa iubitului nostru 
partid, cirmaciul înțelept al ope
rei de construire a socialismului 
in RP.R.

ORAȘUL STALIN (de la tri
misul nostru).

Intorsura Buzăului. Pe drumul 
scinteînd sub pulberea zăpezii, o 
mașină se oprește In fața cămi
nului cultural. Aci se adunase 
lume multă. Erau alegătorii ve- 
nlți să-l întâlnească pe tovarășul 
Gheorghe Rădoi. candidatul 
F.D.P. propus cu o lună în urmă 
în circumscripția electorală Prej. 
mer.

Cuvîntul tovarășului Gheorghe 
Rădoi a iost urmărit cu atenție. 
Relevind cîteva aspecte ale si
tuației internaționale actuale, el 
a amintit încercările imperialiste 
de a încorda situația internațio
nală, de a reînvia „războiul rece". 
Vorbitorul a subliniat că aceste 
încercări dovedesc falimentul po
liticii acelor cercuri din occident, 
care se căznesc de atîta amar de 
vreme să ob(ină dominația mon
dială. Vorbitorul a arătat că țara 
noastră duce o fermă politică de 
apărare a păcii și. că R.P.R. face 
parte din marele lagăr al socia
lismului, a cărui forță și unitate 
desăvîrșită sînt chezășia păcii. 
Vorbind despre succesele uriașe 
obținute in țara noastră pe dru
mul făuririi vieții noi, candidatul 
a arătat apoi cîteva din succese
le pe plan regional.

In regiunea Stalin au luat 
ființă noi fabrici: fabrica de 
hîrtie cretată, încă o fabrică de 
pline, o filatură, s-a construit 
hidrocentrala de la Sadu, au luat 
ființă două S.M.T.-uri etc. S-a 
dezvoltat un puternic sector so
cialist în agricultură. •

A urmat apoi o discuție intere
santă despre modul în care cetă
țenii pot să contribuie la reali
zarea in viață a sarcinilor tra
sate de recentele hotărîri ale par. 
tidului. Mai mulți tineri, ca Oc
tavian Cristea, Popica Stelian și 
alții au făcut unele propuneri 
gospodărești. Cuvîntul alegători
lor a exprimat dorința de pace a 
poporului nostru.

C. BUCUR I. MIHUȚ

MII de tone 
de cereale 
din U.R.S.S. 

sosesc în țară
In cursul zilei de miercuri au 

intrat în țari, prin punctele de 
frontieră Sighet și Galați, prime* 
le cantități de griu din cele 
450.000 de tone pe care Uniunea 
Sovietică le livrează țării noastre 
în cadrul ajutorului economic 
acordai în urma tratativelor care 
au avut loc la Moscova la sfir- 
șitul anului trecut.

Totodată, In țară au sosit ptnd 
acum din U.R.SS. 8.142 tone de 
orz din cadrul celor 60.000 tone 
de furaje ce urmează a ne fi li
vrate.

Pentru următoarele zile sini 
așteptate să sosească tn țară în
semnate cantități de grtu.

(Agerpres)

mentul aceeta 11 simt din plin. Lge încrederea și prețuirea ce- 
lată. de pildă, acum dau zor să tățencor. Ucenicul de ieri, strun- 
termin seria aceasta de repere garai de astăzi este candidat 
Lucrez după metoda intensivă: pentru alegerile în Marea Adu- 
cunosc puterea mașinii ți tai din
tr-o dată întreaga dimensiune de 
aproape un centimetru. Am în
credere in freza aceasta: este a 
mașină universală făcută cu cap. 
se pot executa o întreagă gamă 
de lucrări, este precisă, puterni
că, corectă Priviți placa aceasta; 
.Cugir". Cu ani în urmă, cind lu
cram ca ucenic, nici nu visa» 
meșterii bătrini că odată tehnica 
noastră va putea să producă « 
maț nă atît de complicată ți per. 
fectă. Slovele manifestului F.D P 
nu sint vorbe aruncate tn virtt, 
ața cum se obișnuia la alegeri, pe

*

nare Națională.
Evenimentul alegerilor este pre

zent și în viața mea din afara 
uzinei. Mă întorc spre casă ți. 
merglnd. de multe ori. în ghid, 
trec in revistă realizările orin- 
dairii noastre. Acasă, mă tntim- 
p:nă sofia, muncitoare la fabri
ca „7 Noiembrie", care-mi po
vestește despre tovarața lor de 
muncă, candidata Antoaneta Ale- 
xovici. Uneori serile, mergem 
împreună la Casa alegătorului 
din cartier unde aflăm o serie 
de noutăți de pe întinsul patriei 
sau despre lupta pe plan Interna, 

forțelor păcii".tional a

nÎQPIltînrl desPre viata nonă
UluUllIilllU a țărănimii muncitoare

Cind în sala căminului cultural 
din comuna Ciorogîrla, raionul 
Domnești, a intrat candidata 
F.D.P., Maria Dinu, s-a. făcut li
niște.

Mărunțică, cu fata tinerească, 
președinta colectivei „Grivița Ro. 
șie" din comuna Bolintânul din 
Deal și-a făcut loc prin mulțime 
și a urcat la tribună. Deodată au 
răsunat in sală trompetele și to
bele delegației de pionieri a școlii 
elementare din comună. Pioniera 
Nicola Lucia a adus un cald sa
lut candidatei, dm partea pionie
rilor ți țcolarilor din comună, 
urindu-i succes in alegerile din 
3 februarie. începutul întâlnirii 
candidatei cu alegătorii a fost 
marcat prin cuvîntul tovarășului 
Ștefan Bodnar, prim secretar al 
comitetului raional de partid 
Domnești Cu glas cumpătat și 
rar a prins a vorbi despre aceste 
alegeri tovarășa Maria Dinu. 
Vorbind cu simplitate despre 
marile înfăptuiri ale regimului 
nostru democrat.popular, despre 
grija statului pentru țărănimea 
muncitoare, ea a spus printre 
altele: „In patria noastră s-au 
înfăptuit lucruri minunate. In ma
nifestul F.D.P. se arată că nu. 
mai tn ultimii 4 ani au fost puse

la îndemina țărănimii muncitoare 
cea. 10.000 de tractoare, 6000 se
mănători, 5000 secerători și așa 
mai departe**. Vorbind despre 
succesele politicii de transformare 
socialistă a agriculturii, candi
data a amintit că intre 1952 ți 
1956 s.a dublat numărul întovă
rășirilor și gospodăriilor colec
tive. Ea a spus: „Ne mindrim, 
tovarăși, câ în raionul Domnești 
sînt 6 colective ți 59 întovărășiri 
cu 4377 familii ți 3935 hectare 
pămînt**. Ea a subliniat impor
tanta hotărîrilor plenarei CC. al 
PJvl.R. din 27-29 decembrie 1956, 
pentru dezvoltarea pe mai departe 
a sectorului socialist al agricul
turii. Firul faptelor expuse de ea 
a fost lung și convingător. Vor. 
bitorii au întărit și ei spusele 
candidatei. Tinărul Gheorghe Ba. 
logatu a spus că el urmărește zil
nic presa și că a citit împreună 
cu părinții lui manifestul F.D.P. 
El a spus că. dornic să sprijine 
politica partidului, anul acesta 
este hotărît să contracteze cît 
mai multe cereale și alte produse 
agro-alimentare cu organizațiile 
de stat.

Tovarășul Vasile Dumitru a 
vorbit cu Însuflețire despre can. 
didatul F D.P. și a arătat că se

bucură nespus că tov. Dinu este 
candidată din rindul țăranilor. 
După ce a arătat că a citit în ma
nifestul F.D.P. că in întreaga 
tară sînt astăzi 12.000 de cămine 
culturale, eî a adăugat: „Mă 
gindesc cu mîndrie că in această 
uriașă cifră 
două cămine
muna noastră". I.a urmat la cu. 
vînt tatăl său, moș Ion Dumitru, 
în vîrstă de 67 de ani. Bătrînul a 
rostit vorbe pline de haz ustură
tor despre alegerile de altă dată 
și despre deputății parlamentelor 
burghezo-moșierești din trecut.

In tot timpul întilnirii a dom
nit o atmosferă plină de însu. 
flețire. Cei prezenți și-au expri
mat hotărîrea de a sprijini prin 
îapte politica partidului de înflo
rire economică a patriei.

B. NICOLAE

se includ și cele 
construite în co-

Industria clujană
în anii puterii 
populare

GRIJA PENTRU OM

CĂ TRE PAR TID
Numeroase sînt telegramele care au sosit în 

lîlt’mul timp pe adresa C.C. al P.M.R. Ele sînt 
odactate in mod diferit. Dar toate exprima 
același conținut de idei; bucuria și satisfacția 
cu care oamenii muncii din patria noastră an 
primit hotărî rile P-enarei C.C. al P.M.R. din 
27—29 decembrie 1956

In întreprinderi, instituții, școli, pretutindeni 
în țara noastră au loc adunări în care oamenii 
muncii discută cu entuziasm hotârîrile plenarei 
C.C. al P.M.R. și se angajează să le traducă 
consecvent în viață. O astfel de adunare este 
și aceea a salariaților Școlii medii mixte nr. 5 din 
Orașul Stalin. După ce corpul didactic al acestei 
șsoli mulțumește călduros partidului și guver
nului pentru grija deosebită pe care o poartă 
pentru continua îmbunătățire a nivelului do 
trai, material și cultural al oamenilor muncii, 
în telegrama trimisă se arată că salariații 
Școlii medii mixte nr. 5 din Orașul Stalin, nu 
vor precupeți nici un efort pentru a înarma pe 
elevi cu o cultură temeinică, multilaterală, 
pentru a-î educa în spiritul dragostei față de 
patrie, față de popor, în spiritul moralei comu
niste. „Vom lupta neobosiți pentru traducerea 
în viață a hotăririlor plenarei C.C al P.M.R " — 
se spune în încheierea telegramei.

Arătîndu-și mulțumirea și satisfacția cu care 
au primit hotârîrile plenarei C.C. al P.MJU 
muncitorii, tehnicienii, Inginerii și funcționarii 
întreprinderii „Export lemn" din Constanța 
au trimis o telegramă către C.C. al P.M.R,

Numeroase asemenea telegrame au sosit pe 
adresa C.C al PJO.: din partea colectivului 
de lucrători din cadrul O.C.L. Aprozar-Tîrgo- 
viște, din partea colectivelor de muncitori, teh
nicieni și ingineri de la întreprinderea Drumuri 
și poduri din Roman, întreprinderea de locu
ințe și localuri din Orașul Stalin etc. Șl toate 
sint pătrunse de dragostea și încrederea cu 
care oamenii muncii au primit hotârîrile ple
narei C.C. al P.M.R. din 27—2» decembrie 1156 
precum și de hotârirea de a le aplica în viața.

*

sala de lectură a Institutu-
P»

I
 Citiți în pag. 3-a:

★ Muncitorii participă la condu
cerea fabricii.

★ Adunarea inginerilor și tehni
cienilor din Capitală.

- _ , _ _ _ ................................ .... ........................

tn
tui de matematică am găsit 
tov. acad. Simion Stoilov răsfoind 
publicațiile și revistele de 
cialitate. Binevoitor, d-sa 
întrerupt o clipă studiul și ne-a 
declarat :

„Sint pentru prima dată tn 
viată candidat la alegeri și nu 
am deci nici o experiență parla
mentară. Dacă totuși am crezut 
că trebuie să accept candidatura 
ce mi s-a propus este nu numai că 
mă simt onorat de încrederea ce 
mi se arată astfel, dar șl 
pentru că sper ca, tn lipsa

soe. 
fi-a

experienței pariamen- 
tace, experiența vieții 
și a oamenilor pe 
care vîrsta le-a permis 
să o acumuleze, mă 
vor ajuta să-mi înde
plinesc cu folos pen- 

public 
care e-

se reflectă în întreaga 
politică
circumscripției elec-

tru binele 
mandatul cu __ _ 
ventual voi fi Investit 
de alegătorii circum. 
scripției Dorobanți. 
Bineînțeles câ tot 
ce voi putea eventual 
realiza în această ca 
litate va fi datorită 
încrederii și sprijinu- 
lui cetățenilor care 
■mi vor da voturile 
lor.

Intelectualitatea 
noastră era disprețuită 
de regimurile trecutu- 
lui.Astăzi. ea se bucu 
ră de Încrederea parti
dului ți de prețuirea 
oamenilor muncii. La 
dispoziția savantilor. 

cercetătorilor și a tuturor oame
nilor de știință stau condițiile 
necesare desfășurării Întregii lor 
puteri de creație în slujba omu 
lui In patrimoniul universal al 
științei și culturii se găsesc la loc 
de cinste și lucrările oamenilor 
noștri de știință, mărturie a gri- 
jii cu care sînt înconjurați. Ope
rele oamenilor noștri de știință 
sint cuqoscute și apreciate în ța
ră ca și peste hotare"...

I-am mulfumit acad. Stoilov și 
am pornit din nou la drum. Dar 
restul — miine...

Ci PFTPF
Foto: D. F. DUMITRU

Locuitorii 
torale Ferentari au venit în nu
măr mare in localul școlii, unde 
aveau să se întâlnească cu can
didatul lor. Aristide Economu, 
strungar fruntaș la uzinele „Mao 
Țze-dun*.

Locuitorii blocurilor din Feren. 
tari nu sînt numai simpli vecini 
sau cunoscuti de ocazie. Ei în
sumează o numeroasă familie 
strîns legată atît prin conviețui
rea in aceleași blocuri cît și prin 
dragostea comună pe care o 
poartă orînduirii noi, pentru care 
omul stă în centrul tuturor preo
cupărilor.

— Grija fată de Ferentari, a 
spus primul vorbitor — muncito
rul Lupașcu Gheorghe — fată de 
Ferentarii care odinioară întru
chipau tot ce se poate numi mi
zerie. o poate vedea oricine l-a 
cunoscut ieri și il cunoaște azi. 
Cei aproape 23 de mii m. liniari de 
străzi pavate, cei 24 de mii m.p. 
de spații verzi, blocurile tn sine— 
aceste mărețe clădiri care au în
greuiat sub ele amintirile vechilor 
maidane, vorbesc de la sine de 
atenția de care se bucură 
omul din partea partidului 
nostru iubit, din partea re
gimului democrat.popular. Noile 
măsuri stabilite de partid sint 
de natură să aducă noi îmbună
tățiri vieții celor ce muncesc Vo
tul pe care tl voi acorda la 3 
februarie candidatului F.D.P 
Aristide Economu este cuvîntul 
prin care îmi arăt încrederea față

a partidului 
de partid, atașamentul față de 
politica sa.

Muncitorul Șerban Ion — care 
a luat apoi cuvîntul — după ce 
a subliniat numeroasele transfor
mări petrecute în întreaga tară 
în anii democrației populare, a 
spus: „Voi vota pe candidatul 
F.D.P., conștient fiind de faptul 
că votindu-1 îmi ma.nifest in 
același timp deplina mea încre
dere in poiitica partidului și a 
guvernului nostru. Numai tn 
condițiile puterii populare, noi 
muncitorii, putem să ne alegem 
adevăratii reprezentanți la condu 
cerea treburilor țării. Noi sîntem 
ferm hotărîți să dezvoltăm con
tinuu realizările noastre, să con. 
tinuăm munca pașnică, iubim 
pacea, dar nu uităm că în lume 
mai sint forte războinice care 
încearcă să oprească drumul spre 
socialism al popoarelor. O dove
desc aceasta evenimente ca 
provocarea contrarevoluționară 
din Ungaria. Dușmanii libertăți, 
lor cucerite de popoarele țărilor 
socialiste nu s-au liniștit și de 
aceea vigilența noastră nu tre. 
buie să adoarmă

Numeroși cetățeni care s-au 
înscris tn număr mare la cuvint 
au subliniat încrederea in candi- 
datul F.D.P.. încredere izvorîtă 
din convingerea că votîndu-1 pe 
el votează pentru politica parti
dului, voteasă pentru viața cea 
nouă.

E. PITULESCU

In cinstea alegerii deputafilor 
in Marea Adunare Națională, 
la Cluj s-a deschis miercuri 

expoziția „Dezvoltarea industriei 
din regiunea Cluj in anii regimu
lui de democrație populară**.

La deschiderea expoziției au 
participat reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
reprezentanți ai vieții economice 
și culturale și numeroși oameni 
ai muncii din orașul Cluj.

Luînd cuvîntul la festivitatea 
de deschidere, tovarășii Gavrilă 
Lupșa, secretar al comitetului re
gional P.M.R.-Cluj și Szekely 
loan, secretar al Consiliului re
gional sindical, au vorbit despre 
uriașele transformări, care au 
avut loc în țara noastră. In anii 
regimului de democrație populară 
s-au obținut succese insemna e 
in dezvoltarea industriei din re
giunea Cluj. S-au construit șl 
pus în funcțiune zeci de întreprin
deri și secții noi industriale. In
dustria regiunii Cluj produce azi 
un bogat sortiment de produse. 
Dintre acestea unele se produc 
pentru prima oară in tara noa
stră. Electrozii de grafit și că
rămizile refractare „Silica" penîru 
industria siderurgică, pietrele de 
polizor de cele mai variate dimen
siuni ți granulații, necesare tutu
ror ramurilor industriale, diferite 
mașini pentru industria frigoteh
nica, alimentară și textilă, tujii 
pentru motoare cu explozie, ote
lurile aliate, izolatorii ceramici' 
și cablurile diferite pentru indus
tria electrotehnică sînt produse 
care astăzi sint fabricate de în
treprinderile industriale din re
giunea Cluj.

Alături de mostre ale acestor 
produse in standurile expoziției 
sînt expuse de asemenea cilindri 
canelați pentru mașinile de filat, 
freze, matrițe etc., produse de 
uzinele „Unirea", compresoare și 
alte produse ale fabricii „Tehno- 
frig", produse de încălțăminte ale 
uzinelor „Janos Herbak" și altele.



f

țbun ai întregului popor. Munciți și luptați pentru
Șjimța^ și cultura au devenit în țara noastră un

înflorirea științei, artei și literaturii, pentru ridicarea
culturală a poporului! VOTAȚI IN ACESTE:

) ALEGERI CANDIDAȚI! F, D. P
(Din Manifestul Consiliului Central al F.D.P.).

Prieteni consecvenți 
ai calificativului 
..foarte bine“

Tovarășul
Ion Teoreanu ne 
vorbește despre V acanța

Studentul ILIE MITRACHE 
din anul IV al Facultății de 
agricultură a Institutului a- 
gronomic ,,N. Bălcescu“ din 
București, președintele Consi
liului Asociațiilor Studențești 
din Institut.

TATIANA ANGELESCU din 
anul IV al Facultății de Mate- 
matică și Fizică din Capitală.

studenților
o oră de întilnire. Introducerea a fost scurtă, 
fost și convorbirea 
de vorbă ? Despre ce a-

L-am căutat pe tovarășul Ion Teoreanu, secretar al comitetului 
de organizare al asociațiilor studențești din R.P.R., după ce, în 
prealabil, stabilisem 
după cum scurtă a

— vreți să stăm 
nume ? Să începem.

— Despre vacanță. E o temă ușoară cred. 
Nu trebuie multă documentare, mai ales că ne 
aflăm acum chiar în prag de vacanță.

— Aveți dreptate. Mulți dintre studenți au 
și terminat examenele. Unii poate sint chiar in 
tren, spre casă. Vă dați seama că dispoziția 
lor este In raport cu rezultatele obținute la 
examen. Dar nu, despre rezultate n-am să vor
besc acum. Sint sigur că fiecare student știe 
astăzi ce va face în zilele vacanței. Nu strică 
însă că v-ați gîndit să-i informați pe toți des
pre ceea ce vor face majoritatea studenților 
în cele 16 zile de odihnă.

— Tocmai la as-a ne-am gîndit și noi.
— Atunci să începem. Știți, cred, că anul

De la cercul științific

• In tabere, case de odihnă, 
excursii și cluburi • început de 
drum și final de etapă • „Prieteni" 

care te înșeală

Dragă prietene,

Iți răspund la o scrisoare pe 
care nu mi-ai trimis-o, dar pe 
care s-ar fi putut să mi-o tri- 
mițit îți răspund la o problemă 
pe care, chiar dacă nu mi-ai 
pus-o, am simțit-o sub forma 
unei întrebări care, tn ultimul an 
de facultate, ți s-a cuibărit firesc 
în minte, s-a strecurat printre 
celelalte gînduri și îți sfredelește 
cu încăpățînare liniștea prin eter
nul ,fium". Cum să realizezi o lu
crare de stat care, 
satisface exigențele 
te satisfacă pe tine 
trebuie 
stat ?

Te voi 
răspunde 
problemă, deoarece nu cred 
lucrarea de stat trebuie pregătită 
neapărat într-un fel „unic". Nu 
cred că aci există rețete univer. 
sal-valabile.

Ceea ce pot eu, este numai 
să-ți împărtășesc 
propria mea expe
riență, modestele 
concluzii la care 
m-a condus un 
drum pe care eu 
l-am parcurs deja, 
iar tu abea l-ai 
început. Voi relată 
deci — iar tu, prie
tene, vei fi judecă
tor. Pentru că, așa 
cum spune o Cu
noscută axiomă de 
drept, „aliquis non 
debet esse judex 
in propria causa" 
(nimeni nu trebuie 

în propria sa

elaborată

dezamăgi 
direct

înainte de a 
comisiei, să 
însuți? Cum 
lucrarea de

însă. Nu pot 
la o asemenea 

că

Bursierul republican DAN 
C. MIHOC din anul III al Fa
cultății de Electronică și Ener
getică din București.

Toți trei și-au luat și In acea
stă sesiune, ca in toți anii 
de studenție toate examenele 
cu calificativul „foarte bine**.

torul științific — el însuși un 
pasionat cercetător tn acest do
meniu — a știut Să mi-6 cultive 
șt să mi-o orienteze către oro- 
bleme „de fond".

Ajuns în anul IV, atunci cînd 
s-au afișat temele propuse pentru 
lucrările la examenul de stat, și 
cînd, fără a ezita prea mult, 
mi-am ales „Arta ca formă de 
cunoaștere", mi-am dat seama că 
posed nu numai numeroase mo
nografii pe probleme mici, în
semnări, fișe, ci că, în formă em
brionară, am în minte întreaga 
structură a lucrării, AcSăStă ău 
înseamnă că in anul IV, eu n-am 
mai avut decît să reunesc lucră
rile din cercul științific, să șle- 
fuiesc cîteva formulări și să le 
bat la mașină. Dimpotrivă^ stu
diul ulterior m-a determinat sd 
nu mai fiu satisfăcut de lucrările 
prezentate in cerc, să le consider 
simple aproximații.^ depășite. 
Structura lucrării de stat, finind 
seama de principala observație 
făcută celei de a doua lucrări 
prezentate în cerc, a devenit cu 
totul diferită. Lucrarea ișt pro- 
punea să cuprindă un număr mai 
restrîns de probleme pentru a 
avea posibilitatea să analizeze 
mai profund unele aspecte esen
țiale controversate în istoria este* 
ticii sau in mișcarea noastră ar
tistică. Nu cred să fi însăilat in 
cele 100 de pagini ale lucrării 
mai mult de 4—5 pagini dip cele 
două referate prezentate în cercul 
științific. Dar, fără materialul 
adunat și sedimentat cu grijă frt 
trei ani de zile, fără numeroasele 
idei Sugerate tn acești ani, fără 
existența celor două lucrări
cercul științific — n-aș fi 
putut ca in anul IV să-mi în
drept atenția către studiul limbii 
engleze șl să mai susțin un re* 
fer at în cercul științific. 
Fără O muncă de ani de Zile, fără 
activitatea tn cercul științific^ 
n-aș fi putut prezentă o lucrare 
de stat, care a fost apreciată și 
pe care am de gînd să o apro
fundez și s-o 
ca bază In 
mele lucrări

creatoare. Și dacă la început, a- 
cest „domeniu" nu avea nici mă
car o stabilitate __

’ sfirșitul anului... „l-am găsii". 
Pentru că, aricit
orice altceva îmi propuneam să 

; citesc, nu exista aproape zi în
care să nu simt nevoia de a citi 
măcar cîteva pagini de estetică 
și de a reflecta asupra lort Desi
gur, dacă tni-aș fi dat seama că 
pasiunea îmi e atrasă de pro
bleme fără contingență cu prezen
tul în căre trăim și CU viitorul 
pe care îl construim, mi-aș fi in- 
frînat-o. aș ~
drum. Dar, 
sincer, ceea 
estetică n-a 
ci dă asupra 
politice de
(fapt de care am devenit 
știent prin studiul ulterior), 
însăși lectura mea mai bogată in 
acest
și, mai ales, ceva de natură afec
tivă, o anumită pasiune mereu 
crescîndă pentru aceste probleme, 
o anumită convingere că acest 
domeniu ar fi un sol mai bun 

, pentru a-mi fructifica înclina
țiile, în măsura în care ele 
există. Ajuns in anul II și în
scris într-un cerc științific, mi-am 
ales de la început o temă de ma
terialism istoric care trata de 
fapt o problemă estetică centrală 
(și anume: rolul social al artei. 
„Rolul artei în construirea socia
lismului"), pe care am început 
s-o pregătesc, sub îndrumarea 
conducătorului științific^ tov. lect. 
univ. ti. Wald. Am început să 
citesc mai intens în acest dome
niu, să întocmesc fișe cuprinzînd 
variate probleme estetice, să for
mulez o serie de idei „brute" 
dintre care unele astăzi, recitin- 
du-le, îmi trezesc 2Îmbetul prin 
naivitatea lor. Lucrarea prezen
tată în cercul științific, și apoi 
la sesiunea 
studențești 
constituit o
pe cure am
rează, acesta e drumul, mergi 
mai departe /“ Observațiile cri
tice care mi s-au făcut m-au a-

relativă, către

de obosit eram.

ii mm, /* m-

fi canalizat-p pe alt 
trebuie să recunosc 
ce m-a atras către 
fost o cugetare lu- 
implicațiilor ei social 
o mare actualitate 

con- 
ci

domeniu decît in celelalte

insd fie judecător 
cauză).

Sint momente 
păr ca pietre de 
unei perioade parcurse, indicînd 
totodată o nouă orientare și un 
nou țef Un asemenea moment 
este cel al susținerii lucrării de 
stai, de cele mai multe ori expre* 
sia vie a gradului de maturizare 
a posibil it of Hor de cercetare știin- 
fVSM ale ban di dat ului. Dar lucra, 
rea de stat nu poate fi „început 
de drum" științific (cu valoare 
reală) * “ 
este 1 
X • 
drum", 
dacă 
numai f.,ț -țț.

— Atunci să începem. Știți, cred, că anal acesta awcâatM* 
studențești au preluat in sa rd na lor organizarea vacanței de 
iarnă; in acest sens am avut spripnni efectiv al C GS.-«lni 
— care a pus la dispoziția ftudrnțiter • serie de mij
loace pentru a Ie face vacanța piăcsta. interesantă șa odihnitoare. 
Șî iată despre ce este vorba: ae-aa lost repartizate 2-W0 de 
locuri la casele de odihnă. Lr.de? — vreți probabil ai mă între
bați. Acolo unde este cel mai frumos iama; ia Predeal, Tașoad. 
Bușteni, Hotnorod și în alte stiținm la M de inimoase. \ă dați 
seama ce se poate face acum, lama, ia mante: sduan. eic&rvi« 
șezători la gura sobei, o seară de dana, a iectnră pămiâ și- 
somn pe săturate.

— Nu De ÎDdoim că vor avea ce povesti li tatodretre, dar sfl 
vorbit doar despre 2.000 stu-eați. Cerinlți?

— Ceilalți? Nu i-am uitat «□ pe ei. dar zm vrut să păstrei 
o ordine In discuție. De pilda, se vor organiza ca stndențn hun- 
tași in activitatea protewnilj și obștea «rl douâ tabere, una In 
Sinaia și alta la Pre dea L Aci se vor face schimburi de experiență, 
se vor organiza In comun excursii, maniies*.ări cniinraie. sport—

Nu l-am uitat md pe studenții ștrâini care studiază in R.P R. 
Și pentru ei se va deschide o tabără "nprrurri ca studentă ro
mi ni. Va fi un bun prilej pentru întărirea prieteniei.

— Alte planuri ?—
— Aș mai putea vorbi despre cei 2jM de stvdenți 

care pieței în eicursn la cabane. Corin'Bite asociațiilor studen
țești și Asociația „Stanța-, cu ajntom] COS. an organizat ex
cursii de 6—£—10 zile te tfrerse cabane (1a DMam.
Lacul Rc*șu și attele). la gemral am inc eh’ sj facă aie ta
bere pe centre «nirereitare pi crdnr ?• rWFte.e. Așa crec că X 
vor simți mal bme stsdeațiL

Și ce peofL vor urca « e ta^r t?
— Un pfoBI sportiv, mai ales. Dar die m te RM bce Wr-n 

tabără, la cabană, unde sint tineri pui oe mipatriă și care an 
la dispoziție toate condițiile pentru a se e stra. s-ax cjstrat. 
ne vor povesti te întoarcere.

— Vor rămîne însă studenți bun! și te centrele universitare?
— Ne-am gîndit și la ei Vom organiza in ceidrete 

universitare, cu sprijinul comitetelor regionale U.T.M.. tradi
ționalele cluburi studențești iar in București Casa studențească 
va sta mai departe la dispoziția stndenț’.lor.

înainte de a încheia, aș vrea să mai vorbex despre două ini
țiative bune. Poate constitui chiar o sugestie și pentru alții. 
E vorba de inițiativa InstHutnlui po'Tehric care prin șenson 
a stabilit un schimb de 30 de stndenți. pe timpul vacantei, cn 
institutul similar din Sofia, li va costa doar drmnol. care na-i 

de loc k'Bffl? Cea de a dooa 
inftietivi aparține Corni’.etu2ui 
Central al Sindicatelor Monci- 
torilor Sanitari Aresta a acor
dat ansamblu'ni artistic al I.M.F. 
din Tg Mureș ltAOO lei pentru 
a-ș» petrece cit mai plăcut va
canța la So va ta.

Toate acestea sint o pildă vie 
* regimului nostru demo
crat popular pentru tineretul 
studios. Nu incape îndoială că, 
vot iod la 3 februarie candidați» 
F.D.P. studenții vor mulțumi în 
felul acesta și pentru condițiile 
minunate de odihna care le-au 
fost date.

Casa studenților
în campania electorală

Casa de cultură a studenților 
din București și-a alcătuit un 
bogat program de activitate în 
cadrul campaniei electorale pen
tru alegerea deputatelor în Ma
rea Adunare Națională. Spicuim 
din el cîteva date:

Joi 24 ianuarie, de pildă, stu
denții se vor întîlni cu tova
rășa Stela Moghioroș, care le 
va vorbi despre .Alegerile din 
trecut și de azi'; apoi vor vi
ziona un program artistic or
ganizat de Teatrul «Nottara' 
cuprinzînd materiale în legă
tură cu alegerile.

Unele zile sint închinate în 
întregime alegerilor. Astfel, vi
neri 1 februarie, la ora 10 dimi
neața se va prezenta filmul .0 
scrisoare pierdută' In seara 
aceleiași zile s-a organizat o 
întîlnire cu tov. Ion Iliescu, se
cretar al C.C. al U.T.M., preșe
dintele Comitetului pe țară 
pentru organizarea asociații
lor studențești și candidat al 
F.D.P. în circumscripția electo
rală în care este cuprinsă 
și Casa de cultură a studenților. 
Pe gcelași principiu 
nizată și ziua de 30 ianua
rie a.c.

Programul Casei 
prevede și o serie de 
de popularizare a realizărilor 
regimului democrat-popular.

Pentru ziua alegerilor o 
grupă a Ansamblului de tea
tru studențesc sub conducerea 
lui Comei Tcdea, studez: ia 
clasa de regie a LA.T.C. .L L 
Caragiale', a pregătit cîteva 
scenete și monologări cu su
biecte de alegeri, pe oare le 
va prezenta la diferite secții 
de votare

este orga-

studenților 
acțiuni

l-A JUCAT O FARSĂ

Nu Gsosc aotrTtj» care ’.-xi 
pe stsoeatzl 

să oa se pregiiesscâ 
pesrs examer.e- $ 
s-a prtztzut htlac

ax a 
ca Xte-

ai-, ,oc: t kMartjal asj-

moJm. Ptai acn tei tetă 
‘iateti S-an presta: tee*. Ca

rare tocmai rooea.
A vecii apo*. rfntel jtcdeeieLa: 

GEeerj*e M tracbe Osd a lost 
strițat, aai cocwnu să acr.e

— Dacă dMcea'-a sa ejS ?a!a.
;cate răsptm.e altcineva care 
}:-a rregatit s-jb ecteie, i s-a a- 
dresat î-făfcttnî twafâșs! Lector 
Aarel Xxaiescu.

— Xn tovarășe profesor, m e 
nevoie. Pot să râspuad. $: ca unul 
care ar fi fost bine pregătit, to. 
rarâțul Mitracne a început să 
vorbească despre „Geografia
lingvistică". ELENA POPESCU

poooooocooBgQflQ9»»»»»fa,oooeQ>o<>ee«6»«eat»eBP*nta»iaja.jgAUiAag »B»Qaa»j88a»»iagg8aiagAiP^

în Viață cofe ă- 
hotar la capătul

r>r;<3e!e ftaze ale studentului 
G^eorgae Mitracbe erau intr-a- 
drrâr promițătoare După aceea 
’“si a incepst să se iscurce. Exa- 
sixutorvl a fost reve?. să-1 între-

cercurilor științifice 
pe universitate, a 
piatră de încercare 
putut citi: „perseve*

'.n
n-a mers de loc.Pî

^oi
M.:?ache s-a iscarea: iar : avea 

patine cuooșxmte dialectolo* 
Ia fața examinatontiui se 
afli și hsararta scrisă car? 
făcea nki ea dnsie. fîiad 
ă rzb Emită. Sj&utia nu era

ex

Ufkathral Jnsvfieent*. Sper că 
măcar acum îșă dă seama că no
rocul i-a jucat o farsă bine me
ritată.

I

EXAMENELE în,r-un,ltn*r io

3 centru universitar
3

o
£

pe

Cu toată faima de care se bucură, orașul Petroșani e un 
oraș tînăr. Multe străzi sint In formare, casele se înalță 
ca ciupercile — un oraș care trăiește, ca șt atitea altele, 

o viață nouă in regimul democrat-popular. Pe fruntea unei atît 
de dinamice tinereii, cununa de «.oraș universitar" e o mindrie 
inegâl&bill. $1 e Cu atît mai mare această mindrie, cu cit 
aparține minerilor și fiilor de mineri, cărora, deși de multe 
ori anonimi, li s-a datorat din totdeauna glorii orașului. Așa 
că e ușor de înțeles de ce tinerii care poartă cn naturalețe 
uniforma sobră și frumoasă a Institutului de mine sint pri
miți peste tot cu prietenie.

Un fotoreporter al ziarului. în trecere prin oraș, conside- 
rîndu-și altfel deplasarea incomplectă, s-a simțit dator să facă 
o vizită la Institut, în plină sesiune de examene. Intenția 
lui de a surprinde cîteva aspecte din munca rodnică a stu
denților era subordonată scopului popularizării celui mai tînăr 
institut al țării, lată-1, deci. Ia lucru: a deschis ușa labora
torului de geologie, atît de discret incit studenții Viorica Cra- 
covschi. Dan Savin, Emilian Beloia $* Aurelian Simionescu

II, care studiau minerale și rod în vederea exame-din anul __ , .
nulul, nid nu l-au auzit. Jenindu-se să-i întrerupă de la lucru, 
î-a fotografiat repede și a plecat (fotograîia nr. 1).

In laboratorul de mașini miniere fotoreporterul a zăbovit 
mai mult, dovedindu-se interesat de explicațiile pe care asis
tentul Ștefan Somloș le dădea studenților Constantin Teodo- 
rescu, Emilia Apostol și Alexandu Lăcătuș din 
mecanismul de încărcare de la vagonetul de 
grafia nr. 2).

Cea de a treia încăpere unde a intrat i-a 
fului o surpriză plăcută: in laboratorul de , 
niera se desfășura un examen. La tablă era tocmai studentul 
Vasile Popa din anul III. Personajul necunoscut, înarmat cu 
un aparat de fotografiat, care-| fixa cu insistență, nu l-a 
intimidat de loc. El a continuat să vorbească liniștit și cu 
aceeași siguranță despre „adîncirea puțului aflat in exploa- 
tare“. Pe lîngă calificativul meritat, calmul i-a adus și.« o 
fotografie bună (fotografia nr. 3).

Foto: EUGEN CSIKOS

la examenul
de stat

Tas Aminîes: cum 
iu! 1 al Facultății 
a simți: nevoia sd-f 
fKentL ptai linUt< 
kflri mai
z p $d-mi exersez

Dicționar
de sesiune
Redacta: de: N'eștuUOru 

indcicuu Pau.. Frau
dă ffept.enșesca Gi
gei. Colaboratori prindpaii: 
Absema ian și FiȘuscă Vacile. 
Consiu^nt: Raiatu. Mir cea.

DISTINS (ă) persoană cu 
•L asage du monde**. De pro
veniență : din familie bună. II 
citește pe Eminescu in franțu
zește. plin de compasiune 
pentru ..romineasca lipsită de 
muzicalitate*.

Foarte exigent In privința 
anturajtfhiL Foarte reținut in 
discuții.

Examenele — atunci cînd 
acceptă să devină mai comu
nicativ cu examinatorul (^un 
compromis, mais c’est la vie“) 
— le trece cu calificativul de 
sonoritate nasală: „suffisant**.

EXAMEN. Examenul poa
te fi comparat cu un dans, in 
care partenerii sint studen
tul și materia predată la 
curs. Studentul este băia
tul, iar materia, fata. In 
dans se cere să fii stăpîn pe 
mișcări și să conduci bine. 
Parchetul e întotdeauna alu
necos. Dacă aluneci, cazi.

FIȚUICA Un fals, făcut de 
o ființă frauduloasă sau o 
fraudă făcută de o ființă falsă.
TnnnrBTTBTnrBBirByBirByB^Tr o

juial să-mi dau seama că nu voi 
putea recliaa nimic dacă nu-mi 
vei complecta cunoștințele de 
bază în domeniul artelor plastice, 
muticii, a istorie: artelor, cu
noaștere indispensabilă pentru a 
folosi materialul artistic concret 
ca punct de plecare al unor gene
ralizări estetice — și nu ca „ilus- 
trare“ a unor teze prestabilite 
prin speculație pură. Dar, în
deosebi, am simțit nevoia 
popas mai îndelungat in dome
niu! ..teoriei cunoașterii-, în 
anul II!, tmoreunâ cu un coleg — 
Pascadi Ion — am pregătit șl 
prezentat in cercul științific lu
crarea ..Arta, mijloc de cunoaște
re și transformare a realității*' 
tn care am privit arta tocmai sub 
aspectul ei gnoseologic, adică sub 
acest aspect In care nu reușisem 
plnă atunci să-mi cristalizez un 
punct de vedere. Din acest unghi 
de vedere lucrarea m-ă ajutat 
enorm, fără a mai vorbi de pre
țioasele observații critice primite 
la susținerea ei In cadrul sesiu
nii cercurilor științifice pe univer
sitate, pe capitală, dar mai ales 
la susținerea ei in cadrul cercu
lui științițic al facultății. în plus, 
elaborarea lucrării sub îndruma* 
rea too. prof. univ. M. BreaZU 
(ulterior, conducătorul științific 
al lucrării de stat) a avui da
rul de a-mi cristaliza și mai mult 
pasiunea pentru problemele de 
estetică, pasiune pe care indrumă-

unui

în

îmbogățesc, lutnd~o 
elaborarea viitoarei 
de dizertafie.

Aș dori, prie
tene, să nu mi 
înțelegi greșit. 
Lucrarea mea 
de stat are slă- 
biciuni 

bucur 
, tind-o, 

mulțumește, așa 
, cum, atunci and 

o redactam, md 
bucuram că 

lucrările din 
înseamnă că 
nu consider 

,artă“

inerente 
azi mă 
că, reci* 
mă ne

mă 
cer-
am 

încă 
ca

nemulțumeau 
cui științific, 
progresat. Eu 
lucrarea mea despre , 
terminată, pentru că mi-am însu
șit intru totul următoarea cuge- 
tare a lui Paul Valery: „0 lu* 
crare nu e niciodată terminată, e 
întotdeauna un accident care o 
dă publicului... Dar niciodată sta
rea însăși a lucrării (dacă auto
rul nu e un prost) nu arată că 
ea n-ar putea fi depășită, schim
bata, considerată ca o primă a- 
proximație sau ca origină a unor 
noi cercetări". Eu n-am vrut să 
demonstrez prea multe prin a- 
ceastă scrisoare. Am vrut doar 
ca, nu prin declarații generale, ci 
prin modesta experiență a unui 
om ce a ieșit de curînd din băn
cile facultății, „ante mare, undae" 
— adică finaintea mării, apele", 
sau, în traducerea liberă a mea: 
^înaintea lucrării de stat* lucră
rile la cercul științific",

Bine — îmi vei spune — dar 
eu sini în ultimul ani mie îmi 
trebuie o metodă mai „rapidă", 
o metodă „fulger" de elaborare 
a unei lucrări de stai interesante 
în maximum două-trei luni. A- 
tunci, te rog, n-o băga in seamă. 
Ea se adresează colegilor tăi din 
anii mai mici,

LUDWIG GRUNBERG 
asistent la catedra de mate
rialism dialectici și istoric 

Facultatea de filozofie
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anul IV despre 
cărbune (foto-

oferit vizitato- 
exploatare mi*

re

c-

2d
c 
e* 
c* 
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răsplata
bine meritată

Munca depusă de muncitorii, 
tehnicienii șl inginerii din gospo- 
dariile agricole de stat care au 
obținut producții deosebite la 
hectar, pe suprafețe mari culti
vate Cu griu și porumb a fost 
da curind răsplătită. S-au acor
dat premii de la 150.000 lei la 
39.200 iei următoarelor gospodă
rii agricole de stat: Salonta, 
Cărei, Jimbolia, Moșneni, Grabăț 
și Satu Mare pentru recolte mari 
de porumb, iar pentru recolte 
mari de griu, premii intre 120.000 
și 50.000 lei gospodăriilor agri 
cole de stat Secueni, regiuhea 
Iași, Pietroiu, regiunea Constan
ța, Dealul Denii, regiunea Stalin, 
Salonta și Săcueni, regiunea 
Oradea. Totodată au fost premia
te ți conducerile trusturilor Gostat 
care au depus cea mal mare stră
duință pentru obținerea de rezul
tate bune tn cultura porumbului 
și griului cum sînt trusturile O- 
radea, Stalin, Timișoara și Baia 
Mare.

Ministerul Gospodăriilor Agri
cole de Stat a acordat premii în 
valoare de 1.000.000 lei unor 
muncitori, tehnicieni, ingineri, 
directori de gospodării agricole 
de stat și trusturi, precum și u- 
nor lucrători din minister.

Cifre și fapte
din campania de reparații
Angaja meniul în cinstea 

alegerilor a fost îndeplinit
Cu ctteva săptămînl in urmă 

atn scris despre 6 adunare a or
ganizației U.T.M. de la G.A.3.- 
Domnești, in cadrul discuțiilor, 
utemistul Vâsile Nicoiae făcuse 
atunci propunerea ca cele 8 trac
toare ale gospodăriei să fie re
parate pînă la 20 ianuarie 1957 
El sublinia că s-a gindit mult 
pină ce a făcut propunerea, că 
votează pentru întîia oară lâ 3 
februarie și că e bine ca și tine
rii de lâ G.A.S.-Domfiești să ur
meze exemplul celor de la S.M.T.- 
Andrășeștî.

Odată plecați de la ședință, 
utemiștii au trecut lâ fapte. Se
cretara organizației U.T.M., Ana 
Bâlaș și ceilalți membri ai bi
roului au trasat sarcini Concrete 
f.ecărUi utetnist. Au fost antre
na i și ceilalți tineri.

Dumitru Petrescu, șeful ate
lierului mecâhic, se apropie Intr-o 
al de comunistul Minai Tanciuc 
și-1 întrebă :

— Ce Zici de utemiștii noștri, 
tovarășe tnecânic ?

— Pâini tovarăși. Uite, Fran- 
cisc Baboș lucrează cot la cot cu 
mirte. Nu numai că d bun condu
cător. dar și Un priceput mecartic. 
îți cunoaște periect K.D.-ul. Dar 
cum stăm? Terminăm pînă la 20 ?

— Cum ? Mîirte toate tractoa 
răle vor fi câ ieșite din fabrică.

Și aceasta cu 2 zile mal devre. 
me față de angajament.

Fruntașii tot fruntași

Tn cuvtntul său la plenară Co. 
mitetulul regional U.T.M,-Eucu- 
rești, utemistul NfColae Viii- 
reârtu de la S.M.T.-Ciulnlța a po- 
mmit despre multe fapte ale ti- 
neribt.

El a Vorbit astfel despre Stan 
Gfigate și Cristeâ Nicoiae, 
doi Utemiștl care muncesc temei, 
nic Datorită și lor. primele 15 
rfactoate au fost reparate cu 3 
zile înainte de termen. De altfel, 
tovarășul Vizireanu a arătat că 
pînă la 19 ianuarie s-au făcut 90 
la sută din reparații și că tinerii 
stațiunii vor lucra fără răgaz ca

Muncitorii participă
la conducerea fabricii

Discutarea planului 
pe 1957 la fabrica 

de încălțăminte 
„Kirov“

în noul an, 
muncitorilor și 
tehnicienilor de 
la fabrica de 

ihcăîțărtiinte 
„Kitov" din 
Capitală le re
vin sarcini de
osebit de im

portante. Pe lin
gă cele 200.000 de perechi de încălțăminte pe care 
le au de realizat în plus față de planul anului 
1956. ei vor trebui să dea o atenție deosebită im* 
bunătățirii calității încălțămintei. îmbogățirii sor
timentelor cu modele cît mai variate.

Pentru a porni bine .încă din primele luni, mun
citorii și tehnicienii fabricii au discutat de curind 
în cadful unor consfătuiri de producție, sarcinile 
ce le revin pe anul 1957. Cu acest prilej, ei au 
analizat lipsurile și greutățile care s-au făcut sim
țite în anul trecut șl au făcut numeroase propu
neri de îmbunătățire a procesului de producție, 
de mecanizare a unor operațiuni.

La discutarea planului pe anul 1957 precum și 
a măsurilor ce trebuie luate au participat activ 
și tinerii fabricii. De pildă, uteniista Bianca Mu
cenic a propus, pentru sporirea productivității mun
cii, aprovizionarea secției croit cu seînduri de croit, 
deoarece cele existente sînt uzate. Pentru ca sein; 
durile de croit să poată fi menținute in bună 
stâre, utemista Angela Dinu a propus să se apro-

pînă la 3 februarie să termine 
această importantă muncă.

care nu se sinchisesc..

E cunoscut faptul că Centrul 
mecanic Drăgănești stă prost cu 
reparațiile. Pfnă la 20 ianuarie 
reparațiile au fost făcute ih pro
porție de numai 40 la sută.

Aceeași situație se petrece și la 
S.M.T.-Toporu din același raion. 
De luni de zile biroul organiza
ției U.T.M. este descomplec. 
tat. Ion Udrea e singurul ute- 
mist care se oCUpă de toate pro
blemele vieții de organizație. Așa 
sttnd lucrurile, reparațiile merg 
anevoios, tinerii nu muncesc cu 
tragere de inimă. Ca prim secre
tar al comitetului raional U.T.M.. 
tovarășul Petre Bratu nu se ocupă 
de lichidarea acestor lipsuri, deși 
In raion nu se află decît un cen
tru mecanic și un singur S.MT 
Adică cele pomenite mai sus.

Pesfe 90 la sulă

Am aflat de la tovarășul Ma
rin Lucian, prim-secretar al co
mitetului raional U.T M.-Vldele, 
că tractoriștii de la S.M.T -Vi
dra au efectuat, pînă la 19 ia
nuarie, 95 la sută din totalul re
parațiilor. Tot el mî-a spus că la 
G.Ă.S.-Bucșani, datorită faptului 
că s-au format echipe care exe. 
cută reparații pe ansamble, s-au 
efectuat pînă in prezent 98 ia su
tă din lucrări. Aceeași situație 
bună e și la S.M.T.-Anghelești.

De la G.A.S.-Dîlga, raionul 
Lehliu, mi-a adus vești tovarășul 
Stelian Bogde, organizatorul 
U.T.M. al gospodăriei. Formindu- 
se un atelier de reparații al ti
neretului, pînă la 19 ianuarie au 
fost reparate 29 din cele 31 de 
tractoare

Despre faptul că pînă la 18 ia
nuarie, tractoriștii de ia Andră- 
șești au efectuat 92 la sută din 
lucrări, mi-a vorbit tovarășul Al- 
băluță de la Comitetul raional 
U.T.M.-Slobozia.

N. BARBU
corespondentul „Scinteii tine

retului" pentru regiunea 
București

vizioneze secția cu ulei de uns. în scopul ușurării 
transportului, utemistul Marin Albulescu de la 
secția mineral a propus să se amenajeze astfel lif* 
tul din sector, incit materia primă să fie transpor
tată din el direct cu căruciorul.

Largi discuții au avut loc în cadrul consfătuiri
lor în legătură cu reâlliateâ de ecohomli în vfefc 
derea reducerii prețului de cost. Tinerii fruntași ai 
luptei pentru ecohomii Marin Andreescu, care în 
luna decembrie a anului trecut a economisit o 
cantitate de piele din ears s-au croit în plus circa 
70 perechi fețe de bocanci, Gheorghe Marinescu 
Ion Herenciuc, Dinu Marin șl mulți alții s-au an
gajat, și cu acest prilej, să combine cît mai ra1- 
țional tiparele pentru a realiza economii.

Propunerile făcute în consfătuirile de producție 
de muncitorii și tehnicienii fabricii au fost trecute 
în planul de măsuri telinico-organizatorice. Aici 
se pot citi, printre cele 24 propuneri mai importante 
pe care conducerea fabricii și-a propus să le în
făptuiască, executarea a două benzi rulante de tras, 
tălpuit, finisat pentru încălțăminte, montarea unei 
mașini de stricuit la secția cenușar vegetal, meca
nizarea croitului cu ajutorul ștanțeîor etc. La 
toate aceste propuneri au contribuit difi plirt și ti
nerii fabricii.

Adunarea
inginerilor și tehnicienilor

Marți după amiază a avut loc 
în amfiteatrul Institutului de pe
trol și gâze din București o a- 
dunare a inginerilor și tehnicie
nilor din Capitală, convocată de 
Comitetul Filialei A.S.I.T. Bucu
rești.

Adunarea a fost deschisă de 
prof. ing. Ștefan Bălan, minis
trul Construcțiilor, vicepreședin
te al A.S.I.T

în cadrul acestei adunări, tov. 
ing. Gh. Gaston Marin; preșe* 
dintele Comitetului de Stat al 
Planificării, a făcut o amplă ex 
•punere cu privire la hotărîrile 
.plenarei C.C. al P.M.R din de
cembrie 1956.

La discuțiile care au urmat a»i 
luat parte un mare număr de in
gineri din întreprinderi, ministe
re. institute de proiectare etc.

După încheierea discuțiilor, a- 
dunarea inginerilor și tehnicieni
lor din București a adoptai ufi 
plan de măsuri ce urmează a B 
luate de filiala A.S.I.T. București 
și de cercurile A S.I.T., pentru re
alizarea prevederilor Rezoluției 
nlenarei C.C. al P.M.R. din 27-29 
decembrie 1956.

Pianul prevede măsuri pentru 
lărgirea contribuției inginerilor 
și tehnicienilor Ia stabilirea unor 
norme tehnico-științiîice în pro
ducție, la valorificarea rezerve- 

Muncitorii Combinatului forestier ,21 Decembrie" din comuna 
Vaduri, raionul Piatra Neamț, au primit în folosință 
11 blocuri cu cite 4 și 8 apartamente, precum și 40 dc 
locuințe cu cîte 2 apartamente.

tn fotografie locuințe muncitorești șl spitalul Corn 
binatului forestier „21 Decembrie" din comuna Vaduri, 
raionul Piatra Neamț, regiunea Bacău.

din Capitală 
lor interne ale întreprinderilor 
prin folosirea la maximum a ca
pacității lor de producție, moder
nizarea utilajului și proceselor 
tehnologice, folosirea optimă a 
materiilor prime, materialelor »i 
energiei, cit și a suprafețelor de 
producție existente.

Planul prevede măsuri pentru 
întărirea contribuției A.S.I.T -ului 
la mecanizarea și chimizarea a. 
griculturii. la creșterea producției 
agricole și a bunurilor de larg 
consum.

Planul de măsuri prevede de 
asemenea ca cercurile A.S.I.T. să 
sprijine comitetele de trttreprirtde- 
re tn pregătirea temeinică a con
sfătuirilor de producție, în stu. 
dierea propunerilor făcute de 
muncitori tn aceste consfătuiri.

La sfîrșit. adunarea inginerilor 
și tehnicienilor dih București â 
hotărît, cu vii aplauze, trimiterea 
unei telegrame către C.C. al 
PM.R., exprimtnd hotărtrea ingi
nerilor și tehnicienilor de a folosi 
toată priceperea și experiența lor 
pentru înfăptuirea cu succes a 
măsurilor propuse de partid, în 
scopul întăririi economiei națio
nale și a ridicării nivelului de 
irai al poporului muncitor.

IMPORTANTE
Hotiriri ți decrete

* îmbunătățirea sistemului de colectare la carne șl lină * Termene maxime de ram
bursare a creditelor de Investiții acordate G.A.C. * Utiljzarea fondurilor de asigu- 
rări sociale și cultural-sportive în cadrul asociațiilor studențești • Crearea unor noi 
institute de cercetări • Modul de soluționare a litigiilor de muncă.

Consiliul de Mihiștri al R.P.R. 
â elaborat recetit Hotăfirea pri
vind îmbunătățirea sistemului de 
colectate la carne și lină.

Hotărîrea prevede — între alte
le — că tncepind de la 1 ianua
rie 1957 vor fi scutite de preda
rea cotelor obligatorii de carne 
gospodăriile agricole colective, 
cooperativele agricole de produc
ție și întovărășirile zootehnice, 
precum și țăranii muncitori care 
posedă o suprafață agricolă sub 1 
ha, Gospodăriile individuale Cate 
dețin 1 ha șl mai mult teren a- 
gricol, crescătorii și îngrășătorii 
particulari de animale și păsări 
care dețin peste 2 unități vită 
mare, precum și așezămințele de 
orice fel, vor preda statului'carne 
pe baza cotelor ce au fost în vi
goare în anul 1956.

Animalele și păsările vor fi cla. 
sificate după gradul de îngrășa- 
re, în baza căreia se va face pia
ța după următoarele prețuri: porci 
grași — 3,80 lei, porci semigrași
— 3,50 lei i porci de carne de 
la 80 kg. în sus — 3,50 lei; bo. 
vine grase — 3,00 lei; bovine se- 
migtase — 2,40 lei; bovine me
dii — 2,00 lei; bovine submedii
— 1,50 iei; ovine grase — 3,00 
lei. ovine semigrase — 2,41) lei, 
ovine medii — 2,00 lei; ovine 
aubmedii — 1,60 lei; miei și iezi
— 4,00 lei; păsări. — 5,00 lei; 
iepuri de casă — 6,00 lei.

Plata se va face la baza de re
cepție imediat după receMionarea 
animalului.

Gospodăriile agricole colective, 
cooperativele agricole de produc
ție, membrii acestora, precum Și 
întovărășirile zootehnice, gospo
dăriile individuale, crescătorii de 
oi. așezămințele de orice fel și 
orice deținători de oi, vor preda 
litiă pe bază de cote socotite ne 
câp de oaie

Categoriile de gospodării pre
văzute mai sus vor fi scutite de 
predarea cotelor de lină datorate 
pentru acele oi de la care vor li
vra prin contract cel puțirl 1 kg. 
Itnă grosieră, 1,200 kg. lină se- 
miflnă și 2,500 kg. lină tiflă. ne 
Cap dd oaie

Cotele obligatorii de produse 
vegetale și animale neachitate 
pînă la 31 decembrie 1956 se vor 
încasa — așa cum prevede hotă
rîrea — In continuate ptnă la 
lichidarea lor totală, cel mai tîr- 
ziu din recolta anului 1957, ia 
preturile de cotă practicate in 
anul 1956

★
Printr.o hotărire a Consiliului 

de Miniștri s-au stabilit terme. 

nele maxime de rambursare a ere. 
diielor de investiții acordate gos
podăriilor agricole colective de 
Banca Agricolă de Stat

Hotărîrea precizează în cît timp 
urmează a fi rambursat creditul 
acordat de Banca Agricolă, pre
cum și anul tn care urmeaza a 
se rambursa orima rata. Această 
hotărire este valabilă și pentru 
creditarea cu împrumuturi de 
investiții a cooperativelor agrico. 
le de producție. Printre altele, ter. 
menu! de rambursare a creditelor 
acordate pentru procurarea ani
malelor de muncă este de 7 ani 
prima rată urmind a fi achitată 
din anul al 3-lea. Creditul oentru 
construcții de grajduri, cotețe 
pentru păsări, silozuri pentru 
nutret murat și alte construcții 
pentru creșterea animalelor se 
rambursează ta 15 ani. cu prima 
rată în anul al 4-lea, iar credi
tele pentru mecanizare și insta
lații la fermele zootehnice se a. 
chită in 10 ani, cu orima rată 
in anul al 4-lea

Împrumuturile acordate anteri
or de către Banca de Stat și Ban
ca de investiții vbr fi încadrate in 
aceleași termene ținitidu-se sea
ma de felul investiției și data a- 
cordării lot.

Hotărîrea mai prevede câ, pe 
baza analizei economico-financia- 
re a gospodăriilor colective, su
cursalele regionale ale Băncii A- 
gridole, de comun acord cu co
mitetul executiv al sfatului popu. 
Iar regional, au dreptul să amine 
bina ia 3 ani rambursarea cre
ditelor de investiții restante. în 
cadful termenelor prevăzute. De 
asemenea, sîtit prevăzute unele 
cazuri in cate se acordă scutiri 
de dobîflzi de întîriiete pentru 
uhele împrumuturi restante.

★
Consiliul de Miniștri a elaborat 

Hotăritea privitoare la aprobarea 
regulamentului pentru premierea 
persorialillUi de conducere, artiș
tilor, tehnicienilor și muncitorilor 
din instituțiile artistice de spec
tacole

Potrivit acestei hotărîri fondul 
necesar plății premiilor se consti
tuie din totalul veniturilor reali
zate de fiecare instituție artisti
că de spectacol, peste suma veni
turilor planificate. O cotă de 20 
la sută din totalul fondului aces
ta se va rezerva cheltuielilor pen
tru îmbunătățiri cu caracter so
cial-cultural.

★
Printr-o hotărire recentă Con

siliul de Miniștri a aprobat în
ființarea Institutului de cercetări 
pentru cultura porumbului al Re
publicii Populare Romine, ca in
stitut departamental pendinte de 
Ministerul Agriculturii cu sediul 
în comuna Fundulea, raionul 
Brănești, regiunea București.

Hotărîrea prevede și alte mă
suri privind structura organiza
torică și finanțarea Institutului 
de cercetări pentru cultura po
rumbului

★
Consiliul de Miniștri a dat de 

curind publicității o hotărire pri
vind Înființarea Institutului de 
cercetări horti-viticole al Repu 
blicii Populare Romine, ca insti
tut departamental care va depin
de direct de Ministerul Agricul
turii și va avea sediul în comuna 
Valea Călugărească, regiunea 
Ploești.

Hotărîrea prevede și alte mă
suri privind structura organiza

torică și finanțarea Institutului 
de cercetări horti-viticole.

♦
Zilele acestea Ministerul învă- 

țămîntului ă elaborat și aprobat 
Regulamentul privind utilizarea 
fondului de asigurări sociale și 
cultural-sportive in cadrul aso
ciațiilor studențești.

în conformitate cu hotărtrea 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. cu privire la unele mă
suri de îmbunătățire a muncii 
politico-educative în rîndul stu
denților. fondurile de asigurări 
sociale și cultural-sportive pentru 
studenți se preiau și se gospo
dăresc de Ministerui învătămin- 
tului. La capitolul „Asigurări so
ciale", regulamentul prevede 
printre altele că ajutoare mate
riale se acordă studenților pentru 
îmbolnăvire, maternitate, supra- 
alimentație pentru cei suferinzi 
de T.B.C., alimentație dietetică, 
procurarea protezelor dentare, 
chirurgicale șl ortopedice, oche 
lari medicali, pentru îmbrăcămin
te și Încălțăminte ți tn caz de 
deces. Aceste ajutoare se acordă 
la cerere, tn limita sumelor alo
cate, ținlndu-se seama de rezul
tatele la învățătură și situația 
materială a studentului.

în ceea ce privește sectorul 
cultural, regulamentul prevede că 
in cadrul instituțiilor de fnvăță- 
mtnt superior consiliile asocia
țiilor studențești vor utiliza fon
durile pentru acțiunile culturale, 
manifestările echipelor culturale 
la căminele culturale sătești. în
zestrarea cluburilor, acordare de 
premii individuale pentru activi
tate culturală deosebită.

Pe cehtre universitare, prin ca
sele de cultură ale studenților, 
consiliile asociațiilor studențești 
vor utiliza fonduri pentru spec
tacole instructiv-educative faza 
pe centrul universitar a Festiva
lului național studențesc, acorda
rea de premii individuale pentru 
activitate culturală deosebită, 
excursii cu caracter recreativ, 
premierea celor mai bune lucrări 
literare și artistice, întocmirea al
bumului activității culturale, 
schimburi de studenți cu străină
tatea pe bază de reciprocitate.

Activitatea de cultură fizică și 
sport a studenților va fi îndru
mată de către asociațiile studen
țești.

Fondurile pentru acțiunile res
pective se vor utiliza prin Aso 
ciația pentru cultură fizică și 
sport „Știința" și prin instituții!» 
de invâțămint superior.

Instituțiile de invâțămint supe
rior vor utiliza fondurile pentru 
întreținerea și repararea materia
lului sportiv, achiziționarea de 
materiale și echipament sportiv, 
închirierea și întreținerea bazelor 
sportivă, organizarea competiți. 
ilor sportive, asigurarea activită. 
ții sportive de masă a studenților, 
salarii, asigurarea agitației și 
propagandei sportive.

★
Prezidiul Marii Adunări Națio

nale a emis un decret Care aduce 
modificări Importante dispoziți
ilor anterioare privind impozitul 
oe veniturile cooperativelor și or
ganizațiilor cooperatiste și ale irt. 
treprinderilor și unităților econo
mice ale organizațiilor sociale 
Decretul prevede reduceri simți
toare ale cotelor de impozit ne 
venit datorate statului. Coopera, 
tivele meșteșugărești care au o 
rentabilitate de 5 la sută, bună
oară, plăteau pînă acum un im

pozit de 20 la sută asupra veni
tului.

Potrivit prevederilor decretului 
Prezidiului Marii Adunări Națio, 
nale. această categorie de coope
rative vor plăti un impozji de 
numai 5 la sută. De asemenea, 
cooperativele de invalizi care îna
inte plăteau un impozit de circa 
6 milioane lei pe an beneficiază 
acum de scutire complectă de im
pozit pe venit

Unitățile cooperației de consum 
vor plăti un impozit de 15 la 
sută in locul vechiului impozit de 
25 la sută.

Sumele rezultate dirt aceste re
duceri vor cămine în fondul coo
perativelor, iapt care va duce la 
sporirea fondurilor de bâză ale 
acestora, lâ creșterea fondului de 
beneficii care se împart coopera
torilor și a fondurilor destinate 
acțiunilor cu caractef social-bul. 
tural.

Prin aplicarea acestui decret, 
volumul impozitelor pe venit plă
tite de unitățile Uniunii Centrale 
a Cooperativelor Meșteșugărești 
va fi mai mic cu aproape 110 mi. 
lioane lei, sumă ce va intra în 
fondul de bază al acestor unități.

Impozitul pe venit ia unitățile 
cooperației de consum vă fi mai 
mic cu 40 Ia sută față de impo. 
zitul plătit pfnă acum, rămînind 
astfel la dispoziția acestora zeci 
de milioană de lei pentru imbună. 
tățirea situației lor financiare.

★
Consiliul de Miniștri al R.P.R. 

a emis recent o Rotărtre privind 
organizarea și funcționarea comi
siilor pentru soluționarea litigiilor 
ale .fnuncă.

Conform hotărîrli, comisiile 
pentru soluționarea litigiilor de 
muncă funcționează tn cadrul tu
turor instituțiilor. întreprinderilor 
și organizațiilor economice de 
stat, precum și in cadrul organi
zațiilor cooperatiste și obștești in 
care există comitete sindicale da 
întreprindere sau de instituție

Comisia pentru soluționarea li
tigiilor de niuncă se cdmpurte 
dintr-un număr de trei membri, 
desemnați pe termen de un an, 
dintre care unui de către condu, 
cerea unității, unul de către co
mitetul sindical de Întreprindere 
sau de instituție, iar al treilea 
de comun acord de către condu
cerea unității și comitetul sindi
cal. In același timp cu membrii 
comisiei și în aceleași condiții 
vor li niesemnați și trei supleanți.

în cazul tn care comisia pen
tru soluționarea litigiilor de 
muncă urmează să soluționeze 
litigii privind angajații cu func- 
ții de conducere, membrul comi
siei reprezentind conducerea unH 
tații va fj desemnat de forul tu
telar.

Nu pot fi membri in comisia 
pentru soluționarea litigiilor de 
muncă : conducătorul unității și 
adjuncții săi, directorii și adjufle- 
ții lor, contabilul șef, inginerul 
șef, șefii de secție sau serviciu, 
jurlsconsolțll. precum și lucrăto
rii din colectivul de cadre. De 
asemenea nu pot fi membri tn 
comisie președintele sau secreta
rul comitetului de întreprindere 
sau instituție.

Comisia pentru soluționarea li
tigiilor de muncă este competen
tă să soluționeze orice litigiu ivit 
Intre angajați și conducerea uni
tății la câee aceștia lucrează, îrt 
legătură cu încheierea, executa
rea și desfacerea contractului d« 
muncă.

Unirea
Principatelor

de conf* univ. GH. HAUPT

Contemporanii relatează că la 24 ianuarie 1859, aflindu-se 
de reușita îndoitei alegeri a lui Cuza, singurele spectacole 
cate puteau fi văzute pe toate stfăzile, în toate locurile publice 
ale Bucureștiului erau demonstrațiile de frenetică bucurie. In 
întreaga Capitală răsunau strigătele entuziaste : „Șă trăiască 
Cuza". După descrierea unui maftor ocular „oamenii se arun
cau in brațele unora altora, fără deosebire de condiții, ca 
cum toți, in general, ar fi scăpat de jugul cel mai apăsător". 
Scenele mișcătoare din ziua de 24 ianuarie 1859 erau expresia 
grăitoare a unei stări de spirit create în decursul deceniilor 
în sinul unui popor asuprit, care pe măsură ce devenise con
știent de existența și drepturile sale naționale se ridicase la 
luptă pdntru realizarea lor.

Ideea unirii, a unității naționale, a apărut și s-a întărit odată 
cu destrămarea orîndUirii iobăgiste și cu afirmarea relațiilor 
noi, capitaliste, stind la baza ideologiei unui factor de pro
gres : formarea națiunii burgheze. Pentru realizarea Unirii 
vor milita spiritele înaintate ale națiunii rirficîndu-se la luptă 
împotriva forțelor ce se opuneau realizării ei împotriva orân
duirii feudale și asupririi naționale. încă in 1847, Nicoiae B_ăl- 
cescu exprima dorința patrioților romîni și anume aceea a fău
ririi „anini tuturor ffiffilrttlrtf tntf-Uh stat politic..."

După revoluția din 1848, necesitatea de schimbare a orîn
dUirii existente dăVeneâ din ce in ce mai arzătoare Problema 
unirii trece pe primul plan âl luptei revoluționare. Ideea 
ceasta cuprinde masele cele mai largi, care vedeau în ea 

calea realizării tuturor aspirațiilor naționale și sociale. în 
acești ani lupta pentru Unirea naț onală capătă o amploare 
mereu crescindă, devenind o largă mișcare de eliberare națio
nală In condițiile ofensivei reacțiunii europene, după înăbușirea 
pe plan mondial a revoluției de ia 1848, lup'.a începută va fi 
continuată de patrioții romîni în ciuda tuturor greutăților, âtît

1

tn principatele ocupate de trupele străine, cît și în străinătate, 
unde fuseseră nevoiți să emigreze conducătorii și milltanții de 
seamă pașoptiști. Din primele zile de exil emigranții romini 
vor duce o febrilă și multilaterală activitate.

Programul și planul cel mai înaintat și apfopiat năzuințelor 
maselor fusese formulat și In problema unirii de Nicoiae Bâl- 
cescu. Elementele progresiste, avindu-l în frunte pe N. Bălcescu. 
militau pentru formarea statului național prin luptă revoluțio
nară dusă în alianță cu toate popoarele vecine „subjugate de 
tirani", in alianță cu rușii, ungurii, polonezii, cehii, slavii de 
sud.

Conflictul diplomatic dintre puterile europene în problema 
orientală, războiul din Crimeea, izbucnit în 1853 ca rezultat 
al acestor contradicții, deschid noi perspective pentru realiza
rea unui stat național rominesc. Chestiunea principatelor du
nărene tncepind din acest moment devine o problemă euro
peană, ce stă în centrul atenției vieții diplomatice interna
ționale. Nu simpatia față de năzuințele poporului romin a con
dus marile puteri la acest pas. ci propriile lor interese po
litice. Acest lucru a fost sezisat încă din 1854 de K. Marx, 
care, pe baza examinării atente a evenimentelor, arată cu fi- 
na-i ironie că acești „apărători ai civilizației" — cum intitula 
el capetele încoronate europene — manifestă tn fond o to
tală indiferență față de interesele și soarta poporului romin. 
N-âu sezisat insă acest lucru și conducătorii emigrației ro- 
mine. In concepția lor privind calea realizării unirii a sur
venit o schimbare esențială — întoreîndu se de la popor spre 
diplomație și punîndu-și toate speranțele in acțiunile puteri
lor garante.

Emigrația a depus eforturi mari pentru a ciștiga de partea 
ei puterile garante, care se împărțeau în două tabere — a 
„prietenilor" și adversarilor unirii — Franța, Rusia, Piemontul 
făcînd parte din prima

In atitudinea avută față de problema Unirii, Napoleon al 
IlI-lea se lăsa condus de combinațiile sale diplomatice și po
litice. în planurile sale statul național fomîn urma să joace 
rolul unui stat tampon intre Rusia și Turcia, aservit din punct 
de vedere economic și politic guvefnului francez.

Puterea interesată în sprijinirea pe cale diplomatică a fău
ririi unirii era Rusia. Guvernul țarist se conducea după proprii- 
ie-i interese, urmărind slăbirea puterii Turciei și oprirea ex
pansiunii austriaco spre răsărit. Dat, tn mod obiectiv, această 
politică a dat Un ajutor Important și prețios poporului romin 
in lupta sa pentru făurirea statului național. împotriva uni
rii, alături de Turcia s-a ridicat Anglia. Fiind interesată In 
menținerea integrității Imperiului Otoman aservit ei, Anglia 
se opunea cu inverșunare ideii unirii naționale a Rominiei. 
In lotul anti-unionist, alături de Anglia era Austria, dornică 
de a-și întinde influența spre răsărit și firește Turcia, care ve
dea in acest aci eventualitatea eliberării definitive a țărilor 
rofnine de sub dependența el.

Rolul hotăritor in realizarea unirii l-a avut, în ultima instanță, 
însuși poporul romin. Spiritul revoluționar in Moldova și Țara 
Rominească era în plină creștere, lucru sezisat încă din 1853
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de Karl Marx, care menționa: „...și dacă lucrurile stau in
tr-adevăr astfel națiunea valahă va putea să Joace un rol de 
seamă in rezolvarea definitivă a problemei acestor regiuni", 
adică în rezolvarea unirii naționale.

Negocierile și discuțiile diplomatice începuseră să se prelun
gească fără a da insă vreun rezultat concret. Aceasta ajută pe 
numeroși patrioți să-și dea seama de faptul că realizarea do
rințelor naționale nu se putea lăsa numai pe seama forțelor 
externe, fiind necesară tn primul rfnd o contribuție proprie. 
Mișcarea unionistă Va căpăta după 1855 o amploare mereu 
cresctndă.

Hotărîrea Congresului de la Paris din 1856, trimiterea la 
fața locului a comisiei Puterilor Europene, convocarea Diva
nului ad-hoc — adunare menită să arate opiniile poporului 
rottiîn — au contribuit la creșterea acțiunilor unioniste. S-au 
fortoat zeci de comitete unioniste tn toate orașele Munteniei 
și Moldovei, în fruntea lor afltndu-se patfioțl ca Kogălnicea- 
nu, Alecsandri și alții. Unioniștii reprezentau forțele progresu
lui, iar adversarii utiirii — reacțiunea. Aceștia din urmă aflați 
la ocîrtnuire, sprijiniți de Turcia și Austria, trec la acțiuni re
presive îftipotriva patrioților. Au fost arestați și achingiuiți 
partizani ai unirii Infruntînd teroarea reacțiunii, patrioții au 
desfășurat o susținută activitate revoluționară, răspindind ma
nifeste, pamflete, publicind ziare tn care demascau pe boieri, 
dușmani înverșunați ai progresului social și ai eliberării na
ționale. mobilizînd sub steagul unirii pe toți cei ce-și iubeau 
patria. întoarcerea din mai 1857 a exilaților din 1848. a con
tribuit la creșterea entuziasmului general. Dar mișcarea de 
eliberare națională n-a fost omogenă, tn ea existau diferite 
grupuri tncepind cu boierii liberali și pină la radicalii care 
se sprijineau pe mase și erau exponenții acestora.

Mișcarea unionistă reprezenta un larg front de Luptă. La 
ea luau parte în primul rînd reprezentanții burgheziei libe
rale, care militau pentru unire, dar erau împotriva introdu
cerii reformelor sociale, golind astfel această mișcare de con
ținutul dorit de mase.

Țăranul, care trudea pe pămîntui boierilor și care, după cu
vintele lui Bălcescu ..seamănă pentru viitor, dar nu se bucură, 
nici el, nici copiii, nici femeia de secerișul fericit care l-ar răs
plăti de toată munca", vedea tn unire eliberarea de clacă și 
împroprietărirea la care rîvnea de atlta multă vreme. Depu
tății pontași, reprezentanții țărănimii in Divanul ad-hoc, ce
reau cu curaj „...să nu mai fim ai nimănui, să fim numai ai 
țării șl să avem și noi o țară". Un rol important in lupta pen. 
tru unirea națională ii aveau masele democratice de la ora
șe. care formau un larg front la care participau: mica bur
ghezie radicală, meseriașii, intelectualitatea democratică, pre
cum șl lucrătorii atelierelor șl manufacturilor — prole
tariatul în formare. Masele democratice din orașe, lup- 
tînd pentru Înfăptuirea acestui Important act național, luptau 
pentru llchidatea vechii orînduiri, pentru un trai mai bun 
și libertăți democratice.

Iată de ce masele au acționat cu attta hotărire și însufle-
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țire, devenind factorul cel mai important, motorul luptei u- 
nini.

In vara anului 1858, la Conferința de la Paris, puterile 
antiumoniste au obținut o victorie. Hotărîrea acestei confe
rințe, de fapt, a călcat fățiș dorințele exprimate de poporul ro
min, lăsind mai depafte Ih vigoare situația existentă. In a- 
semenea condiții opinia publică progresistă rominească s-a 
convins de necesitatea unor acțiuni hotărite. Cu toate efortu- 
ri.e disperate ale elementelor conservatoare, reacționare, la 5 
ianuarie 1859. unioniștii au obținut o victorie strălucită j>rin 
alegerea domnului Moldovei. A fost ales un partizan al uni
rii, Al. I.. Cuza La 22 ianuarie Urma să se întrunească aduna
rea electivă și In Țara Rominească. în săptămtnile prettier, 
gătoare acestui eveniment in Muntenia s-a desfășurat o lupt£ 
dtrză. Radicalii, in frunte cu C. A. Rosetti, Cezar Bolliac, Or.ț- 
șeanu, Valentineanu. apelează la mase, tn zilele de 21 și 
ianuarie 1859. tn București s-au adunat zeci de mii de țărani, 
care s-au unit aici cu populația Capitalei, cu sutele de mese
riași, mici comercianți, elevi și th primul rlnd cu lucrătorii din 
ateliere După numeroase relatări contemporane lucrătorii dih 
București, cei veniți din „Vestita mahala a Tafiâciior" și care 
fși arătaseră forțele tocă în 1848, au avut in aceste zile un rol 
important tn desfășurarea evenimentelor. Zeci de mii de oa- 
meni, stind în jurul Dealului Mitropoliei, se lipsiseră de hrană 
zile întregi „In așteptarea realizării dorințelor nației". Po
porul, după cum scria poetul radical N. T. Orășeanu, era in t 
cele zile „o mare vie care amenința să năvălească pe uși 
Și ferestre in Cameră, ca să-și susție drepturile și principiu 
său". Sub presiunea maselbr populare a căror îngrămădire ir 
oraș n-a putut fi oprită de trupe și care, după relatările con
sulului englez, „era gata a porni asupra adunării țării in care 
se făceau alegeri", Al. I. Cuza a fost ales domn și in Țara 
Rominească, făurindu-se astfel importantul act al unirii na
ționale.

în timp ce reacțiunea europeană depunea eforturi pentru 
a zădărnici^ recunoașterea acestui act, opinia publică progresis
tă mondială, oamenii inairttați ai Europei susțineau cu multă 
căldură această victorie a poporului romîn asupra trecutului. 
Istoricul democrat Jules Michelet și Edgâr Quinet in Franța, 
senatorul Vegezzi Russcalla în Italia, prin numeroase inter
venții publice, articole și cărți iși manifestau simpatia față 
de cerința legitimă a poporului romin. Marii revoluționari de
mocrat ruși Cernișevski și Dobroliubov, în coloanele revistei 
„Sovremennik", nu numai că salutau cu entuziasm Îndoita 
alegere, dar tn articolele lor demonstrau justețea aspirațiilor 
poporului romin, felicîtîndu-1 pentru victoria obținută. Lupta po
porului romin pentru unire a fost susținută de conducătorii 
proletariatului Internațional Marx și Engels, care în acest an 
în numeroase articole privirid problema orientală, se ocupau 
îndeaproape de soarta Principatelor Dunărene.

24 ianuarie, ziua Înfăptuirii unirii, ca urmare a masivei 
participări a maselor, a constituit o puternică victorie a pro
gresului asupra reacțiunii, fămînînd una din- datele <!eîe mai im- 
portante ale istoriei patriei noastre.
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Procesul unui grup 
de participant! la 

acțiunile huliganice 
de la Sczeczin

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — 
La 22 ianuarie a început la Tri. 
bunalul districtual din Sczeczin 
procesul primului grup al parti- 
cipanților la acțiunile huliganice 
provocatoare care au avut loc la 
10 decembrie 1956 în acest oraș.

Sint judecați T. Szurowski, A. 
Cebelski, IV. Szukewicz, B. Luba- 
sinski, L. Majsel, W. Stankie
wicz. In trecut T. Szurowski a 
fost In repetate rlnduri condam
nat pentru furt, bătăi și beție.

In actul de acuzare se arată 
că la 10 decembrie 1956 acuzații 
au atacat Comisariatul miliției 
civile, procuratura și închisoarea. 
Procesul continuă.

PROIECTUL
„pieței comune’ — 
reluare a faimoasei 
C. D. E.

PARIS 23 (Agerpres). — In 
după-amiaza zilei de 22 ianuarie 
au fost reluate în Adunarea Na
țională franceză dezbaterile in ie, 
gătură cu problema „pieței co. 
mune“.

In cursul dezbaterilor au luat 
cuvîntul mai mulți deputați ex- 
primînd punctele de vedere ale 
diferitelor grupuri parlamentare. 
Dintre aceștia, deputatul progre. 
sist Pierre Cot și liderul radical 
Mendes-France s-au pronunțat 
împotriva „pieței comune" arătînd 
că ea va duce ia izolarea Fran
ței.

O

★
PARIS 23 (Agerpres). — Co

respondentul Agerpres transmite: 
In noaptea de 22 ianuarie, majo
ritatea de dreapta ă Adunării Na
ționale Franceze a votat cu 331 
voturi contra 210, o moțiune prin 
care se aprobă „principiile pro
iectului pieței comune* prin care 
guvernul Mollet este autorizat să 
continue tratativele în vederea 
definitivării tratatului.

Poporul polonez a VOTAT
I

pentru orînduirea democrat-populară
VARȘOVIA 33. — Corespon

dentul Agerpres transmite :
In seara de 22 ianuarie. Comi

sia centrală electorală 
blicității rezultatele 
pentru Seim.

Numărul total al 
lor înscriși pe liste _ __
17.944 081. Din aceștia au par:i- 
cipat la vot 16.892.213; 58.897 
de buletine au fost anulate.

Candidați! Frontului Unității 
Naționale au întrunit 16 563.314 
voturi, adică 98,4 la sută.

In circumscripția electorală 
nr. 37 în care trebuiau să fie a- 
leși trei deputați, numai doi can
didați au întrunit numărul nece
sar de voturi. In această circum
scripție vor avea loc noi alegeri 
pentru alegerea celui de-al trei
lea deputat.

Astfel, din 459 de candidați, în 
noul Seim al Republicii Populare 
Polone au fost aleși 458 de decre
tați care au figurat pe listele 
Frontului Unității Naționale.

Comisia centrală electorală 
care a procedat la numărătoarea

a dat pu- 
alegerilor

alegători- 
a fost tie

CANDIDAȚI! FRONTULUI 
UNITĂȚI! NAȚIONALE 
AU ÎNTRUNIT 

DIN VOTURI
♦ *

iri'.or a constatat că toți acti. 
ii de frunte ai Partidului Mun-

votm 
viștii____ ________ .__ ..
citoresc Unit Polonez. Partidului 
unit țărănesc și Partidului demo
crat. ca-e au candidat in alegerile 
pentru Seim, au fos» aleși cu o 
majoritate covirțiroare de vo
turi.

W.ad slaw Gomulka, vt.m-se- 
cretar al CC. al PM.U P_ care 
a candidat în capitala Pri-oerer. 
a întrunit 99.4 la sută din va. 
furi. I. Cyrznkrearîcz. prtșediateie 
Cons:.înlul de Miniștri al R. P 
Polone, care a candidat la Cra
covia. a întnunt 96 la setă d.n 
vntari; 96 07 la sară din alegă
torii din Katowice și-au dat vo
turile tai Edwa-d Ochao. -rembru 
în Brroaî Politic a! CC a! 
P-M.U P. Cu o majoritate ccrfrsi. 
toate de voturi a fost A Za- 
wadskr, președintele Cocsriluiz;

■-

de Stat al R. P. Polone, la fel ca 
și alți membri ai Biroului Politic 
al C C. și secretari ai C.C. al 
PM.UJ».

★

23 (Agerpres). — 
poloneze publică

VARȘOVIA
Toate ziarele . _
rezultatele oficiale ale alegerilor 
pentru Seimul Republicii Populare 
Polone. Sint publicate de ase
menea rezultatele alegerilor pen
tru itecare circumscripție electo
rală și listele deputaților aieși 
ia Seim.

-Express Wisczomy" publică o 
informație neoficială cu privire 
la aparienenfa politică a deputa- 
Uk>r aleși. Din cei 453 de depu 
tați rin total sînt 459. un deputat 
dia voivodatul Cracovia nu a fos’ 
aleși 236 de deputați sint mem. 
tri ai Partidului Muncitoresc Uni' 
Poîooez. 116 deputați sînt mem
bri ai Patidului Țărănesc Unit. 
39 debutați sfat membri ai Par- 
tidalc: Democrat. 67 sînt depu 
tati fără de partid și fruntași 
cateto.

Sub steagul socialismului
SOt

in,

Poporul polonez a cunoscut ieri 
O zi deosebită. Rezultatele alege
rilor pentru Seim, publicate de 
către presă, au fost un prilej de 
manifestare a încrederii sale
viitorul Poloniei populare. Din 
16.892.213 voturi exprimate. 
16.563.314 voturi au fost dale can
didaților Frontului Unității Na
ționale, care s-a prezentat în ale
geri cu un program clar și 
precis care poate fi definit ast
fel: CONSTRUIREA FERM CU 
FORJE NOI .4 SOCIALISMU
LUI. ALIANȚA DE NEZDRUNCI
NAT CU TOATE TARILE SO
CIALISTE IN FRUNTE CU 
U.R.S.S. Adoptarea acestui pro
gram de către majoritatea 
c ao irșitoare a poporului polo
nez, confirmă odată mai malt 
că masele muncitoare ale Polo
niei doresc cu ardoare constru.rea 
socialismului și cea mai strinsă 
colaborare și unitate cu firile so
cialiste, prietene de nădeide ale 
Poloniei populare.

Participarea masivă a popu
lației la vot, precum și alegerea 
candidaților care și-au propus 
drept scop lupta pentru consoli
darea orinduirii democrat-popu- 
lare, în baza programului trasat 
de cea de-a VlII-a plenară a 
P.M.U.P., a dovedit totodată 
înalta sa conștiință că indepen
dența Poloniei și cuceririle orin
duirii democrat-populare pot fi 
păstrate numai de către puterea 
muncitorilor și .țăranilor, numai 
prin unirea tuturor forțelor de
mocratice împotriva reacțiunii in
terne și externe.

Vottnd pe candidații Frontului 
Unității Naționale, poporul polo
nez a votat în primul rînd pen
tru Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, forța conducătoare a Po
loniei populare, forță care apără 
cu devotament nemărginit intere
sele maselor muncitoare, ale dez
voltării Poloniei independente in 
marea familie a țărilor socialiste. 
Aprobarea necondiționată a poli
ticii duse de P.M.U.P. și de gu
vernul R.P. Polone, arată după 
cum spunea V7. Gomulka, că ,o 
Polonie liberă, independentă și su
verană poate fi numai Polonia so
cialistă, Republica Populară Po
lonă".

Corespondenții de presă din în
treaga lume prezenți in număr 
mare in Polonia, atît in zilele 
premergătoare alegerilor, cit și 
mai ales în ziua alegerilor, au re
levat în telegramele lor partici
parea masivă la vot și încrederea 
cu care polonezii și-au dat votul 
candidaților Frontului Unității 
Naționale. Presa țărilor de demo
crație populară a scos in eviden
ță importanța alegerilor sub

țumire i.s Ocadesst. In țările x 
dentale 
vădesc 
faptul 
alegeri

■■ apăra a-t.cc.e
.dezzmig-.-e' :eți 

cd victoria PJLLJ> 
și a Frontului Uuitățd

c*'e

La

.Vo/.onc.e a fost aEt de categar-— 
că. Press vest-ge-mnnă u ez.;d 
să-și exprime părerea că dat fiind 
aceste rezultate ale alegerilor. 
Ge’—.tnia ccc-dentală trebuie s- 
adopte o politică eia. realsci feți N. PLICEA

La Londra au reînceput 
lucrările Camerei Comunelor

LONDRA 23 (Agerpres). — La 
22 ianuarie au reînceput Ia Lon
dra lucrările Camerei Comune
lor întrerupte Ia sfirșitul lunii de
cembrie pentru vacanța de iarnă.

Trecindu-se la dezbateri, re
prezentanții opoziției au adresat 
primului ministru o serie de în
trebări în legătură cu politica 
guvernului conservator în proble
ma dezarmării, și a interzicerii 
armelor termonucleare. Primul 
ministru MacMillan a amintit că 
în momentul de față se discută 
în Comitetul nr. 1 al O.N.U. pro
punerile sovietice cu privire la 
interzicerea experiențelor cu ar
mele atomică și cu hidrogen și 
cu privire la convocarea unei se
siuni speciale a Adunării Gene
rale în problema dezarmării, pre
cum și un memorandum cuprin- 
zînd propuneri americane. Mac 
Millan a adăugat, răspunzind

STALINABAD. La 22 ianua
rie, N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
care se află în Tadjikistan, a ple
cat în Valea Vahș, regiune de 
cultivare a bumbacului.

In aceeași zi N. A. Bulganin, 
împreună cu conducătorii partidu. 
lui și guvernului tadjic, au car. 
ticipat la un miting de masă în 
colhozul „Lenin“, raionul Kurgan, 
tiubinsk.

N. A. Bulganin a rostit la 
cest miting o cuvintare

MOSCOVA. — La invitația gu. 
vernului Republicii India, la 23 
ianuarie a părăsit Moscova ple. 
cînd spre Delhi G. K. Jukov, mi
nistrul Apărării al U.R.S.S., ma
reșal al Uniunii Sovietice, îm
preună cu persoanele care îl în- 
sofsse.

TEHERAN. — La 23 ianuarie 
membrii delegației Sovietului Su. 
prem al U.R.S.S., însoțiți de se- 
nalorii Akbar și Hedaiat, depu. 
tații Ahi și Islami, de Medjidi, 
directorul Departamentului poli
tic al Ministerului Afacerilor Ex
terne a! Iranului, au plecat cu a- 
vionul la Ispahan și Siraz.

BEIRUT. - Potrivit relatărilor 
presei, primul ministru al Iorda. 
niei. Nabulsi. a declarat tn par. 
lament că tratativele cu Anglia 
în legătură cu anularea tratatului 
anglo-iordanîan din 1948 vor în
cepe luna viitoare.

PRAGA. In seara zilei de 23 
ianuarie a plecat spre Moscova 
în'r-o vizită oficială o delegație 
a Republicii Cehoslovace, în frun-

te cu Antonin Zapotocky, pre
ședintele Republicii Cehoslovace.

NEW YORK. La 23 ianuarie. 
Consiliul de Securitate a reluat 
discutarea, întreruptă la 16 ia
nuarie, a problemei Cașmirului. 
Reprezentantul Indiei, Krishna 
Menon, a răspuns la declarația 
din 16 ianuarie a reprezentantului 
Pakistanului.

,,Scînteia tineretului"
Peg. 4-a 24 ianuarie 1957

Salutul adresat 
de W. Gomulka 

oamenilor muncii 
maghiari

BUDAPESTA 23 (Agerpres). — 
Ziarul „Nepakarat" din Budapesta 
a publicat un salut adresat de 
tovarășul Wladislaw Gomulka, 
prim secretar al C.C. al P.M.U.P., 
oamenilor muncii maghiari: 
..Prin ziarul „Nepakarat", or. 
ganul sindicatelor libere din 

l Ungaria, trimit salutul meu cor
dial muncitorilor maghiari, oa
menilor muncii maghiari, organi
zați in sindicate. Pe această calc 
țin să le spun : minerii și în ge
neral, toți oamenii muncii, să 
pornească serios la muncă, fiind
că numai prin muncă poate fi în
lăturat pericolul amenințător al 
șomajului. Ungurii trebuie să în
țeleagă că chezășia independentei 
loc naționale — ca și a noastră, 
a polonezilor — este munca și or
dinea.

Da. muncitorii maghiari trebuie 
să pună ordine la ei acasi. O or
dine totală. Ei au guvern, gu
vernai lui Janos Kadar. care re
prezintă interesele lor. Muncitorii 
tretaie deci să sprijine acest gu-

Interviul lui Nehru
DELHI 23 fAgerpres). — La 

22 .anuarie. primul ministru al 
Indiei. Jawaharlal Nehru a acor- 
ra: aa interviu unui corespondent 
al agen;;ei de presă poloneze — 
PAP.

La întrebarea „Care sînt per
spectivele pentru îndeplinirea ce
lui de-al doilea pian cincinal al 
ladies?*, premierul Nehru a de
clarat :

Noi sperăm, ca in cursul ur- 
mâtorilor erei ani. dezvoltînd 
agrextara. să putem spori pro
ducția noastră alimentară cu cei 
pata 35 la sută. In ceea ce pri
vește frontul industriei noi con- 
s aerăm că industria grea este 
baza dezvoitării țârii, iar indus
tria ușoară și cea casnică trebuie 
să se extindă în întreaga țară.

• •

IO comportare j 
ciudată!

Curse de schi în Occident

Mister Dulles încearcă să-și repare materialul sportiv învechit. 
Desen de EUG. TARU

In Comitetul Politic 

Continuă discuția generală 
iu problema dezarmării

NEW YORK 23 (Agerpres).— 
In ședința din dimineața zilei de 
22 ianuarie a Comitetului Politic 
al Adunării Generale a O.N.U., 
la discuția generală pe marginea 
problemei dezarmării, au luat 
cuvîntul reprezentanții Albaniei, 
Sudanului, Siriei. Irakului. Pa
kistanului, Spaniei, Egiptului și 
Bulgariei.

In ședința Comitetului Politic 
din după amiaza aceleiași zile 
au ..luat cuvîntul reprezentanții 
Noii Zeelande, Braziliei, lslan- 
dei și R.S.S. Ucrainene.

Delegatul R.S S. Ucrainene, K. 
S. Zabigailo, a analizat amănunțit 
ultimele propuneri sovietice cu 
privire la controlul asupra redu. 
cerii armamentelor și tortelor ars 
mate și asupra interzicerii pro< 
ducției și folosirii armei nucleare.

Cit privește propunerile pe care 
puterile occidentale Ie opun pro
punerilor U.R.S.S., a spus repre
zentantul Ucrainei, chiar și o 
citire superficială a lor este su
ficientă pentru a constata că 
toate aceste propuneri se carac
terizează prin îndepărtarea to* 
tală de măsurile concrete de re* 
ducere a armamentelor și forțelor 
armate și de interzicere a armei 
nucleare. Puterile occidentale nu 
urmăresc să creeze condiții pen
tru buna îndeplinire a acordului 
de dezarmare de către state, ci 
să creeze piedici și obstacole in 
calea aplicării acestui acord.

Prietenia romîno-ungară
ESTE DE NEZDRUNCINAT

anei întrebări. că Marea Bria
nte sa tațențnoează să dacă tra
tative separate ia afara O-N.U. 
In problema interzicerii armelor 
tenno-OKleare.

Opoziția laburistă a rereă in
troducerea unui amends mem la 
Constituție prin cere sd se mter- 
zi.ă guvernului să Inreand urewa 
conflict armat fără a solicita in 
prealabil aprobarea periamen^iui. 
Comentatorii de presă amintesc 
că fastul premier Eden a lacepc: 
intervenția militară Import.va 
Egiptului coasiderînd-o jcxn- 
flict armat* și nu „război*, și 
deci fără a consulta pariaatertu'.. 
ața cum ar fi cerut Ccnsritj;.» 
britanică. Propunerea laburistă 
nu a fost pusă la cot. PRIMUL 
MINISTRU A DECLARAT CA 
GUVERNUL IȘI REZERVA Șl 
PE VIITOR DREPTUL DE .4 
LUA ASEMENEA MASURI.

Se împlinesc astăzi 9 ani de 
cind a fost semnat tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Popu
lară Romină și Ungaria. Acest 
act a fost unul dintre primele fă
urite de Republica noastră popu
lară, care pe atunci nu împlinise 
încă nici o lună de zile.

Documentul semnat la Budz, 
pesta in ziua de 24 ianuarie 1948. 
a consfințit relațiile de prietenie 
dintre țările noastre puntnd capăt 
vrajbei ațițate timp de veacuri 
de către guvernele burghezo-mo- 
șierești ce " ‘
Rominiei 
cut Cele 
spune în 
de acord 
de a uni 
realiza o 
nie trainică 
soîidind raporturile de colabora
re Intre cele două țări*. Con
sfințind astfel legăturile de prie
tenie romino.ungare, tratatul a

se aflau la conducerea 
și a Ungariei în tre- 

două părți — se 
tratat — „au căzut 

să-și afirme voința 
forțele lor pentru a 

politică de priete- 
dezvoltînd și con-

Sentința in procesul unei bande 
de contrarevoluționari din R.P.Ungară

BUDAPESTA 23 (Agerpres).—
Tribunalul —Iriar al garnizoa
nei dia Bndapesta a pronunțat 
centința In procesă bandei de 
coctrarr. tmțceirl conduși de Jo
sef Varga Toți cei arestați au 
fost acuzați de a f: luptat împo
triva pateu ncnctoriicr și de 

■ port Eegal de arme și mamțu.
Setul bandei. Varga, a mai fost 
condamnat de trei ori pîsă acum 

| pentru falsificare de acte, port 
ilegal de arme și șantaj. Josef

v apd-
ie

VAI UVVXUUAUV

Sd facem o călătorie, 
„înarmați** cu un aparat fo
tografic, de-a lungul fi 
de-a latul globului pămlr.- 
tesc. Cite lucruri interesante 
nu pot cădea in raza obiec» 
tivului unui aparat de foto
grafiat, mai ales ci nd ,iere- 
nul" este atît de nelimitat! 
Iată de pildă, un scurt popas 
in Tallin, capitala Estoniei 
sovietice. Intr-o cameră, care 
seamănă mai mult a atelier 
radiotehnic decit a locuință.

momentul 
rus, o .magine 
studioul din Ra

Plecăm moi deoarie. Al doi
lea popas U facem In apă 
regiune unde poporal luată 
pentru el.be-crea de sub 
jugul imper-uaEstilor englezi: 
Irlanda de nerd RiscuHnăst- 
se impot'ria asupritorilor, po
porul r andez a d-st’-as o se
rie înt'eagi de iastitații ora- 
pagandsv.ce menite si pole- 
iască cătușele ce i-aa fost 
puse de către sdipbui dri 
Londra. Ta fesograția noast-i 
— un grup de irlandezi dis- 
trugi.nd sucursala postul: 
radio BB.C.

Varga a participat la putchul 
contrarevoluționar și a fost mem
bru al așa-numitei -gărzi națio
nale* da raionul 22. creată de 
comrarevoluție. Cind la 6 noiem
brie conducătorul -gărzii națio
nale*. un oarecare Schmidt a fu
git in Occident Varga i-a luat 
locul și a organizat strîngerea 
de arme pentru lupta împotriva 
democrației populare.

La 3 ianuarie 1957, Varga și 
complicii săi s-au intiinit ilegal 
și s-au înțeles ca, Ia prima im- 
prejurare favorabilă, să ocupe 
postul de radio, strada principală 
din Budapesta, Kerut și podurile 
de peste Dunăre. Contrarevoluțio
narii își propuseseră ca sarcină 
imediată instigări la grevă.

Banda de contrarevoluționari 
dispunea de o mare cantitate de 
arme care a fost confiscată în 
timpul arestării.

Tribunalul a condamnat pe J. 
Varga și pe principalii săi com
plici. frații Laszlo. și pe fstvan 
Baîoeay, la moarte. Ceilalți patru 
acuzat, ai 
chisoare 

jtre 5 și

Din

a fost condamnați la în- 
oe termene variind în- 
10 am.

nou tulburări 
în Irak

BEIRUT n (Agerpres). — 
Dop! o» anunță ziarul „As. 
Stas*, ia a:rimele zile in orașele 
d a Irak aa Început din nou de- 
BoastnțS de protest împotriva 
■oiităS guvernului Nuri Said. 
Ia orașele Ea-Sedjef, Kerbeia și 
altele a tet decretată starea de 
asediu. La Bagdad și Mosul s- 
taația coatăau să fie încordată.

—

cărei aniversare o sărbătorim as. 
tăzi a dat în același timp acestor 
legături largi perspective de dez
voltare.

Prin tratatul de prietenie, cola
borare și asistentă mutuală ro- 
mîno-ungar se prevede întărirea 
și dezvoltarea legăturilor econo
mice și culturale între țările 
noastre. în cei 9 ani care au tre
cut, aceste legături au luat o 
mare amploare. Pe tărîm econo
mic, intre R.P.R. și R.P.U. au 
avut loc schimburi comerciale im
portante. In 1952 guvernele ro- 
mîn și ungar au semnat un tra
tat de colaborare economică de 
lungă durată, tratat cafe a avut 
la bază principiile relațiilor de 
tip nou între state, principii care 
stau la baza relațiilor dintre ță
rile socialiste.

In același timp s-au dezvoltat 
și legăturile culturale și sporti. 
ve dintre țările noastre.

Dar succesele obținute de sta
tele socialiste nu sînt văzute cu 
ochi buni de cei care, prin istau- 
rarea regimului democrat-popu
lar, au pierdut latifundii, uzine, 
mine, bănci, au pierdut mina ief
tină de lucru, dreptul de a ex
ploata crunt cele două popoare. 
Dușmanii poporului ungar, care 
sint in același timp și dușmanii 
poporului romîn, au organizat in 
Ungaria vecină și prietenă un 
putsch contrarevoluționar. Nu este 
lipsit de semnificație, de pilda, 
faptul că unul din capii bandiților 
care ucideau și jefuiau la Buda
pesta era Dudas, fost agent al 
siguranței în mișcarea muncito
rească din Romînia, fugit apoi în 
Ungaria. Pe bună dreptate în Co
municatul comun despre con
vorbirile delegației guvernului 
R.P.R. și a P.M.R. și delegației 
guvernului R.P.U. și a Partidu-

lui Muncitoresc Socialist Ungar 
se arată că dacă contrarevoluția 
și-ar fi atins scopul „este nein. 
doielnic faptul că forțele ațițătoa. 
re șovine ar fi încercat să în. 
vrăjbească din nou popoarele un
gar și romîn*.

Credincios prieteniei sale cu 
poporul ungar, poporul romîn a 
dat un sprijin neprecupețit oa
menilor muncii unguri, aflați în 
nevoie. Zeci de vagoane cu pro
duse de tot felul au plecat din 
Romînia spre Ungaria, duclnd 
darurile poporului nostru. In a- 
fară de aceasta, cu prilejul vizi
tei delegației R.P.R. și a P.M.R. 
la Budapesta, guvernul țării 
noastre a acordat un credit in 
valoare de 60 milioane de ruble 
pentru achiziționarea celor mai 
necesare mărfuri.

In pofida încercărilor reacțiunii 
mondiale, unitatea statelor socia
liste, unitate care are la bază 
principiile marxist-leniniste ale 
internaționalismului proletar s-a 
dovedit încăodată de nezdrunci
nat. Prietenia romîno. ungară, 
prietenie consfințită prin tratatul 
ce-1 aniversăm astăzi, se dove
dește în aceste zile cind poporul 
frate ungar depune toate forțele 
pentru refacerea țării, mai via. 
bilă decit orieînd.

Poporul romîn salută cu bucu
rie cea de a 9-a aniversare a sem
nării tratatului de prietenie, co, 
laborare și asistență mutuală din
tre R. P. Romină și R. P. Un. 
gară, exprimindu.și totodată ho. 
tărirea de a întări și mai mult 
relațiile prietenești cu poporul un- 
gar, de a-i acorda toț sprijinul 
pentru ca Ungaria populară să-și 
vindece rănile și să pornească cu 
și mai mult avînt pe drumul con
struirii socialismului.

D. LAZARESCU

La închiderea edifiei

Declarația Agenției TASS
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Potrivit știrilor apărute în pre

sa americană, în cercurile oficiale 
din S.U.A. se examinează în pre
zent problema creării și stațio
nării pe teritoriul altor 6taie a 
unor unități militare americane 
atomice cu destinație specială, 
înarmate cu arma atomică. Re
giunile posibile pentru staționarea 
acestor unitafi ar fi Europa occi
dentală, Turcia, Iran, Japonia și 
insula Okinawa. In presă se su
bliniază că despre crearea acestor 
unități militare se vorbește și în 
mesajul la bugetul S U.A. adre
sat Congresului de președintele 
Eisenhower, mesaj în care se a- 
rată că guvernul american acordă 
o mare importantă acestei pro
bleme.

Așa dar, este vorba de inten
țiile guvernului S.U.A. de a fo
losi teritoriul unor state străine, 
unde există baze militare ameri
cane, pentru pregătirea în vede
rea războiului atomic. Totodată, 
guvernul american consideră a. 
cum posibil să nu-și mai ascundă 
aceste intenții.

Guvernul S.UJL încearcă 6ă 
inducă în eroare cercurile opiniei 
publice din S.UA. și din alte 
țări, prezentînd această acțiune a 
sa ca o măsură ..împotriva unei 
eventuale agresiuni-.

Se pune întrebarea; ce înseam
nă această nouă acțiune agresivă 
a guvernului S.U.A. ?

Fără îndoială că această ac-

țiune a guvernului american a- 
gravează primejdia izbucnirii 
unui război atomic. Nu se poate 
să nu se vadă de asemenea că 
această acțiune are drept scop să 
ferească S.U.A. de principala con- 
tralovitură în cazul deslănțuirli 
unui război atomic de către cercu- 
rile reacționare din S.U.A. și să 
expună, In felul acesta, la primej
dia contraloviturii atomice, in 
primul rînd popoarele Angliei, 
Franței, Germaniei occidentale. 
Italiei, Turciei, Iranului. Japo. 
niei și ale altor țări, pe teritoriul 
cărora se proiectează staționarea 
de unități atomice americane spe
ciale.

In legătură cu știrile mențio
nate, apărute în presa americană, 
în cercurile conducătoare ale 
Uniunii Sovietice se exprimă con-' 
vingerea că popoarele țărilor pe 
care Statele Unite le atrag în 
planurile lor de pregătire a unui 
război atomic, își dau seama că 
înfăptuirea acestor planuri agre
sive ale S.U.A. atrage cele mai 
serioase urmări, și că aceste po
poare se vor pronunța cu hotă- 
rîre împotriva acestor planuri 
agresive.

Este de la sine înțeles că răs
punderea pentru urmările la care 
ar putea duce înfăptuirea acestor 
planuri, va reveni nu numai gu
vernului S.U.A., ci totodată gu
vernelor care vor consimți ca te
ritoriul statelor lor să fie folosit 
drept cap de pod pentru pregăti
rea unui război atomic.

Informații

După o vizită de 10 zile în 
țara noastră miercuri dimineața 

j membrii delegației Institutului 
federal de securitate socială din 
R.P.F. Iugoslavia condusă de 
Sijan Dușan, au părăsit Bucu- 
reștiul, înapotndu-se in patrie.

★
Miercuri au hiat sfirșit lucră.

sesiuni știin- 
de cercetări 
și electrifi-

rile celei de a IV.a 
țifice a Institutului 
pentru mecanizarea 
carea agriculturii.

Cuvîntul de închidere a sesiunii 
a fost rostit de prof. ing. Gh. 
Cristali directorul Institutului.
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