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— Fapte care demască
— Cresc cadre noi pentru 

agricultura nouă.

• Hotărîrile partidului prind 
viață

• O nouă victorie

• Noi avantaje pentru producă
torii agricoli
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• Se întărește unitatea țărilor 
socialiste.
• Primul ministru al Finlandei 
K- A. Fagerholm a sosit la Mos
cova.
• Medicul in impas.,t

Devotamentul nemărginit al maselor populare 
față de partid și guvern —

Astăzi putem spune că Rominia 
a devenit o țară industrial-agrară
Tovarășul Miron Constantinescu s-a întîlnit cu alegătorii

DEMOCRAȚIA POPULARĂ 
asigură maselor de oameni ai muncii 

participarea activă la treburile tării
Întîinirea tovarășului C. Pîrvulescu cu alegătorii

_I ANCHETA NOASTRĂ __________

La 3 februarie votăm:
• pentru realitatea visurilor noastre

CLUJ (Prin telefon de la co
respondentul nostru). —

Sala mare a Casei Universitari
lor din Cluj a găzduit un entu
ziast miting. Sute de alegători din 
circumscripția electorală nr. 31 
s-au întîlnit cu acest prilej cu 
candidatul F.D.P. în alegerile de 
leputați în Marea Adunare Na
țională, tovarășul Miron Constan- 
inescu, membru în Biroul Politic 
il C.C. al P.M.R.

Înainte de începerea mitingului, 
> mulțime de cetățeni s-au apro
piat de ștandul cu broșuri, pliante 
ti fotografii editate de F.D.P. și 
ouse la îndemina alegătorilor, 
aentru a fi citite și consultate, 
lată un grup de alegători, studenți 
ii universității „Victor Babeș". 
fiecare dintre ei primește cîte un 
jliant despre viața studenților în 
I.P.R.. Fotografiile oglindesc con
siderabila dezvoltare a învățâmîn- 
ului superior în anii democrației 
iopulare. Alți alegători răsfoiesc 
broșurile care relatează despre 
lezvoltarea științei și culturii.

A început mitingul. Numeroși 
cetățeni au luat cuvîntul pentru a 
exprima dragostea și atașamentul 
jopulației clujene pentru partidul 
ii guvernul nostru.

Acad. Raluca Ripan, președinta 
filialei din Cluj a Academici 
R.P.R., a arătat că cercetările 
științifice datorită grijii partidului 
iu luat o formă organizată și se 
iezvoltă în ritmul cerut de con
strucția socialistă din patria noas
tă.

Acad. Tiberiu Popovici, secre- 
\ar al filialei Academiei R.P.R., a 
imintit că recent s-a hotărît tn- 
iințarea la Cluj a Institutului de 
'alcule matematice, care are sar
cina de a sprijini dezvoltarea și 
ntroducerea pe o scară largă a 
lutomatizării în tehnica din țara 
voastră.

Numeroși vorbitori au scos în 
evidență progresele realizate de 
ara noastră pe drumul culturii, 
latorită politicii înțeleptului nos- 
ru partid.

Profesorul Alexandru Roșea, de 
d Universitatea „Victor Babeș" a 
tratat că astăzi in țara noastră 
tint pregătite cadre necesare știin
ței și învățămîntului cu forțele 
wastre proprii, atît din rîndul ti
neretului romîn cit și din rîndul 
laționalităților conlocuitoare. Vor
bitorul a spus apoi că între uni
versitățile „Victor Babeș" și „Bo- 
'tjai“ din Cluj s-a creat o puter
nică colaborare prietenească.

buS'or —al 6-lea raion 
complect cooperativizat

GALAȚI (de la corespondentul nostru). — N-au trecut 
decît cîteva sile de cînd a lost anunțata cooperativizarea 
complectă a agriculturii in raionul Călmățui. In seara zile* 
de 30 ianuarie de la Bujor a sosit vestea câ *i aici « a 
terminat complect cooperativizarea agriculturii. Succesele 
obținute în acest raion se datoresc faptului câ dupâ cel de-al 
doilea Congres al Partidului s-a intensiiicat munca politică 
desfășurată in mijlocul țăranilor muncitori. In atenția muncii 
organelor din raion a stat întârirea și dezvoltarea gospoda
rilor agricole colective și a întovărășirilor existente. Gospo
dăriile colective din comunele : Smulți, Cuca. Oasele șl altele 
sînt astâzi gospodării milionare.

Gospodăriile colective cuprind 4.644 familii, cu o supra
față de 18.781 hectare, ceea ce reprezintă 40,2 la sută din 
suprafața totală a raionului.

Cele 32 de gospodării colective 34 de întovărășiri și 
o cooperativă agricolă de producție cuprind 11.675 familii cu 
o suprafață de 40.608 hectare.

Măsurile luate de plenara C.C. al P.M.R, din 27-2? 
decembrie 19S6 pentru dezvoltarea agriculturii și ridicarea 
nivelului de trai al celor ce muncesc au dat un mai mare 
avînt cooperativizării agriculturii în raionul Bujor. Convinse 
de Justețea politicii partidului, peste 21SS familii de țărani 
muncitori cu gospodărie individuală au intrat în ultimul timp 
în gospodăriile agricole colective și în întovărășiri. In p*9- 
zent continuă munca pentru dezvoltarea gospodăriilor colec
tive, pentru colectivizarea întregului raion.

Tot despre dezvoltarea învăță- 
mîntului superior a vorbit și pro
fesorul Alexandru Opriș, decan al 
facultății de medicină generală a 
Institutului medic o-farmaceutic.

Despre condițiile pe care le-a 
creat regimul nostru de democra
ție populară tineretului naționali
tăților conlocuitoare a vorbit 
Ianoș Demeter, profesor la Uni
versitatea „Bolyai".

„Nu numai știința și învățămân
tul superior au luat o largă dezvol
tare în țara noastră. In regiunea 
Cluj ca și în întreaga țară în ul
timii ani s-a dus o luptă neobosi
tă de către cadrele didactice pen
tru lichidarea analfabetismului și 
cuprinderea tuturor copiilor de 
vîrsta școlară în învățămîntul ele
mentar. Numărul analfabeților din 
regiunea Cluj, moștenire a vechiu
lui regim burghezo-moșieresc — a 
spus tov. Bucșa Petru, șeful sec
ției de învățămint a sfatului popu
lar regional, — a fost în regiunea 
Cluj de peste 200.000. Dintre a- 
ceștia, astăzi mai avem da alfabe
tizat doar 7000“.

Participanții au vorbit cu entu
ziasm despre avîntul care l-a luat 
cultura și în special arta și litera
tura. Poetul Aurel Râu a relevat 
la acest miting progresele făcute 
în această direcție de scriitorii ro- 
tnîni și maghiari din Cluj.

Vorbitorii au subliniat în unani
mitate hotărîrea lor de a-și da 
votul în alegerile din 3 februarie 
candidaților F.D.P.

In încheierea mitingului a luat 
cuvîntul tov. Miron Constantines
cu membru în Biroul Politic al 
C.C. al P.M.R.

MARIN OPREA
★

In prrtnul rînd — a spui vor
bitorul — vă rog să-mi permiteți 
să vă mulțumesc pentru cinstea 
pe care mi-ați făcut-o, pentru în
crederea pe care ați acordat-o 
unui membru al Partidului Mun
citoresc Romin, propunindu-mă 
candidat al F.D.P. in circum
scripția Clinicile universitare.

Referindu-se la situația interna
țională în care se desfășoară ale
gerile actuale din țara noastră, 
vorbitorul a subliniat că în aceas
tă perioadă forțele care acționea 
ză pentru stabilirea unei păci 
trainice în lume, pentru coexis
tența pașnică a statelor cu re
gimuri diferite, pentru prietenie 
între popoare, s-au consolidat. 

s-au dezvoltat. în același timp 
însă s-a produs și o activizare a 
forțelor inamice păcii care au 
declanșat agresiunea anglo-fran- 
ceză împotriva Egiptului, și lovi
tura contrarevoluționară în Un 
garia.

Toate acestea și alte încercări 
de agresiune și de lovituri anti
democratice, împotriva Yemenu
lui, Indoneziei etc. arată că s-a 
produs în lume, odată cu crește
rea forțelor militante pentru pace, 
șl o activizare a acelor forțe care 
caută să împiedice mersul ome
nirii spre pace, care caută să im 
piedice coexistența pașnică între 
state cu regimuri diferite.

Recent a fost anunțată cu 
foarte mare zgomot așa numita 
..doctrină Eisenhower**, care se 
referă la Orientul Apropiat. Ea 
reprezintă o încercare a cercurilor 
monopoliste agresive din S. U. A. 
de a intimida prin amenințări 
armate popoarele arabe care luptă 
pentru independență, pentru a 
deveni stăpîne pe soarta lor și pe 
bogățiile țării lor.

Dar, în același timp, conținu
tul acestei așa-zise doctrine Ei
senhower arată și slăbiciunea la
gărului imperialist. Cu acest pri
lej a răbufnit și mai puternic slă
biciunea lagărului imperialist și

(Continuare In pag. 3-a)

Alegerile de la 3 februarie vor demonstra întărirea 
alianței de luptă pentru socialism a clasei muncitoare 

și a țărănimii muncitoare
Tovarășul Petre Borilă in mijlocul alegătorilor

al 
în

1

ORAȘUL STALIN (Prin tele
fon âe la trimisul nostru).

Și de data aceasta încrederea 
deplină în partidul și guvernul 
nostru a fost numitorul comun al 
tuturor cuvintărijor roshte azi 
dupâ-amiazâ. in sala cinemato
grafului ^Max.m Gorki" din O- 
rașul Stalin.

Muncitorii, tehnicienii și 
nerii de ia „Steagul Roșu', 
trom*. „Temelia", „Ion Fonaghi', 
Depoul CF R. T.miș-Triaj, ..Au
to-motoare C.F.R." și din alte în
treprinderi, precum și cetățenii 
cartierelor muncitorești ..Steagul 
Roșu', Dirste etc. s-au întîlnit, în
tr-o mare adunare populară, cu 
tovarășul Petre Borilă, membru 
in Biroul Politic al C.C. 
P3LR^ candidat al F.D.P. 
circumscripția electorală nr. 
„Steagul Roșu".

Gînduri mari, încrezătoare, pli
ne de căldura, au fost spuse in 
cuvinte simple.

primit cu multă bucurie 
hotâririle plenarei C.C. al P.M.R. 
din 27—29 decembrie 1956. Ele 
sînt încă o dovadă a grijii per
manente pe care partidul nos ru 
și guvernul o poartă oamenilor 
muncii. Această grijă — a con
tinuat Florea Truțea. oțelar la 
uzinele „Steagul Roșu" — 
face să ne sporim eforturile în 
munca noastră de fiecare zi“.

Truțea a anunțat că oțelariî din 
întreprinderea sa și-au îndeplinit 
pianul pe luna ianuarie sută la 
sută — iar la cuptorul electric 
planul a fost îndeplinit încă de 
la data de 22 ianuarie, ora 7 di
mineața. El s-a angajat în nu
mele oțelarilor ca planul pe 1957, 
la toate piesele pentru autoca
mioane, să fie îndeplinit în 11 
luni.

Cu toții și-au arătat ferma ho- 
tărîre de a face din fiecare loc 
de muncă un post de luptă Îna
intat pentru înfăptuirea marilor

ne

CRAIOVA (Prin telefon de la 
trimisul nostru). —

De puține ori sala Teatrului Na
țional din Craiova a cunoscut un 
aflux de spectatori atît de mare 
ca în ziua de 30 ianuarie 1957. Ce 
s-a întîmplat aici P Cetățenii din 
circumscripția electorală nr. 15 
s-au întîlnit cu tovarășul Constan
tin Pîrvulescu, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R., candidat 
al F.D.P. Candidatul nu se afla 
pentru prima oară în mijlocul a- 
legătorilor săi. Ei au mai discutat 
împreună despre treburile țării, 
despre politica partidului și gu
vernului precum și despre o sea
mă de probleme de ordin gospo
dăresc. Folosind prilejul acestei 
adunări populare, alegătorii și-au 
manifestat încă o dată asentimen
tul lor deplin față de politica par
tidului și guvernului nostru, poli
tică de construire a socialismului 
și de apărare a păcii.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Cornel Fulger, prim-secre- 
tar al Comitetului regional P.M.R. 
Craiova.

Dintre alegători primul a luat 
cuvîntul tînărul Viorel Buzămes- 
cu. strungar fruntaș la uzinele „7 
Noiembrie". El a relevat cu 
multă căldură cit datorează parti
dului și guvernului pentru viața 
pe care o trăiește astăzi.

sarcini puse de partid in fața 
întregului popor .

Cu adevărat, această adunare 
a fost o sărbătoare populară.

Gospodina Maria Istudoreanu 
vorbea înflăcărat, cu pasiune: 
wNoi, femeile, avem drepturi ega'.e 
cu toți oamenii muncii din patria 
noastră. Nu mai sîntem ținute de 
o parte, nu mai sîntem izolate. 
Sîntem chemate să participăm ’.a 
treburile statului. Vorba noastră 
este ascultată, sprijinul nostru 
— dorit. Și femeile din patria 
noastră știu să răspundă cu 
demnitate acestei încrederi-.

„Wir haben die gleichen Re- 
dite“ (Noi avem aceleași drep
turi). Kasper Arthur, maistru la 
uzinele de tractoare, un om în e- 
tate, cu părul nins, sta drept și 
demn la tribună. Vorbea in lim
ba germană despre marile drep
turi și posibilități pe care Ie au 
naționalitățile conlocuitoare în 
R.P.R., despre grija pe care par
tidul le-o poartă. „Eforturile noas
tre vor fi întotdeauna unite 
eforturile poporului romîn 
lupta pentru construirea 
vieți noi, fericite*' 
Kasper.

...Gînduri bune, mărturisiri ale 
unor mari bucurii, au stat în ini
ma și pe buzele fiecărui partici
pant la adunare. Gînduri îndrep
tate spre pariid, spre conducăto
rii săi, manifestate cu deoseb.tâ 
putere și prin aplauzele prelun
gite cu care a fost primit cuvîn- 
tul tovarășului Petre Borilă, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R.

cu 
in 

unei 
— a spus iov.

PETRU ISPAS

★
Alegerile de deputați ai F.D.P. 

constituie un eveniment impor
tant in viața poporului nostru. 
Ele vor demonstra unitatea oa
menilor muncii în jurul partidu-

— Manifestul F.D.P. — a ară
tat el — este o .adevărată oglindă 
a realizărilor înfăptuite în anii a- 
ceștia de regimul nostru democrat- 
popular. Tineretul era în trecut 
lipsit de drepturi politice, nu avea 
perspective de dezvoltare ; toate 
acestea sînt de domeniul trecutu
lui. La 3 februarie, tineretul uzinei 
noastre va veni plin de bucurie 
în fața urnelor de vot. Vom da cu 
toată încrederea noastră votul 
candidaților F.D.P.

Apoi dr. Gh. Marinescu a subli
niat că datorită partidului și gu
vernului, se acordă o deosebită de
tenție problemelor ocrotirii sănă
tății oamenilor muncii. Printre al
tele, el a amintit ca o înfăptuire 
a regimului nostru noul spital re
gional dotat cu peste 300 de pa
turi, a vorbit despre noua casă a 
copilului, unde un număr marc 
d3 copii sub 3 ani primesc o în
grijire cu adevărat părintească 
etc.

Tot cu acest prilej s-a urcat la 
tribună țăranul întovărășit Gheor- 
ghe Preda, membru al întovărăși
rii „Viață noua* din comuna Po
dari. El a arătat că în trecut, în 
această comună existau 9 moșieri 
care dețineau cea mai mare parte 
a pămîntului. Astăzi, pe acest pă- 
mint sînt stăpini țăranii muncitori. 
In această comună s-a ridicat în 
anii puterii populare cea mai mare 

lui care, călăuzit de învățătura 
marxist-leninistă, conduce lupta 
pentru a lărgi și a întări cuce
ririle revoluționare ale poporului 
muncitor, pentru noi victorii pe 
drumul construirii socialismului, 
al întăririi forței lagărului socia
list, pentru pace și fericirea oo- 
porului.

In ultimul timp — a spus to
varășul P. Borilă — puterile im. 
peria liste, cercurile reacționare 
din toată lumea și-au intensificat 
atacurile împotriva țârilor lagă
rului socialist, a țărilor care s-au 
smuls din robia colonială. După 
eșecul aventurilor imperialiste 
din Egipt și Ungaria ele duc o 
campanie de calomnii și acțiuni 
dușmănoase, intensifică activita- i 
tea agenților lor din țările care I 
construiesc socialismul. Imperia- * 1 
liștii se străduiesc sâ abată a- 
tenția opiniei publice mondiale , 
de la acțiunile lor de cotropire. I 
care și-au căpătat cea mai re
centă expresie în așa-zisa .doc
trina Eisenhower".

Pe întinsul nesfîrșit al cerului 
alburiu de iarnă a apărut la în
ceput un punct. Ecoul îndepăr
tat a adus un zumzet intermitent 
de bondar... Apoi punctul s-a mă
rit și pasărea argintie de metal 
scăldată într-o rază de soare scă
pată din plasa norilor, s-a apro
piat de pista de beton a aeropor
tului. Au coborit pasagerii și 
la urmă piloții. Un tînăr pilot, 
bălai, a aprins o țigare și a cu
prins într-o privire mașina de care 
era legat, cu o clipă mai înainte, 
trup și nervi. Era în toată atitu
dinea lui atîta încredere, îndrăz
neală și o sfidare curajoasă a fricii 
încît din... romantism l-am ales pe 
el pentru a răspunde la obișnuita 
și zilnica noastră anchetă: „pen
tru ce votăm la 3 februarie".

„Sîntem doi frați — ne-a răs
puns tînărul pilot Cristian Aurel, 
Deși nedespărțiți și ne înțelegeam 
ca... frații, am avut fiecare visul 
nostru. Părinții săraci, dintr-un 
cartier și mai sărac al Bucu- 
reștiului, ne-au îndrumat spre 
școala de comerț — meserie lip
sită de... romantism, dar sigură 
după socotelile lor. Dar noi visam 
în taină marile aventuri ca orice 
adolescent. Eu priveam cerul, îmi 
făceam smee și aeromodele. Frate
le meu făcea vaporașe și le lansa 
pe apa... gîrlei din cartierul nos
tru. Au venit vremurile în care 
orice visț în care crezi cu tărie și-l 
urmărești cu voință, se poate rea
liza. Am urmat școala de zbor și 
iată-mă la 27 de ani pilot, coman
dant cu experiență, cu peste un 
milion de kilometri parcurși, co
mandant în pregătire pe cele mai 
noi și moderne aparate I.L.14 cu 
care aviația noastră a fost înzes
trată. Fratele meu a devenit că
pitan de marină așa cum a visat.

Deși în prezent sînt pe linia in
ternațională București-Berlin, toată 
ucenicia mi-am făcut-o pe liniile 
interne. Și nu-i satisfacție mai ma
re pentru un aviator îndrăgostit 
de meseria sa decît să urmărească 
cu bucurie, din etapă în etapă, 
cum, pe locurile unae a zburat cu 
o lună — două în urmă, au apă
rut elemente noi în peisajul obiș
nuit : aici un stadion modem, din

lui, pe vrednicul muncitor sticlar 
Vasile Boloș. Cuvintele sale, rosti
te din însărcinarea colectivului de 
oameni ai muncii de la fabrica de
sticlă, sînt deseori întrerupte de 
aplauze:

,7Z.iua de 3 februarie va fi pen
tru noi o zi de sărbătoare. Prezen- 
tîndu-ne în fața urnelor, noi vom 
arăta încă o dată unitatea de 
nezdruncinat a lagărului socialist, 
dorința noastră fierbinte de a 
munci in tihnă. Noi vrem să con
struim și pentru aceasta avem ne
voie de pace. O îndrăgim ca pe 
lumina ochilor noștri".

Tînărul muncitor, fruntaș în în
trecerea socialistă, Marta Nicolae, 
a întărit cel* spuse de muncito
rul sticlar. „Sînt tînăr și doresc 
din inimă pacea, pentru că ea este 
necesară dezvoltării patriei noas
tre. Noi știm însă că imperialiștii 
visează să azvîrle omenirea în vii
toarea unui nou război mondial. 
De aceea, popoarele luptă pentru 
a dejuca planurile imperialiste. 
Unitatea lagărului socialist este o 
torță uriașă de care se vor fringe 
orice uneltiri ale dușmanilor păcii". 
Au luat apoi cuvîntul ofițerul 
Vulcu Norbert, gospodina Salo
mon Marghit, colectivistul Kcreki 
Pal, tînărul profesor Badiu loan

Con.ra orinduirii de stat și a 
statelor socialiste reacționarii din 
toată lumea pun la cale uneltiri 
ascunse și campanii furibund» 
de presă și radia

Imperialiștilor și reacționarilor, 
colonialiștilor cotropitori noi le 
dăm un răspuns clar și net * în . 
zilele noastre forma cea mai de
mocratică a orînduirii de stat I 
este dictatura proletariatului, în , 
diferitele ei ferme, în care nu-1 
ferea de stat aparține oamenilor 
muncii în frunte cu clasa munci 
ton re

Ea asigură drepturile și liber
tățile cele mai largi pentru cei 
ce muncesc și în același timp 
zdrobește fără cruțare orice unel
tiri ale forțelor imperialiste și 
războinice îndreptate împotriva
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fabrică de zahăr din sud-estul 
Europei — fabrica de zahăr Po
dari-Livezi.

Au mai vorbit, de asemenea, a- 
legătorii Gheorghe Popa, directo
rul Școlii de 7 ani din orașul Cra
iova, militarul Liviu Moldoveanu, 
gospodina Mihaela lonescu și Mâ
nu Leneianu, directorul Teatrului 
Național din Craiova. In cuvîntul 
lor ei și-au manifestat dragostea 
față de partid și guvern, arătînd 
că la 3 februarie vor vota candi- 
dații F.D.P.

La sfîrșitul adunării a luat cu
vîntul tovarășul Constantin Pîrvu- 
lescu. Cuvîntarea lui a fost ascul
tată cu o atenție deosebită.

VASILE RANGA
★

In aceste zile, pe întreg cu
prinsul patriei au loc adunări ce
tățenești, în cadrul cărora a’.egă 
torii se întîlnesc cu candidații 
F.D.P. și, cu simț de răspundere 
discută cu ei problemele funda
mentale ale politicii interne și ex
terne a statului nostru.

Ca de la cer ia pămînt se deo
sebesc alegerile noastre de as
tăzi — caracterizate prin parti 
ciparea largă a cetățenilor patriei 
la pregătirea lor, prin profundul 
lor democratism — de alegerile 
de pe vremea regimului burghe- 
zo-moșieresc care se țineau în 
condiții de teroare și șantaj, de 
nesocotire a voinței alegătorilor. 
Democrația populară asigură ma
selor de oameni ai muncii parti
ciparea 2ctivă la conducerea tre
burilor țării, la dezbaterea celor 
mai importante probleme de stat.

In continuare, tov. C. Pîrvu
lescu a amintit principalele rea
lizări obținute în dezvoltarea e- 
cotiomiei naționale și creșterea 
nivelului de trai al populației în 
anii care au trecut de la alege
rile din 1952.

Toate înfăptuirile — a subli
niat vorbitorul — se datoresc e- 
forturilor oamenilor muncii din 
țara noastră. Convinși de juste- 

(Continuare tn pag. 3-a)

Regimul democrat-popular a descătușat 
inițiativa și energia creatoare a poporului

Tovarășul Leonte Răutu s-a întîlnit cu alegătorii
CLUJ (prin telefon de la co- 

rcsponder.Cul nostru). —
Marea sală de festivități a Sfa

tului Popular raional din Turda 
s-a dovedit neîncăpătoare pentru 
numărul mare de cetățeni dornici 
de a participa la mitingul cetățe
nesc în cedrul căruia tovarășul 
I^eonie Răutu membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al T.M.R., 
candidat al F.D.P. pentru această 
circumscripție electorală s-a întîl
nit cu alegătorii.

S-au adunat aici muncitori de 
la întreprinderea Silica, de la fa
brica de prefabricate, întreprin
deri ridicate in anii regimului 
nostru ; muncitori, ingineri și 
funcționari de la fabrica de ciment 
„Victoria socialista', cei de la 
Electroceramica care fabrică 600 
de produse necesare electrificării 
țării, artiști ai Teatrului de Stat, 
țărani muheitori din comunele în- 
vecinate. învățători, medici, agro
nomi, romîni împreună cu ma
ghiari. Intr-o entuziastă adunare, 
cei prezenți au scos puternic în 
evidență marile realizări ale re
gimului nostru, atașamentul lor 
sincer pentru cauza partidului — 
cauza întregului nostru popor 
muncitor.

Iată-l acum în fața microfonu

colo secțiile și halele unei noi fa
brici, un nou șantier, fluviile verzi 
ale perdelelor forestiere iar ală
turi, micuț, ca o cutie de chibri
turi, un tractor... Parcă admiri o 
uriașă planșă : harta fizică și eco
nomică a țării, dar o hartă în con
tinuă mișcare, în necontenită pre
facere.

în țările prietene unde au ate
rizat aparatele noastre, uniforma 
ne făcea repede cunoscuți. Prețu

irea, simpatia și căldura cu care 
am fost înconjurați peste tot, ne-au 
făcut să ne simțim mîndri că sîn
tem fiii unei țări a cărei faimă 
crește mereu. Sîntem mîndri că 
țara noastră este în marea familie 
a țărilor socialiste, că ea este o 
țară care privește departe spre un 
orizont precis și spre care merge 
cu toate motoarele în plin. Pen
tru acest zbor spre înălțimi al pa
triei, votul meu alături de cel al 
milioanelor de oameni ai muncii 
din țara noastră, constituie ceea ce 
noi numim în aviație „permisiune 
de zbor".

G. PETRE

și bătrînul muncitor de la fabrica 
„Electroceramica" I. Sofrone. Fie 
că vorbeau în limba romînă, fie 
că vorbeau în limba maghiară, 
deseori vorbitorii au amintit cu
vintele : „pace" și „beke“ (pace). 
Ei au arătat hotărîrea oamenilor 
simpli de a lupta cu forțe sporita 
la locul lor de muncă în vederea 
apărării și consolidării celui mei 
de preț bun al omenirii — pacea. 
Totodată din cuvintele vorbitorilor 
s-a desprins limpede hotărîrea 
fermă a poporului . nostru de a 
păstra trează vigilența sa, fiin l 
gata oricînd să dea riposta cuve
nită oricăror aventurieri războinici.

In aplauzele celor prezenți a 
luat apoi cuvîntul tovarășul Leon
te Răutu, membru supleant în Bi
roul Politic al C.C. al P.M.R., care 
a rostit o ampla cuvîntare.

MIRCEA MUNTEANU

★
Ne despart cîteva zile de ale

gerile pentru Marea Adunare Na
țională. Putem face de pe acum 
un bilanț al campaniei electorale 
desfășurată timp de aproape 
două luni de către Frontul De- 
mocrației Populare. Partidul no*

(Continuare In pag. 3-a)



Din viața 
universitara

Sint inmănunchiate 
ici mărturii aparfinind 

a două epoci istorice. Una, 
amintind o viață de mizerie, de 
privațiuni, gîtuită in tot ce in. 
semna aspirații spre o viață 
demnă, spre cultură, spre lumi, 
ni. O altă epocă, la a cărei 
statornicire generația noastră 
șl.a dăruit contribuția sa en
tuziastă, și-a deschis sub 
ochii noștri perspectivele lu
minoase. Posibilitățile largi 
de afirmare a capacităților 
creatoare sint oferite tinere
tului de către regimul demo
crat.popular. Analfabetismului 
1-2 luat locul setea nestăvilită 
de cultură, de adevăr, de fru
mos. Mărturie trainică a îm
plinirii visurilor noastre stau 
realizările obținute în anii a- 
ceștia, realizări care îmbrăți
șează întreaga viață a patriei 
noastre. La 3 februarie sin. 
tem chemați să votăm pentru 
desăvirșirea realizărilor noa. 
stre, pentru continua înflorire 
a țării noastre, pentru pace și 
socialism. Din toată inima să 
dăm votul nostru candidaților 
F.D.P. 1

Realizări 
și perspective

Nu greșesc dacă spun că cen
trul universitar Timișoara este 
o însemnată realizare a regimu
lui nostru democrat-popular. în 
1944, în orașul nostru exista 
doar Institutul politehnic, cu un 
număr de numai 900 de studenți. 
In anii următori, după eliberare, 
s-a dezvoltat Institutul politehnic 
și au fost create institute noi 
ca : Institutul medico-farmace- 
ufic. Institutele agronomic și pe
dagogic.

Aceste institute grupează azi 
mai bine de 4000 studenți. Stu
denților timișoreni li se asigură 
din zi in zi condiții tot mai bune 
de trai. La Institutul politehnic, 
de pildă, numărul studenților s-a 
dublat față de 1945, iar numărul 
locurilor în cele 5 cămine stu
dențești a crescut de peste 3 ori. 
La Institutul medico-farmaceutic, 
în ultimii ani s-a amenajat un 
cămin cu 400 locuri.

Dacă la Institutul politehnic 
Timișoara în 1045 erau numai 
138 de bursieri, numărul lor a 
sporit în acest an universitar la 
821.

Edificative sint și cifrele care 
oglindesc numărul absolvenților 
în trecut și azi. Intre anii 1920— 
1944, deci în 24 de ani. Politeh
nica din Timișoara a dat numai 
913 absolvenți. In ultimii 11 ani 
același Institut politehnic a dat 
2733 de absolvenți.

Planuri mari sint incă și In per
spectivă. Pe malul canalului Bega 

se va construi noul local al Insti
tutului politehnic. Institutul peda
gogic construit nu de mult se va 
dezvolta in anii viitori. In 1957 
se va amenaja un cămin studen
țesc cu 300 de locuri, se va da 
în folosință o nouă cantină și 
o cantină dietetică. Șl* In curînd 
un nou dar: amenajarea unei 
case de cultură a studenților

LIVIU POP 
secretarul comisiei orășe

nești de organizare a aso
ciațiilor studențești 

Timișoara

pentru producătorii agricoliepoci istorice NO‘AVAM A"din două

Cresc

i ie ■*-

legătură cu dezvoltarea învățămîntului
superior în R.P.R

cadre noi
pentru agricultura nouă

In trecut, burghezia și moșieri- ------------
mea decretaseră Rominia „țară w .
eminamente agricolă*. S-ar fi cn- Prof. Untv Oh. VellHc 
venit deci să se acorde • mare 
atenție pregătirii cadrelor de so
cialiști agricoli. Exista insă o deo
sebire intre cerințe și ceea ce se 
realitate.

îmi amintesc și acum reflecția pe care • fâeea 
un proprietar de moșie din Bărăgan : „Nu-mi 
place și na-mi convine ca administra torul de mo
șie să aibă diplomă și că bea cafea cn lapăe «m 
ceai dimineața. A gri cultura adevârati — apunea 
el — se face cu logofătul și cu țăranul mărit și 
fără pretenții la confort sau cel puțin la an mi
nim de viață chilizată". Și te fel ca ei gindeau 
toți acei în a căror proprietate se găsea cea aaai 
mare parte a păxr.intului țârii. Așa fiind iocnrrie. 
era firesc ca i n lățimi n tu lui agricol să i m acorde 
o atenție minimă. In țara noastră existau te tre
cut doar trei facultăți de agronomie și • facul
tate de medicină \eterinariL in care, firește, pă
trundeau puțini studenți. Chiar p ia perioada de 
după primul război moadial cînd se spuaea că 
-țara se află in cete trei fa
cultăți de «ț 
den ți, iar in 
dimentare m

Situația care
superior din trecut.
cu situația actuală. Dau cîteva cifre doar, din

î Studenți și studente

îvotati candidatii F.D.P.!

Plenara Comitetului regional U.I.M. — u-raiova

Hotărîrile partidului
Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri al Republicii 
Populare Romtne pri
vind contractarea de le
gume, zarzavaturi, fruc
te și semințe de legume

în scopul unei 
mai bune apro
vizionări a popu
lației cu legu
me, zarzavaturi 
și fructe și asi
gurării cu aceste 
materii prime a 
industriei ali
mentare, pentru
cointeresarea producătorilor în ve
derea extinderii suprafețelor culti
vate și creșterii producției de le
gume și zarzavaturi la hectar, 
precum și pentru specializarea pro
ducătorilor in aceste culturi, Con
siliul de Miniștri a emis recent o 
hotărire privind contractarea de 
legume, zarzavaturi, fructe și se
mințe de legiune.

Conform acestei hntătlri. sf _ 
rile populare regionale, al orașu
lui București, ale orașele de ub- 
ordonere regională, raionala, pre
cum și sfaturile populare raionale 
vor aprabn planuri

etnd producăto
rul irigă supra
fețe noi — cu 
30 la sută pen
tru contractele 
pe un an și cu 
50 la sută pen
tru contractele 
pe cel puțin doi 

- — ani, înlesnirea
procurării materialelor, îngră
șămintelor și semințelor, a carbu
ranților și lubrefianților 
tru instalațiile mecanice 
irigare, a insectofungicidelor 
In S.M r organiza

specializate 
sa producătorilor.

pen- 
de 

etc. 
bri- 

pen- 
iar 

vor închiria 
or utilaje pentru iri

gat. Pentru transporturi de pro
duse contractate pe o distanță de 

pre ducătorii vor primi 
tarif dor în vigoare.

>ilește că pentru 
uri, cartofi timpu- 

vor fi fixate 
regionale fi

Știri din G.A.S
Ș<-au îndepTinH pianul

prind

m 0 fruct*.. pr^urU 
da riaturile populct 
al orașului București, iar pentru 
semsnfe de legume ți cartofi de 

către comitetul pen-

CRAIOVA (de la coresponden
tul nostru).

Zilele trecute a avut loc ple. 
nara lărgită a Comitetului regio
nal U.T.M. Craiova care a dez
bătut hotărîrile plenarei C.C 
al P.M.R. din 27.29 decembrie 
1956.

In prima parte a raportului 
prezentat de tov. Petre Ion, prim 
secretar, li s-a vorbit participan- 
ților Ia plenară despre felul. în 
care tineretul din regiunea Cra
iova s-a străduit să contribuie 
in anul 1956 la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite de cel de al 
doilea Congres al partidului.

In partea a doua a raportu
lui s-a vorbit despre sarcinile 
comitetului regional U.T.M. în 
vederea mobilizării tineretului la 
aplicarea in viață a hotăririlor ple
narei G.C. al P.M.R. din 27-29 
decembrie 1936.

In discuțiile purtate tovarășii 
Ion Popeangă, Constantin Viașu, 
Gheorghe Stoian, Constantin Bă
bătie și alți participanți la ple
nară s-au ocupat de activitatea 
organizațiilor de bază U.T.M. 
din sectorul șoclhlis» al agricul
turii, de felul c«m muncesc ele 
pentru lărgiri și consolidarea 
acestui sector.

Un lucru care dovedește că în 
atenția fiecărui participant la 
plenară a stat grija pentru găsi-

1 
să fie t —
tente în activitatea organizațiilor 

numărul

metodelor cu ajutorul cărora
Fie înlăturate lipsurile exis-

U.T.M., îl constituie 
propunerilor făcyte.

Octavian Socol, 
ti Comitetului
Corabia, in cuvintul său 
printre altele : După ce 

au luat cunoștință de prevederile 
cuprinse în documentele plenarei 
C.C. al P.M.R., tinerii din raio- 

Ircin^t 
' angaja.

. ‘olosînd experien
ța comitetelor raionale fruntașe 
in muica pentru transformarea 
socialiatl a agriculturii șl expe
riența acumulată de rafonu! nos
tru. utemiștii iși vor intensifica 
munca în rindul țăranilor mun- 

• cftori cu gospodării individuale, 
muncind neobosit sub conducerea 
organizațiilor de partid pentru 

. lărgirea sectorului socialist al 
agriculturii, lămurindu-și in pri
mul rind părinții, rudele și cu.

1 noscuțil pentru a intra în gos-

Sr”. 1 . nul Coțifi^ ruau bisai
&tc fa pretij fit cunoscute plenarei 

er.t din ziua ridicării produ- r meritele lor. Folosind

-S k t

Au *er*r reparaprie

. cteHtăț:
* de M
J valtare
J creatoare • ce*' 
’ însușite pe Mne* 
J facultățile'

prim se- 
raional

podarii colective și întovărășiri.
In scopul creșterii suprafețelor 

cultivabife tinerii vor reda agri
culturii 111 hectare. Tineretul va 
contribui la creșterea producției 
agricole la hectar, transporttnd 
pe cimp 11.000 tone gunoi de 
grajd, îngrijind semănăturile de 
toamnă, făcind polenizarea arti
ficială a semănăturilor de pe 
3680 hectare cultivate cu 
porumb, secară, floarea-soarelui 
precum și prin cultivarea a 40 
hectare porumb hibrid pentru să- 

" " i organizațiile 
U.T.M. din comunele 

Orlea, Gura Padinii,

hectare porumb hil 
mință. Tinerii din 
de bază “ 
Gîrcov,®
Grojdibodu și lanca vor planta 
11.000 puieți de plopi, iar cei 
din organizațiile de bază U.T.iYL 
din comunele Vișina Nouă, Vă- 
dăstriță, Isbiceni și altele vor 
curăța 1.200 ha. de islaz.

Pe baza angajamentelor luate 
și a propunerilor făcute de par
ticipant la discuții, în afară de 
măsurile stabilite pentru înlătu
rarea lipsurilor care se mai ma
nifestă în multe organizații • de 
bază U.T.M. din G.A.S., S.M.T., 
G.A.C., întovărășiri agricole și 
din alte sectoare de activitate, 
plenara comitetului regional a 
hotarît ca în acest an, organiza
țiile de bază U.T.M. din 130 sate 
în care nu sint organizații de 
partid, să-și asume răspunderea 
de a munci pentru crearea de noi 
G.A.C., cooperative agricole de 
producție, întovărășiri agricole 
în aceste sate. Organizațiile 
U.T.M. din unitățile socialiste 
vor lua sub patronajul lor lo
turile semincere și cele destinate 
creării fondului de bază. Prin lu
crările de îndiguire, prin drenaj, 
tinerii din satele așezate în 
Lunca Dunării vor reda agricul
turii suprafața de 3.000 ha. pă- 
mînt. Vor fi plivite 10.000 ha. 
cultivate cu cereale de toamnă, 
se va face polenizarea artificială 
a semănăturilor de pe suprafața 
de 30.000 ha. cultivate cu po
rumb, floarea-soarelui, secară. 
Tinerii vor cultiva 500 ha. cu 
porumb hibrid pentru sămînță 
și vor planta un milion de pomi 
fructiferi.

Acestea sint numai o parte din 
acțiunile prin care tineretul din 
regiunea Craiova va contribui 
anul acesta la traducerea în 
viață a hotăririlor plenarei C.C- 
al P.M.R. din 27.29 decembrie 
1956.

O NOUA VICTORIE
♦ La 26 ianuarie, raionul Călmățui a fost complect 
co opera ti vizat
4c La obținerea acestui succes 
mulți utemiști și tineri agitatori

au contribuit

Mni întâi, să povestesc cum am 
putut face studii secundare și u- 
niversitare, In calitatea mea de fiu 
al unor părinți analfabeți, care au 

'Htfentificarea unui mort-’1 
și după trei ani ?

^prtîXȚA sâ-și «vxTîxrr J

® , TriflȘ. SMmI
Su*. în

Cn îft Iunie K*»4, 8 dispărut 4* 
pfejftteasicft tânărul Vw 

m mai rvre.uo «țpjn,, 
ime&ril* făcute

Mtl că t’a sinucte din*
ră n’a putut as-și

mte -.ftjduk- î.t Con.wivaiv;. jn- 
tonm merțîi unui wk&îu dl 

mtOin awdm de

Cutremurătoare dovadă a mize
riei și deznădejdii care domnea in 
rindul tineretului studios... Ne 
avînd posibilități materiale pentru 
a șe înscrie la Conservator, tînărul 
Vasile Fleserin îșl trage două 
gloanțe in cap. După trei ani ca
davrul Iul este găsit în apropierea 
comunei Aludul de sus. Ziarul (J- 
niversul din 11 mai 1937 a înserat 
intîmplarea funestă la rubrica fap
telor diverse.

mai avut, afară de mine, încă 
nouă copii. Povestirea întâmplări
lor respective, datorite mai toate 
unor împrejurări „norocoase", pre
zintă, cred, interes aș zice istoric, 
în sensul că arată cîte lucruri 
„bune" trebuiau să se întâmple, 
pentru ca, din multe mii de copii 
săraci, să izbutească unul a face 
studii superioare.

Un prim noroc a fost faptul că, 
născtndu-mă intr-un oraș reședin
ță de județ, am putut urma, fără 
sa plec din casa părintească și să 
stau, deci, la gazdă în altă locali
tate, cursurile gimnaziului, singura 
școală medie (corespunzătoare 
ciclului al ll-lea elementar de 
astăzi) existentă în orașul meu na
tal. Dar acest „noroc* era condi
ționat de altul, pe care colegul 
meu din cursul primar Chitic 
Teodor, de pildă, premiant l în 
toate clasele, nu l-a avut: părin
ții mei erau mai puțin săraci de- 
cit ai lui, și așa se face că eu 
mi-am putut continua studiile, pe 
dnd d a fort dat „la stăpîn", să 
tncețe o meserie.

Dvpă terminarea gimnaziului aș

fi intrai fi eu, 
la fel cu mulți 
colegi de pro
moție, fie la 
poștă, fie la una 
dintre adminis
trațiile publice, ca „contopiri", dreptul 

dacă nu intervenea o nouă 
întâmplare „norocoasa". Un frate 
mai mare, după ce a stat 
cițiva ani la stăpîn, a reușit, 
cu mari greutăți, să intre 
într-o școală normală (școală pe
dagogică, cum spunem noi astăzi) 
și să ajungă învățător. Datorită 
sprijinului său moral și material 
am putut da examenul de admite
re ca bursier la Liceul Internat 
din Iași. Dar și de astă dată a 
trebuit să intervină norocul.

Examenul se ținea la Iași pen
tru două locuri și la Galați pentru 
patru locuri de bursier. Fratele 
meu a aflat aceri amănunt toc
mai în ziua cînd trebuia să trimi
tă actele pentru înscriere, și prin- 
tr-o simplă întâmplare, de la un 
fost coleg de școală, care era pro
fesor în învățământul mediu din 
Galați. Dacă mă prezentam la 
lași, este sigur că n-aș fi reușit, 
pentru motivul că aș fi avut de 
luptat cu opt concurenți, dintre 
care unul avea locul asigurat de 
mai înainte, datorită „relațiilor" 
familiei sale cu oamenii din con
ducerea ministerului de resort.

Evident că la. toate aceste în
tâmplări „norocoase" s-a adăugat 
și o anumită aptitudine la învăță
tură a celui în cauză. Dar cîte 
mii și zeci de mii de copii săraci, 
înzestrați cu calități excepționale, 
nu s-au pierdut în masa mare a 
exploataților, spre paguba irepara
bilă a culturii naționale, din prici
nă că n-au fost ajutați de împre
jurări ca cele amintite aici 1

Așa am ajuns student al 
Universității din lași la litere 
șl drept (două facultăți) în 
toamna anului 1908. Care era 
atmosfera spirituală a vieții 
studențești din vremea aceea ? 
Ideea de bază, care explică multe 
dintre racilele bine cunoscute ale 
învățămîntului superior, așa cum îl 
organizase burghezo-moșierimea în 
vederea intereselor ei de clasă, se 
poate rezuma într-un singur cuvînt: 
autonomia. Pentru profesori ea se 
traducea, în fapt, printr-un liber
tinaj care nu cunoștea nici o limi
tă. Erau membri ai corpului didac-

Acad, lorgu Iordan

pentru acest abuz scandalos, 
ca ți pentru numeroase alte 
abateri, nu mai puțin greve, 
de la normele cele mai elementare 
ale comportării ca om ți ca cetă
țean. în ce privește pe studenți, ei 
se conduceau după așa-zisa liber
tate academică, pe care o inter
pretau și o aplicau la fel cu pro
fesorii, transformând-o într-o ade
vărată anarhie : veneau la cursuri 
dacă și tind voiau... se prezentau 
la examen după criterii asemănă
toare, In funcție de „dispoziție" și 
de „conjuncturi? favorabilă; 
promovau așazicind în anul ur
mător și fără examene, rămînînd 
să treacă pe cele restante cînd le 
va „veni vine" etc.

în asemenea condiții, înțelege 
oricine că nu se puteau face studii 
mai mult ori mai puțin serioase 
decît în mod cu totul excepțio
nal.

Cu toate greutățile de ordin 
material, pe care le puteau birui 
numai parțial majoritatea studen
ților din epoca anterioară primului 
război mondial, se poate spune că 
condițiile lor de viață nu erau,

ftXrStlATA Drejx uZâri 
liS-r-ă c-$e*
fierr.e. Adresatt s*r 74 M

Anunțul publicat mai sos a apa
rat în ziarul „Universul- din 8 
mai 1W7. Cîte asemenea anunțuri 
n-au apărut în ziare îa vremurile 
de tristă amintire ale domniei bur
gheziei.

lele raionului Călmă- 
fost sărbătoare. Co

lectiviștii. intovârașițit, nenu- 
ralrații agitatori virstnici și 
tiaei care au luptat necontenit 
pe frontul transformării socia
liste a agrica'turii raionului, au 
trăi! bucuria unei mari victorii : 
corn; ecta cooperativizare a raio
nului.

La sediul comitetului raional 
l.T.H. am intibut un grup nu- 
me»os de tineri ce-ți împărtășeau 
reciproc impresiile din munca 
pentru cooperativizarea raionu. 
lui. la care participaseră din 
plin.

— Să vezi echipa noastră — 
prinse a povesti un tinăr bine 
legat. îmbrăcat intr-un coțoc — 
cită muncă-a du» cu un țâr 
Jon Thirescu. rină U urmă..

— Mute supăra — l-am întrebat 
ea — despre ce fel de echipă este 

I vorba?
— De tineri — răspunse In lo

cal lai, Gneorghe Stanciu. primul 
.șecranr *1 comitetului raional 
U.T M. La noi tovarășe, in fie- 

- care ul iu fiecare cătun, mare 
parU din oamenii ce formau e. 

' cMptle ■ it' aflători erau ute- 
rniști,_ care munceau sub condu- 

’ cerea direct! a comuniștilor
— Da, iți rdul vorba tînărul 

‘ m cojoc. Echipa noastră a fost 
format! numai din utemiști: 

’ Haria Bal a ban. Aurica Nica, So- 
' fia Pirvu și Scar lat Voinescu,

an.

Pretesttin conirti m iww-/
ienwi, 3 60 de cxtivgi diniiv ce; nul i 

din ciminurfle «»«
lași. Cerem soildaruares întregii
sarace-

(Vom reveni) ■

Revista „Studențimea nouă» pu
blică în numărul 11 din anul 1931 
acest protest al studenților ieșeni. 
Mărturie elocventă a „grijii" stă- 
pînirii burghezo-moșlerești pentru 
tînăra intelectualitate.

în general vorbind, absolut insu
portabile. Și aceasta, datorită fap
tului că cei de tot săraci se pu
teau, în general, descurca, dînd 
meditații, intrînd ca pedagogi în 
școlile cu internat sau ca funcțio
nari în diverse servicii publice.

Situația riudențimii venite din 
rîndurile păturilor nevoiașe s-a

Acest spor se explică, in 
bună parte, prin credința care 
s-a dovedit, cum nu se pu
tea altfel, a nu corespunde abso
lut de loc realității, că obținerea 
unei diplome de studii universi
tare însemnează, prin ea însăși, 
nu numai posibilitatea, ci și drep
tul pentru posesorul ei de a găsi 
o întrebuințare in timpul muncii. 
Dezmințirea a venit mult mai cu
rînd decît se așteptau chiar oa
menii care-și dădeau seama de 
starea economică a țării: numă
rul șomerilor intelectuali creștea 
pe zi ce trecea, aproape în acee
ași proporție cu numărul însuși 
al studenților.

Mizeria materială și, drept con
secință firească, starea de spirit 
a masei studențești s-au înrăută
țit și mai mult după instaurarea 
hitlerismului în Germania, care, 
atât în țara lui de baștină, cît și, 
mai ales, în țările menite să-i de
vină satelite, n-avea nici un in
teres ca tineretul să se pregătească 
serios în timpul studiilor.

In asemenea condiții, munca 
profesională a masei studențești 
rămînea pe un plan cu totul se
cundar sau era pur și simplu ine
xistentă. Agitatorii legionari ve
neau la cursuri numai pentru a 
face propagandă și a intimida, 
adesea prin mijloace violente, pe 
studenții care înțelegeau să mun
cească serios.

Așa arăta, în Unii mari, viața 
studenților înainte de 23 August 
1944.

Fabrica de celuloză „Reconstrucția" 
din Piatra Neamț

Cojrtoria mecanico hidrauli 
că a Fabricii de celuloză ..Re
construcția* din Piatra Neamț 
este o instalație care înîoco- 
iește munca a 40 de muncitori 
manuali la cojitul lemnului. 
Ea va fi deservita de o ecHpă 
de numai 5 muncitori. Ca căci-

taica de lucru a instalației va fi 
de cca 600 mc. in 24 ore. 
Buștenii $rnt trași 
d.D Bistrița cu a- 
jutorul imui troliu 
mecanic. Coji tons 
va intra in curînd
•n funcțiune

secretarul comitetului U.T.M. pe 
comună. în comună la noi, ia 
Stăncuța, au muncit foarte mulți 
utemiști pentru cooperativizare. 
Dar să revin la problemă. Chi- 
rescu ăsta era, cum să vă spun 
ea, greu de convins. Nu avea 
omul cine știe ce avere, dar se 
bucura de multă stimă în sat. 
Șl cum vă spun, nu voia să in
tre nici in gospodăria colectivă, 
nid în întovărășire $1 unde mai 
pui că era tocmai unchiul meu. 
Cu toate ci. după discuțiile pur
tate el- râm în ea neclintit pe po
ziția lui. am decis să nu mă dau 
bătut

— Iți era rușine să te dai bă
tut — II Îmboldi o tînără care 
ședea alături.

— Și n-aveam de ce ?... 
într-o seară l-am luat pe 
unchiu-mea și ne^am dus la ve
cinul sau, colectivistul Nae Oan- 
cea. Acesta e un om cu o casa 
de copii — 7, nici mai mulți nici 
mai puțini. Și nu avea nici un 
petic de pămftit. Omul a intrat 
în anul 1955 în^gospodăria co
lectivă, iar acum nu numai un
chiul dar și eu am rămas cu 
gura căscată de ce am văzut în 
casa lor. Podul și hambarele pli
ne cu griu, un butoiaș cu vin, 
putină cu brînză, vreo 20 și ceva 
de kilograme de lină și întreaga 
familie bine îmbrăcată. A doua 
zi dis-de-dimineață unchiul meu, 
a semnat o cerere — s-a înscris 
In întovărășire.

— Asta nu-i nimic — îl îmboldi 
din nou fata de alături.

— Staj să vezi, spuse tînărul, 
după asta în două zlie i-am în
scris și pe ceilalți unchi ai mei : 
Gheorghe Roman, Ion lorgu, 
Costică lorgu și să vezi acum 
ceva interesant. Vrind ca să nu 
dea oul lecții găinei, Marin Chi- 
rescu, tatăl lui Ion Chirescu, cel 
cu pricina, s-a trecut direct în 
colectivă.

— Asta — interveni primul se
cretar, e tocmai ceea ce am con
semnat noi in planul de acțiune: 
munca cu rudele, cu cei mai a- 
propiați. . , >» * .

— La noi — reinodă firul dis
cuției fata de lingă flăcău, des
pre care am aflat că se numește 
Georgeta Manolescu și este din 
comuna docile — grupele de a- 
gitatori s-au împărțit pe cir
cumscripții. în circumscripția noa
stră a trehuit să ducem o muncă 
plină de răbdare cu Alexandru 
Arman. Ne ducem în prima 
zi la Alexandru Arman, ba
tem în poartă; iese Tudora, 
nevastă-sa și cu fecioru-său, 
Nicolae. Le spunem noi cum 
și ce fel și de ce am venit Ia ei 
și ce vrem șl numai că începe a 
se jelui bătrîna :

— Eu, maică, știu că la colec
tivă e bine. Ce, oare eu n-am 
ochi să văd ? Uite, în sat la noi, 
dar ce să fac dacă bătrînul ăsta 
al meu este căpos ?

După cîteva zile ne întîlnlm 
cu bătrînul, care ne spune:

— Eu vreau, dar nu vrea ne
vasta !

II rugăm atunci, pentru că ne 
întîlnisem pe uliță, să ne pri-

într-o vizită și pornimmească 
cu el spre casă.

Cînd îl punem de față 
meia, aceasta zise; ,,Da 
noi nu sintem contra. dar 
nu vrea feciorul".

Au mai trecut alte cîteva zile 
pînă cind am reușit să-i adunam 
pe toți deodată. Băiatul a spus 
atunci:

— Nu, eu nu vreau să intru! 
După ce m-oi însura, atunci...

— £i cînd te însori ? l-am în
trebat noi.

— Eu 
ălălalt, 
Cînd oi

~ Șl 
cut ? —

S-a _____ r.__
singur pentrucă rămăsese singu
rul individual din sat.

— Dar tu, Cecilio, tu de ce 
nu spui nimic ? — întrebă pri
mul secretar. Ești atît de mo_ 
destă, ori nu știi că noi ne min- 
drim atît de mult cu utemiști! 
de la Tătaru ?

— Păi ce să vă spun eu? Am 
fost la ineeput vreo 20 de tineri 
care am muncit în echipele de 
agitatori. Aproape in fiecare zi 
stringeam cite o cerere.două. 
Dacă am văzut noi că așa mer
ge treaba, am convocat o aduna
re generală de U.T.M. in care 
am hotărit să mobilizăm și niai 
mulți tineri și să-i trimitem în 
echipele permanente de agita, 
tori. Am mobilizat vreo 60. cite- 
odată chiar și 80 de tineri, ca-e 
au mers din casă în casă. In 
primul rlnd și-au lămurit părin
ții și rudele ; de fapt așa a mers 
munca Ja noi. Astfel că în primă
vara anului trecut am intiintat 
in sat |a noi gospodăria colecti
vă „Răscoala din 1907". Apoi a 
mai [uat ființă la noi în sat o 
întovărășire, Ia înjghebarea că
reia, sub conducerea organizației 
de partid, au muncit mulți tineri. 
De aceea, spre bucuria noastră 
membrii întovărășirii au hotă
rit să-i dea denumirea de „Cel 
de-al doilea Congres al Uniunii 
1 ineretului Muncitor". Acum, in 
toamnă, s.a mai creat o nouă 
gospodărie colectivă : ,.Cel de-al 
ll-lea plan cincinal*'. La noi s-a 
terminat cooperativizarea incă de 
mult. Ultimii utemiști s.au în
scris Incă din vară in întovărăși
re. Noi n-am mai avut în vara 
aceasta utemiști în afara secto
rului socialist al agriculturii.

Multe s-au mai discutat. 
Utemiștii, agitatorii, luptători 
activi pe frontul transformă
rii socialiste a agriculturii, 
și-au împărtășit experiența lor. 
La sfirșîtiil discuțiilor primul se
cretar le-a spus :

— Va trebui să ne tntilnlm cit 
de curînd să vedem cum s-o por
nim mai departe. Victoria ' a- 
ceasta ne.a dovedit că țăranii 
muncitori au încredere deplină 
în politica partidului și guvernu
lui. Acest lucru ne chezășuîește 
succesul în munca pentru com
plecta colectivizare a raionului, 
pe care o vom duce de acum 
înainte.

știu ? La anul, la anul 
de unde să știu eu ? 
găsi fata.
pînă la urmă ce a fă. 
i-am întrebat eu. 
înscris. Se simțea prea

I. ȘERBU



MARILE ADUNARI POPULARE 
DIN ÎNTREAGA ȚARA LA 3 F

V O T A II C DID AȚII F. D. P.
Kstăzi putem spune că Rominia ——-----
—a devenit o țară industrial-agrară

Alegerile de la 3 februarie Yor demonstra întărirea alianței de luptă 
pentru socialism a clasei muncitoare și a țărănimii muncitoare

(Urmare din pag, l-a) 

itradicțiile interne care sint 
re imperialiștii americani pe 
o parte, și imperialiștii englezi 
francezi pe de altă parte. 
Încercarea Statelor Unite de a 
i locul imperialiștilor englezi 
francezi în țările arabe, de a 

ne dînșii stăpînire pe bogățiile 
petrol din această zonă a lu- 

i, a spus vorbitorul, sini sor. 
î eșecului
Domnii .imperialiști englezi, 
mcezi și americani uită atunci 
ui se ceartă Intre dînșii de ho
țiile de petrol din această zonă, 
ă să ia în considerare De arie
ratul stăpîn al acestor zone 
■e este poporul locuitor în O- 
■ntul Apropiat și Mijlociu.
La sftrșitul anului trecut a a- 
t loc acțiunea contrarevoluțio- 
ră din Ungaria, care a pus în 
mejdie însuși regimul social
istic din Ungaria
Aprecierile noastre, ale P.M.R,. 
jpra evenimentelor din Unga- 
. au fost confirmate în totul, 
cru îmbucurător este că în sî- 
1 poporului maghiar, al clasei 
mcitoare din Ungaria s-au gă- 

forțele care să redreseze si- 
iția, să constituie un guvern 
•oluționar muncitoresc-țărănesc, 
■e a învins în lupta armată, cu 
■jjinul armatei muncitorești-ță- 
rești sovietice, cohortele reac- 
nii catolice, șoviniste, naționa
le maghiare instigate, organi- 
ie și sprijinite de reacțiunea in- 
națională. Sîntem bucuroși de 
1st lucru pentru că aceasta, este 
ezășia dezvoltării Ungariei pe 
umul democrației și este.che- 
șia relațiilor pașnice și de 
etenie între statul democratic 
nîn și statul democratic ma- 
iar.
Referindu-se a.poi la problemele 
erne, tov. Miron Constantinescu 
subliniat că plenara C.C. al 
VLR. care a avut loc la sfîr- 
ul lunii decembrie, are o im- 
■tanță deosebită în istoria par
ului nostru și a regimului de- 
crat popular din țara noastră, 
mara a analizat profund și a 
: soluțiile cele mai potrivite 
iblemelor mari economice, so
le care ne stau în față.
Chestiunea centrală care a fost 
ibătută la această plenară pe 
sa Raportului prezentat de 
arășul Gh. Gheorghiu-Dej a

fost aceea a ridicării nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Noi avem încă serioase lipsuri 
în acest domeniu, știm că n-am 
reușit să îndeplinim în întregi
me ceea ce ne-am propus în pri
vința ridicării nivelului de trai.

Cauzele acestei nerealizări in
tegrale a ridicării nivelului de 
trai, care au fost analizate și la 
Congresul al II-lea, sint multi
ple. Ele sînt legate de problemele 
productivității muncii îp țara 
noastră, de problemele reducerii 
cheltuielilor de producție și de 
circulație care să asigure veni
turi suplimentare statului pentru 
a îmbunătăți nivelul de trai, sint 
legate de eforturile mari pentru 
industrializare, pe care a trebuit 
să le facem în această perioadă 
pentru construirea bazei tehnico- 
economice a socialismului în țara 
noastră.

Această operă a cerut o muncă 
încordată din partea poporului 
muncitor, a cerut anumite sacri
ficii din partea clasei muncitoare 
și a țărănimii muncitoare.

Este o mare cinste pentru cla
sa muncitoare și țărănimea mun
citoare din țara noastră că au 
făcut cu încredere și cu speranțe 
neclintite aceste sacrificii, asigu. 
rînd realizarea planurilor impor
tante de industrializare și de e- 
lectrificare a țării. Astăzi putem 
spune că Rominia a devenit o 
țară industrial-agrară în care 
majoritatea venitului național 
este furnizat de industrie.

Față de 1948, anul naționali
zării, producția noastră indus
trială a crescut în 1956 de 3,8 
ori, adică de aproape.4 ori.

Fără îndeială aceasta a avut 
urmări directe și în privința dez
voltării agriculturii, a iran spor-: 
turilor, în privința industriei de. 
construcții și în toate domeniile, j 
In continuare tov. Miron Cons- 
tantinescu a vorbit pe larg des
pre măsurile adoptate de plenara 
C.C. al P.M.R. din decembrie, 
1956 pentru ridicarea nivelului 
de trai al poporului, pentru dez
voltarea economiei naționale. 
Hotărîrile privitoare la desfiin
țarea sistemului de cote obliga
torii și generalizarea sistemului 
de achiziții și contractări au fost 
primite cu mare entuziasm, cu 
mare încredere de țărănimea 
muncitoare.

democrația populara asigura maselor de oameni 
:i muncii participarea activa la treburile țârii

Referindu-se la problema lo
cuințelor, vorbitorul a arătat că 
In 1957 numai din fonduri cen
tralizate se vor aloca pentru 
construcfia de locuințe 1 miliard 
lei față de 2 miliarde lei alocate 
în tot cursul primului cincinal.

Va spori considerabil construe, 
•ția de locuințe din fondurile sfa
turilor populare, ale Intreprinde- 
jriior cit și din resursele cetățeni
lor ajutați cu credite de stat. Vom 
merge astfel simultan pe mai 

Imulte căi pentru a putea spori 
masiv construcția de locuințe.

Față de nevoi acest lucru este 
incă nesatisfăcător. Depinde însă 

lin foarte mare măsură de sfatu- 
"rile populare și de întreprinderi 
i pentru ca volumul de construcții 
ide locuințe să fie mai mare

Se vorbește în- ultima vreme 
toartă mult despre acțiunea cen
tralizării și descentralizării, a 
spus in continuare vorbitorul. 
Sîntem împotriva centralizării ex
cesive, care împiedică dezvoltarea 

■ inițiativei maselor și creația ma. 
selor populare în economie, cul
tură, în toate domeniile și sintem 

' împotriva descentralizării excesi
ve, care este de asemenea dăună
toare pentru că duce ia o slăbire 

1 a unității economiei, Ia o fărâmi
țare economică, culturală, care 

‘ nu este in interesul dezvoltării 
' țării noastre.

Referindu-se la calomniile îm
potriva regimului nostru de de
mocrație populară și la activita- 

I tea unor posturi de radio impe
rialiste care urmăreau să pro- 

' voace unele neliniști și ta țara 
noastră, tov. Miron Constanți- 
nescu a subliniat că acest lucru 
nu numai că nu a izbutit, dar 
a dus la o mai mare încredere 
a poporului nostru, la o mai mare 
unire a muncitorilor, ia întărirea 
alianței clasei muncitoare cu ță. 
rănimea muncitoare, la stringerea 
și mai mult a prieteniei poporu
lui romin cu naționalitățile con
locuitoare. Poporul nostru, la 
chemarea partidului, la chemarea 
guvernului a sprijinit și sprijină 
ferm regimul de democrație 
populară, singurul regim care 
poate asigura o dezvoltare con
tinuă spre socialism, spre o via
ță îmbelșugată, cultă, fericită a 
poporului

Mulți dintre tovarășii care au 
luat cuvintul s-au referit la rea
lizările din Cluj, la realizările ob

ținute din orașul și regiunea Cluj. 
Au subliniat indeosebi realiză
rile în domeniul cultural, al în- 
vățămhitului, precum și unele 
lipsuri.

In anii regimului de democra
ție populară in Cluj 6-au con
struit fabrici noi cum sint „Car- 
bochim", „Libertatea". Atelie
rele trustului 9; s-au dezvoltat 
puternic fabrica „Janos Herbak", 
Ateliereie C.F.R., „Tehnofrig", 
„Armătura". întreprinderea „Var
ga Katalin* și alte întreprinderi 
din Cluj. Dezvoltarea industriei 
a făcut ca populația muncito
rească a Clujului să crească con
siderabil. După cum știți, față de 
mai puțin de 100 000 de locuitori 
cit avea Clujul înainte de cel 
de-al doilea război mondial, as
tăzi orașul are peste 155.000 de 
locuitori.

Și in domeniul cultural. Și in 
domeniul sănătății și al tavâță- 
mintului s-au realizat, cu toate 
deficientele care există, lucruri 
importante.

In încheiere, tovarășul Miron 
Constantinescu a spus: Noi trăim 
intr-un timp etnd țara noastră 
devine din ce in ce mai bogată, 
ciad surorile și frații romini, 
maghiari, de toate naționalitățile 
se unesc tot mai puternic pentru 
a făuri din Republica Populară 
Rominâ o țară îmbelșugată, cultă, 
fericită

Fără îndoială că acest lucru 
nu se poate înfăptui dintr-odată. 
Dar fiecare an, fiecare trimestru, 
fiecare lună fiecare înfăptuire 
fie ea mare sau mică, ne apro
pie de acest țel.

Este in puterea noastră, a 
noastră a tuturor, și a fiecăruia 
in parte, muncitori, țărani, inte
lectuali. să îndeplinim această 
mare misiune, să înfăptuim visul 
de veacuri al poporului, să con. 
struim o societate fericită, o so
cietate nouă in care să nu mai 
existe asuprire și exploatare.

Pentru a putea înfăptui acea
sta este nevoie de o călăuză și 
această călăuză există in țara 
noastră. De peste 35 de ani ea 
arată drumul poporului muncitor 
din țara noastră, il călăuzește la 
fiecare pas, îl sfătuiește, îl în
drumă, critică lipsurile, aprecia
ză rezultatele bune, orientează 
pe cale justă munca poporului 
nostru Această călăuză este Par
tidul .Muncitoresc Romin.
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cuceririlor revoluționare ale po. 
porului muncitor.

Alegerile se vor desfășura sub 
semnul importantelor hotăriri ale 
plenarei C.C. al P.M.R. din de
cembrie anul trecut, sub semnul 
unirii tuturor forțelor țării noas
tre pentru îndeplinirea lor.

Hotărîrile plenarei, elaborate 
pe baza sarcinilor trasate da 
Congresul al doilea, constituie un 
vast program de activitate în 
toate domeniile vieții politice și 
economice pentru anii următori, 
program menit să asigure crește
rea nivelului de trai pe baza 
dezvoltării și întăririi continue a 
economiei noastre naționale

Nu există domeniu de activita
te în care să nu se constate re
zultatele binefăcătoare, realizările 
însemnate obținute de statul nos 
tru democrat-popular, de oamenii 
muncii însuflețiți și conduși de 
partid.

In toate regiunile țării s-au 
construit întreprinderi noi, au 
fost reconstruite și reutilate în
treprinderile vechi. Sporul de 
producție Industrială obținut In 
clțiva ani depășește ceea ce a 
realizat burghezia in zeci de ani.

Regiunea Stalin a cunoscut și 
ea un puternic avint. In anul 
1956 producția industrială a re
giunii a fost de aproape 3 ori 
mai mare declt în 1950.

Ea a furnizat economiei națio
nale produse noi cum sint: ca
mioane. tractoare, diverse utila
je pentru industrie, noi produse 
chimice și altele.

Agricultura regiunii dispune 
de o bază puternică de mecani
zare în continuă dezvoltare. Uni
tățile socialiste din agricultură 
se dezvoltă și se întăresc.

S-au creat condiții tot mai 
bune pentru dezvoltară* produc
ției țăranilor muncitori cu gospo
dării individuale.

Realizări Însemnate sînt și tn 
domeniul ridicării nivelului de 
trai. In 1956 volumul desfaceri
lor a fost de 2,5 ori mai mare 
deci! în 1950. Au fost construite 
in ultimii ani peste 3.000 aparta
mente, noi cartiere muncitorești 
în Orașul Stalin, Copta Mică, a 
fost dat țării un oraș nou — 
Victoria.

Industria locală, cooperația 
meșteșugărească, precum și micii 
meseriași au dat populației mai 
multe produse de larg consum, 
au îmbunătățit deservirea popu
lației in multe domeniu

In regiune pulsează din plin 
activitatea culturală. A crescut 
numărul elevilor și studenților 
din școli și institute, al bibliote

cilor și căminelor culturale, s-au 
înființat teatre, orchestre, ansam. 
bluri artistice. Naționalitățile 
conlocuitoare desfășoară o boga
tă și multilaterală activitate cul
turală în limba maternă, dindu-și 
contribuția la îmbogățirea patri
moniului de cultură și creație al 
patriei comune.

Realizările regimului democrat- 
popular ne dau tot dreptul să ne 
mîndrim cu ele, dar ar fi greșit 
să nu ne dăm seama că tn a- 
ceastă perioadă au fost greutăți 
și lipsuri care ne-au împiedicat 
să obținem rezultate mai bune, 
să ridicăm in măsură mai mare 
nivelul de trai, să satisfacem in 
condiții mai bune nevoile de a- 
provizionare, de locuințe ale oa
menilor muncii.

Pentru a înlătura mai repede 
greutățile și lipsurile, pentru a 
îndrepta în timp cit mai scurt 
greșelile; pentru a grăbi crește
rea nfvehjlu: de trai ai oamenilor 
muncii plenara din decembrie
1956 a G.G al P-M.R. a elabo
rat un program complex de mă
suri.

Pe baza hotăririlor plenarei 
Intr-un singur an — în anul
1957 — veniturile bănești ale 
populației vor crește cu peste 4 
miliarde le:.

O astfel de creștere de veni
turi intr-un singur an este fără 
precedent in trecut și ilustrează 
pe de o parte capacitatea eco
nomiei Doastre naționale de a 
face un astfel de efori, și pe de 
altă parte hotărirea de a obține 
rezultate însemnate în îmbunătă
țirea traiului oamenilor muncii.

Pentru a asigura îndeplinirea 
hotăririlor plenarei se fac în
dreptările necesare planului dn. 
cinaL

Succesul și eficadtatea acestor 
măsuri depind insă de creșterea 
mai rapidă a productivității mun. 
cii, de creșterea producției indus
triale și agricole, de mărirea vo
lumului de mărfuri necesare con. 
sumului populației.

Introducerea noului sistem de 
salarizare pe baza unei largi 
consultări a maselor de munci
tori trebuie să ducă la înlătura
rea unor situații nemulțumitoare 
în ceea ce privește rolul salariu
lui tarifar ca principală sursă 
de venituri, in domeniul normă
rii. a sistemului premial și altele.

Pentru îndeplinirea hotăririlor 
plenarei referitoare ia dezvolta
rea economiei noastre o mare 
însemnătate o are punerea în va
loare și buna folosire a bogății
lor subsolului.

Țara noastră dispune de canti
tăți însemnate de combustibil — 
caroune, petrol, gaz metan. Pro

ducția de combustibil a crescut 
an de an, depășind cu mult rea
lizările obținute sub regimul bur
ghez in acest domeniu. Față de 
1938 producem de peste două ori 
mai mult cărbune, cu peste 4 
milioane tone mai mult țiței și 
de peste 14 ori mai mult gaz 
metan.

In folosirea energetică a com
bustibilului există însă multă ri
sipă și adeseori combustibilii su
periori sînt folosiți în locul celor 
inferiori. In același timp valori
ficarea prin prelucrare chimică a 
petrolului, gazului metan, nu 
poate fi considerată incă satis
făcătoare. Prelucrarea chimică, 
industrială pe scară mare a ga
zului metan, a petrolului, trebuie 
să ducă la dezvoltarea rapidă 
și în condiții economice și teh
nice superioare a industriei chi
mice, a prelucrării petrolului. E- 
conomia națională va primi pe 
aceasta cale și la prețuri avan
tajoase mari cantități de îngră
șăminte chimice, fire și fibre 
textile sintetice, medicamente și 
multe alte produse extrem de ne
cesare economiei.

Vor fi intensificate și lucrările 
pentru valorificarea altor bogă
ții ale țării noastre cum sînt : 
sarea, stuful, minereurile neferoa
se, metalele rare etc.

In opera de valorificare a bo
gățiilor țării noastre colaborăm 
cu U.R.S.S., cu R. Cehoslovacă, 
R.D. Germană. Aceasta ilustrea
ză încă o dată avantajele colabo
rării economice și tehnice între 
țările socialiste.

Întreprinderile din regiunea 
Stalih sînt menite să joace un 
rol însemnat în valorificarea bo. 
gățiilor țării noastre, prin indus
tria ei chimică puternică, prin 
buna exploatare a zăcămintelor 
de gaz metan, prin utilajele ce 
trebuie furnizate de industria 
constructoare de mașini, prin 
dezvoltarea resurselor de energie 
electrică.

Alături de dezvoltarea continuă 
a industriei grele, temelia dezvol. 
tării întregii economii naționale, 
in anii următori, activitatea par
tidului și guvernului se va con
centra asupra dezvoltării agricul
turii.

Plenara din decembrie a C.C. 
al P.M.R. a elaborat un pro
gram multilateral pentru creș
terea producției agricole în anii 
următori. Avantajele pe care le 
vor avea producătorii agricoli în 
urma desființării cotelor obliga
torii la majoritatea produselor 
agricole, creșterea veniturilor lor 

bănești trebuie să aibă ca rezul
tat creșterea producției-mariă 
agricole, o mai bună aprovizio
nare a industriei și ponulatiei 
orășenești.

Totodată, pe baza întăririi le
găturilor economice se va întări 
mai mult alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănimea munci
toare, atașamentul țărăn.mii 
muncitoare pentru regimul demo
crat-popular, care a eliberai-o 
din robia moșierească și i-a creat 
condițiile pentru o viață fericită.

Intensificarea înzestrării agri
culturii cu mijloace tehnice și 
îngrășăminte va fi un element 
principal al creșterii producției 
agricole.

Posibilitatea de a folosi utila’e 
mecanizate, îngrășăminte pe su
prafețe mari, creditele de stat, 
avantaje în domeniul contractări
lor, scutiri de cote de carne și 
așa mai departe trebuie să creeze 
condiții tot mai favorabile de for
mare de noi gospodării socialiste 
cooperatiste, mari producătoare 
de produs® agricole-marfă, adu
cătoare de venituri tot mai in. 
semnate în bani și 1n produse 
membrilor ei.

Producția gospodăriilor agri
cole de stat trebuie să crească 
masiv, astfel ca în 1960 fondul 
central să primească un milion 
tone cereale.

Toate aceste măsuri creează 
condițiile necesare pentru a se 
obține avîntul dezvoltării agri
culturii.

Alegerile de ia 3 februarie tre
buie să arate întărirea alianței 
frățești și de luptă pentru socia
lism a clasei muncitoare și ță:ă- 
nimii muncitoare

In continuarea cuvîntării sale, 
tov. Petre Borilă a vorbit pe 
larg despre importanța măsurilor 
stabilite de plenara C.C. al 
P-M.R. referitoare la extinderea 
competentei sfaturilor populare 
și a conduoerilor de întreprin
deri, subliniind că acestea vor 
duce la o mai intensă participare 
a maselor la rezolvarea tuturor 
problemelor obștești.

In încheiere, mulțumind pen
tru încrederea ce i-a fost acor
dată de alegători, tovarășul Pe
tre Borilă a spus :

Candidații F.D.P., viitorii de. 
putați ai Marii Adunări Națio
nale, trebuie să fie soldați cre
dincioși ai poporului, luptători 
pentru creșterea bunăstării și fe
ricirii celor ce muncesc în pa
tria noastră, pentru viitorul fe
ricit ai copiilor noștri.
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politicii partidului nostru, ei 
ticipă cu tot mai mult elan în 
reața luptă pentru construirea 
ti vieți noi, tot mai îmbelșu- 
:e, pentru construirea socialis- 
lui. pentru pace. în toate fsa- 
irile obținute, țara noastră a 
nit un ajutor frățesc, multila- 
îl din partea Uniunii Sovieti- 

nfățișînd tabloul vechii Oltenii, 
. Constantin Pîrvulescu a ară- 
că această parte a țării era în 

pul regimului burghezo-mo- 
esc unul dintre cele mai tna- 
ate ținuturi ale Rominiei, lip- 
de industrie. Bogățiile Olte- 

i aparțineau unui număr de 
de moșieri și peste 13.000 

iburi, care stăpineau peste 
.000 ha. terenuri din cele mai 
ile. La Segarcea și la Sado- 
fostul monarh deținea peste 

)00 ha., tn timp ce sute de mii 
familii de țărani muncitori a- 
u pămînt puțin sau de loc și 
au in bordeie, duceau o viață 
robii
ine nu-și amintește că odi- 
iră mari moșieri ca Jean Ml- 
. Știrbei, prințul Gantacuzino, 
ileanu, Bibescu și alții, dețl- 
u fiecare mii'de hectare de te- 
îri arabile, în timp ce pe fie- 
: gospodărie țărănească reve- 
în medie cite 0,54 ha., că ta 

' regimul burghezo-moșieresc 
:is mișelește 11.000 țărani care 
u cerut dreptul la o viață mai 
ă.
ceste timpuri de tristă amin- 
au apus pentru totdeauna.

jb faldurile steagului roșu de 
ă al clasei muncitoare, înăl- 
de comuniști, s-au înrolat mi- 
îe de cetățeni cinstiți ai pa-, 

noastre, care au pornit cu 
rire să desfășoare o neînfri- 
luptă pentru făurirea 

linii noi, socialiste
îgiunea Craiova s-a transfor- 
în anii puterii populare din- 
regiune înapoiată într-o re

le în plină dezvoltare. In 
ginea orașului Craiova a fost 
tată una din cele mai mari 
ici electrotehnice din țară : 
ica „Electroputere". A luat 
ă uzina de mașini și unelte 
cole „7 Noiembrie". In anii 
ocrației populare ta regiune 
ezvoltă puternic industria pe- 
feră și carboniferă.
intierul navai din Tr. Seve- 
fabricile unite „Partizanul" 
Craiova, fabrica de confec- 

, Tudor Vladimirescu" din 
Jiu și alte unități industriale 
j mărit producția și și-au de- 
t simțitor sarcinile de plan, 

largă dezvoltare a luat in- 
ria alimentară. Puterea popu- 

a deschis largi perspective 
dezvoltare agriculturii regiu

nii, a schimbat aspectul satelor 
și comunelor.

Acolo unde odinioară, ca re
zultat al exploatării hrăpărețe a 
moșierilor, domiieau amarul și 
jalea, sărăcia și întunericul, în- 
tîlnești astăzi bună stare și bucu
rie.

In regiune au luat ființă 17 
S.M.T.-uri și 24 de gospodării a- 
gricole de stat înzestrate cu ma
șini de înaltă productivitate. Da
că pe timpul regimului burghezo- 
moșieresc existau în Oltenia 
41.000 de pluguri de lemn, ta 
prezent lucrează peste 1.700 de 
tractoare și alte mașini agricole.

Urmînd calea arătată de par
tid, peste 100.000 de țărani mun
citori și-au unit parcelele răzlețe: 
de pămînt și au constituit, pe 
ibaza liberului consimțămînt, 
1.800 de gospodării colective, în
tovărășiri agricole și cooperative, 
agricole de producție. S-a ridicat 
simțitor nivelul de trai al oame
nilor muncii dfn regiunea Craio- 
va. O dovadă a creșterii salariu
lui real al muncitorilor și a spo
ririi veniturilor țăranilor munci-, 
tori, o constituie faptul că vo
lumul mărfurilor desfăcute ta re
giune anul trecut a crescut cu i4 
la sută față de 1955.

In ultimii șase ani au fost con
struite peste 16.000 locuințe. De 
asemenea au fost amenajate 117 
case de naștere, numeroase spi-, 
tale și policlinici, au fost con
struite sau amenajate 1.074 că
mine culturale, peste 900 de școli 
etc.

In orașul Craiova au luat fiin
ță trei institute de învătămînt 
superior.

Oamenii muncii din regiunea 
Craiova, ca și întregul popor 
muncitor, au primit cu bucurie 
hotărîrile plenarei C.C. al P.M.R, 
din decembrie 1956.

Aplicarea acestor hotăriri cere
1 mun-i 

unde
își desfășoară activitatea, să de
pună o muncă serioasă pentru 
creșterea producției, sporirea pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost. Revine ca o sar. 
cină de cinste fiecărui muncitor, 
tehnician, inginer și conducător 
de întreprindere să ducă perma
nent lupta pentru o mai bună 
gospodărire a întreprinderilor, 
pentru descoperirea și folosirea 
tuturor rezervelor interne, pentru 
progres tehnic, pentru îmbunătă
țirea folosirii mașinilor și a tim
pului de lucru, perfecționarea or
ganizării muncii, întărirea disci- 
plinei, introducerea și extinderea 
metodelor înaintate.

Așa cum arată rezoluția Plena
rei C.C. al P.M.R., producătorii 
agricoli dispun de întregul lor 
prisos de produse agricole. Statui 
are posibilitatea să asigure pro-

unei din partea; fie<ăr*i om a 
di, indiferent tie <sectorfll

ducătorilor condiții avantajoase 
de valorificare, ceea ce îi va co
interesa in mărirea producț.ei și 
vinderea către stat a unor can
tități sporite de produse agro- 
alifnentare:

Este de datoria consiliilor de 
conducere ale cooperativelor de 
a face din cooperativele de con
sum centre puternice ale schim
bului dintre oraș și sat.

Ințelegind să răspundă grijii 
partidului prin fapte, numeroase 
unități agricole socialiste și ță
rani cu gospodării individuale 
s-au angajat să valorifice prin 
cooperație cit mai muite cantități 
de produse agricole.

Partidul și guvernul nostru, 
urmînd consecvent politica de in
dustrializare socialistă a țării și 
de dezvoltare cu precădere a in
dustriei greie, își pun ca sarcină 
centrală ridicarea sistematică a 
agriculturii, creșterea producției 
industriei ușoare și alimentare, 
construirea de locuințe pentru 
oamenii muncii.

Un rol deosebit în dezvoltarea 
economică și social-culturaiă re
vine sfaturilor populare cărora 
recenta plenară le-_a lărgit sfera 
de activitate in buna gospodărire 
a satelor și orașelor.

Lărgirea drepturilor și atribu
țiilor sfaturilor populare va fi 
însoțită de o îmbunătățire a ac
tivității lor, de apropierea lor de 
masele largi ale oamenilor mun- 
cii prin rezolvarea rapidă și o- 
perativă a tuturor problemelor, 
prin atragerea de mase tot mai 
largi in buna gospodărire a tre- 
burțor obștești.

Cel de al doilea plan cincinal 
deschide mărețe perspective de 
dezvoltare și pentru regiunea 
Crîfova.

In anii ce urmează în regiune 
va continua dezvoltarea industriei 
extractive de țiței și cărbune, in
dustriei ușoare și alimentare. A- 
griculiura regiunii va fi înzestra
tă cu o puternică bază tehnico, 
materială care va ușura munca 
țărănimii și o va ajuta să obțină 
recolte tot mai bogate.

La sfirșitul anului 1960, valoa
rea mărfurilor desfăcute popu
lației va ajunge la circa 2 mi
liarde lei, depășind cu 500.000.000 
lei valoarea mărfurilor desfăcute 
în 1956.

Se vor efșctua o serie de lu
crări de mare importanță cum ar 
fi construirea de noi locuințe, a- 
sigurarea unui debit mai mare de 
apă pentru orașul Craiova, racor
darea termocentralei Paroșeni la 
linia de înaltă tensiune care va 
furniza curent electric orașului 
Tg. Jiu și zonei petrolifere. Vor 
lua ființă noi case de cultură, 
cămine culturale, biblioteci să
tești, se vor construi noi teatre la 
Craiova și la Tr. Severin. Pers
pectivele de dezvoltare a regiunii

Craiova. însuflețesc pe flecare om 
ai muncii, pe fiecare cetățean 
cinstii care iși iubește patria.

Sarcinile marele care stau ta 
fața poporului și partidului nos
tru nu pot fi duse la îndeplinire 
decît in condiții de pace și cola
borare internațională. In această 
privință partidul și guvernul au 
dus și duc o politică externă ba 
zată pe principiile leniniste ale 
coexistenței pașnice și neameste
cului în treburile interne ale al
tor state.

La baza politicii externe a sta
tului nostru se află prieteni^ și 
alianța de nezdruncinat cu Uni
unea Sovietică, R. P. Chineză și 
celelalte țări ale lagărului socia
list.

Pe zi ce trece unitatea lagăru
lui socialist se întărește. Recen
tele dec.arațli comune semnate 
de tovarășii Bulganin și Ciu En- 
lai la Moscova, Ciu En-lai și Cy- 
rankiewicz la Varșovia, Ciu En- 
lai și Radar la Budapesta, rezul
tatele Intilnirii de la Budapesta 
a reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești și ai gu
vernelor Bulgariei, Cehoslovaciei, 
Rominiei, Ungariei și Uniunii 
Sovietice, victoria Frontului Uni
tății Naționale în alegerile pentru 
Seim în Polonia, sînt noi dovezi 
ftrăitoare ale unității crescinde a 
agărului socialist.

împotriva voinței de pace și 
libertate a popoarelor se ridică 
din nou forțele întunecate ale 
reacțiunii internaționale în frun
te cu cercurile agresive din S.U_A.

Amenințările pe orice ton și cu 
orice mijloace, dovedesc nu tărie 
ci mai degrabă slăbiciunea și pu
treziciunea întregului lagăr im
perialist care troznește din toate 
Încheieturile. La aceste amenin
țări, țările lagărului socialist 
răspund prin întărirea unității lor 
de neclintit.

Poporul nostru, statul demo
crat-popular condamnă cu aspri
me orice agresiune, orice act a- 
vînd drept scop cucerirea de noi 
teritorii și asuprirea popoarelor, 
se pronunță cu fermitate pentru o 
politică de pace și securitate ge
nerală, pentru relații de colabora, 
re pașnică între toate țările.

In încheierea cuvintării sale, 
tovarășul C. Pîrvulescu a spus: 
Sîntem convinși că oamenii mun
cii din orașul și regiunea Craiova 
vor munci alături de întregul 
popor pentru înfăptuirea rezo.u- 
țiel plenarei C.C. al P.M.R., pen
tru ridicarea continuă a nivelului 
de viață al poporului muncitor.

Alegerile de la 3 februarie vor 
constitui o sărbătoare, o puter. 
nică manifestație a unității dintre 
partid, guvern și popor. Votind 
la 3 februarie candidații F.D.P., 
vom vota pentru înflorirea con
tinuă a scumpei noastre patrii, 
pentru o viață îmbelșugată, pen- 
tru pace și socialism.

Regimul democrat-popular a descătușat inițiativa 
și energia creatoare a poporului

(Urmare din pag. /-n)

I

stru a privit această campanie cu 
cea mai nare seriozitate, con
știent de răspunderea sa in fața 
caseniior mu act*, in toate țările 
campafiia electorală este o oglin
dă a vieții politice, a moravuri- 
ier. a raiățișarii morale a parti
delor politice, a guvernului, a 
conducătorilor de »tat.

Campaniile electorale în vre
murile regimului burgnezo-mcșie- 
resc — a subliniat tov. L. Rău- 
tu — însemnau corupție, demago
gie dezmățată, furturi de urne, 
voturi aie mortilor. Toate acestea 
erau oglinda credincioasă a vie
ții politice 6ub regimul burghezo- 
moșieresc — regim de exploatare 

asuprire a muncitorilor, țăra
nilor, intelectualilor. In țara noa
stră, unde puterea politică se află 
in mîinile oameni-or muncii, cam
pania electorală este înainte de 
toate un prilej pentru ca par
tidul și guvernul să facă în fata 
maselor muncitoare o dare de 
seamă a activității lor, să o su
pună aprecterii lor, să le prezinte 
spre aprobare planurile de viitor.

In actuala campanie, n-a fost 
oraș sau comună, cu rare excep
ții, unde când:dat» sau alți re
prezentanți ai FDP. să nu fi fă- 
eut astfel de dări de seamă. Peste 
36.900 ae oetățeni au luat cuvin
tul Ia aceste adunări și au făcut 
propuneri, sugestii, au trecut în 
rex'^.ă realizările și au adus cri
tici. Făcind bilanțul acestei cam
panii. putem spune ca ea va con
tribui cu siguranță la îmbunătă
țirea activității aparatului de stat, 
a sfaturilor populare și va permi
te paruduiui șj gut ețnulni să re
zolve probleme importante care 
preocupă diferite categorii de ce
tățeni. Aceasta este expresia par
ticipării maselor ia conducerea 
treburilor de stat; aceasta este 
adevărata democrație.

Făcînd o comparație, pe bază 
de exemple concrete locale între 
candidații de ieri Și de azi, vorbi
torul a arătat ca însăși compozi
ția candidaților Frontului Demo
crației Populare este o garanție 
a faptului că Marea Adunare Na
țională va fi expresia voinței 
maselor populare, expresia voin
ței clasei muncitoare și a aliați- 
lor el, țărănimea muncitoare și

CEI CE VOR VOTA 
PENTRU PRIMA OARĂ

cu
cuvintul to-

IAȘ1 (prin telefon).
Zilele acestea, a avut loc 

la Huși o adunare inițiată de 
comitetul orășenesc U.T.M. — 
o adunare a tinerilor care la 
3 februarie vor vota pentru 
prima oară. Sala de festivi
tăți a bibliotecii centrale raio
nale devenise neincăpătoare 
pentru zecile de tineri, băieți 
și fete, care au ascultat 
deosebit interes
varășului Vasile Galu.

Tinerii prezenți la adunare 
au aflat cum se organizau 
mascaradele electorale din 
trecut, cum se falsifica voința 
alegătorilor. Vorbitorul le-a 
povestit despre întregul ar
senal de metode sălbatice, 
antidemocratice, folosite de 
partidele „istorice" pentru 
a-și asigura victoria în ale
geri. Tovarășul Vasile Galu a 
subliniat apoi caracterul pro
fund democratic al alegerilor

de astăzi, însemnătatea lor 
pentru mersul înainte al tării 
noastre pe drumul spre socia
lism.

.4u tuat apoi cuvintul nu
meroși tineri, printre care 
Sevasta Matei. Constantin O- 
laru, Vasile Marcu și alfii. Tn 
cuvinte emoționante, acești 
tineri au înfățișat viața lumi
noasă pe care o trăiesc ei as
tăzi, dragostea pe care o nu
tresc față de partidul nostru 
drag, inițiatorul atitor vic
torii istorice care a 
condiții optime de trai 
vățătură tineretului 
noastre.

Tinerii vorbitori au 
că ll cunosc pe candidatul lor 
— acad. prof. Mihail Ralea. 
Ei au subliniat că-și vor în
deplini o datorie patriotică 
acordlnd primul lor vot candi
datului F.D.P.

I. AGHINEI

creat 
și în
văț r iei

arătat

i

J

intelectualitatea legată de popor. 
Referindu-se la dezvoltarea e- 

conomlei naționale în anii puterii 
populare, vorbitorul a arătat că 
răsturnarea regimului burghezo- 
moșieresc a deschis calea dezvol
tării economice a țării noastre, 
dind friu liber inițiativei și ener
giei creatoare a poporului. Țara 
noastră a devenit o țară indus
trial-agrară, o țară unde indus
tria se dezvoltă an de an, che- 
zășuind astfel dezvoltarea între
gii economii și ridicarea trepta
tă, continuă a nivelului de trai.

Am avut și mai avem încă di
ficultăți în dezvoltarea agricul
turii deoarece nevoile poporului 
nostru, consumul lui crește foar
te rapid, mai rapid decît produc
ția agricolă.

Oamenii cei mai luminați ai 
trecutului nostru vedeau sără
cia, deplîngeau sărăcia, dar își 
dădeau seama că pămintul acesta 
sărac poate rodi mai mult, poa
te asigura belșugul oamenilor 
dacă nu va fi al boierilor, dacă 
nu va fi al bancherilor, dacă nu 
va fi al fabricanților. Și iată 
astăzi trăim acele vremuri. Pă- 
mîntul rodește pentru popor și roa. 
dele acestui pămînt, rezultatele 
pe care le va da, depind numai 
de noi, depind numai de munc^ 
noastră.

Dacă luăm regiunea Cluj și 
dacă încercăm numai în scurte 
cuvinte să trecem în revistă rea
lizările acestei regiuni vom ve
dea ce înseamnă regimul de de
mocrație populară pentru oame
nii muncii. Cite întreprinderi 
noi, cite comune electrificate, 
cite comune care au primit gaz 
metan, cite comune radioficate, 
cite spitale și dispensare noi, 
cite școli noi, ce masă de copii 
și tineri care au deschise în fața 
lor porțile școlii.

Hotărîrile plenarei Comitetu
lui Central al P.M.R. — a ară
tat în continuare tov. Leonte 
Răutu — măsurile pentru o mai 
bună planificare a producției 
noastre, pentru îmbunătățirea 
sistemului de salarizare a oame
nilor muncii, pentru desființarea 
cotelor obligatorii la sate și dez. 
voltarea achizițiilor și contrac. 
țărilor, au drept scop principal 
dezvoltarea continuă a econo
miei și, pe această bază, ridica
rea nivelului de trai. Sintem 
ferm convinși că punînd cu toții 
umărul vom adăuga la rezulta
tele obținute pînă acum noi 
succese și victorii, asigurînd bu
năstarea și înflorirea fiecărui om 
al muncii din Republica Populară 
Romînă.

Lupta noastră, mersul nostru 
înainte nu este ușor. Mai sint 
încă elemente dușmănoase, ele
mente pline de ură față de regi
mul democrat-popular, față de cla. 
sa muncitoare, față de realizările 
noastre. Statul nostru nu va șo
văi să lovească in dușmanii so
cialismului, în cei care ar încer
ca să abuzeze de libertățile de. 
mocratice împotriva muncii noa
stre pașnice.

Referindu-se la situația inter
națională actuală, vorbitorul a 
subliniat că imperialiștii, tn spe. 
cial imperialiștii americani, în 
goana lor pentru profituri mari, 
în goana lor după bogății, duc 
o politică agresivă, duc o politică 
expansionistă, încearcă să pună 
piedici popoarelor libere, să pună 
jugul robiei popoarelor care se 
ridică la luptă pentru eliberare. 
Imperialiștii urăsc de moarte 
socialismul, țările socialiste în 
frunte cu Uniunea Sovietică și 
de aceea cercurile imperialiste 
vor, cică, să le „elibereze". Ce li
bertate pot ei să ofere? Np cum
va își închipuie ei că vor reuși 
să ne convingă eă situația țării 
noastre dinainte de 23 August se 
chema libertate ?

Poporal nostru este ferm ho- 
tărtt să-și apere cuceririle. Par
tidul și guvernul nostru sint pre
ocupați să întărească statul no
stru de democrație populară, să 
întărească capacitatea de apă
rare a patriei noastre, să întă
rească armata, să întărească le
găturile de frăție și prietenie în
tre toate țările socialiste in frun
te cu Uniunea Sovietică.

In continuare, vorbitorul a sub
liniat dezamăgirea pe care a 
provocat-o dușmanilor socialismu
lui rezultatul alegerilor din Po
lonia și serioasa înfrîngere sufe
rită de organizatorii complotului 
contrarevoluționar din Ungaria.

In încheiere tov. L. Răutu a 
spus: Votul nostru va reaminti 
și dușmanilor și prietenilor cit 
de unit este poporul nostru, cit 
de hotărît este să lupte și pe 
viitor pentru ca să ne asigurăm 
nouă, familiilor noastre, copiilor 
noștri, întregului nostru popor o 
viață de bunăstare, o viată de 
fericire, o viață luminoasă pen
tru ca să obținem victoria de
plină a socialismului in patria 
noastră scumpă.

„Scînteia tineretului0
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Vizita
mareșaluluia

G. K. Jukov
EfELHI 30 (Agerpres). — TASS 

transmite: După cum s-a> mai a- 
nuntat. la 28 ianuarie mareșalul 
Uniunii Sovfetice G. K. Jukov. 
ministrul Apărării al U.R.S.S., a 
vizitat colegiu!' militar din orașul 
Dehra-Dun.

In aceeași zi, mareșalul Jukov 
însoțit de generalul Timaia și da 
alfi generali și ofițeri ai armatei 
Indiei a vizitat centrul de in
strucție 58 al trupelor Gurkha.

Seara șeful Colegiului militar 
din Dehra-Dun, a oferit un dineu 
In cinstea mareșalului Uniunii 
Sovietice G. K. Jukov.

Generalul Timaia și G. K. Ju
kov au rostit cuvintărL

In după-amiaza aceleiași zile 
G. K. Jukov a sosit cu avionul la 
Delhi unde a asistat 'a ceremo
nia cu care s-au încheiat festivi
tățile în cinstea zilei Republicii. 
La ceremonie a participat preșe
dintele Indiei Rajendra Prasad 
și primul ministru Jawaharlal 
Nehru.

★
DELHI 30 (Agerpres).—TASS 

transmite: In dimineața zilei de 
30 ianuarie G. K. Jukov. mare
șal al Uniunii Sovietice, împreu
nă cu generalii și ofițerii sovie- 

—. . -- . t perici care . îl însoțesc a plecat 
calea aerului la Puna.

Doi diplomați americani 
expulzaji din U R S S.
MOSCOVA 30 (Agerpres). - 

TASS transmite: După cum a 
devenit cunoscut la 30 ianuarie 
a.c., N. S. Patolicev, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe ai 
U.R.S.S., la primit pe dl. Char
les E. Bohlen, ambasadorul S.U.A. 
în U.R.S.S., și i-a inmînat o notă 
în care se cere ca maiorul G. E. 
Tensay și căpitanul Ch. W. Stoc- 
kel, adjunct! ai atașatului militar 
ai ambasadei S.U.A. la Moscova 
să părăsească imediat Uniunea 
Sovietică.

In notă se sbune că persoanele 
sus-menționate au desfășurat o ac
tivitate incompatibilă cu statutul 
iunctionarilor diplomatici acredi
tați, datorită cărui fapt rămînerea 
lor în U.R.S S. este indezirabilă.

MEDICUL

IMPAS..

Primul ministru al Finlandei,
la MoscovaK. A. Fagerholm a sosit

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La invitația guvernului sovie
tic. la 30 ianuarie a sosit la Mos. 
cova primul ministru al Republi
cii Finlandeze, K. A. Fagerholm.

Gara Leningrad era pavoazată 
sărbătorește. Erau arborate dra
pelele de stat ale Finlandei și 
U.R.S.S.

Primul ministru al Finlandei a 
fost întîmpinat de N. A. Bulga
nin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., de miniștri, 
funcționari superiori sovietici, re
prezentanți ai preSei.

După intonarea imnurilor de 
stat ale Finlandei și U.R.S.S., 
K. A. Fagerholm s-a apropiat de 
microfon și a rostit o cuvîntare 
în care a spus intre altele :

îmi face plăcere să
chiar de la începutul acestei 
zite cit de bune și de trainice

constat
vi-
au

devenit In ultimii ani relațiile 
de bună vecinătate dintre țările 
noastre. Se poate spune fără 
exagerare că -ungă noastră 
frontieră de stat este una din 
cele mai pașnice regiuni ale 
lumii.

în cursul acestei vizite vei o- 
vea posibilitatea sd «K 
cu oamenii de stat ai Uniunâ 
Sovietice și ostiei !a nnduf meu 
să mențin contactul persona’ n- 
Ire guvernele Finlandei Cm- 
unii Sovietice, contact care « 
avut o atit de ma-e impertanti 
in evoluția relațiilor dintre ță
rile noastre.

După aceea, oaspeții ia luat 
loc in automobile Sute de locui
tori din capitala smâetîcâ adu
nați in piața găr.i au sa’jtat cu 
câtdurâ pe primul ministru al 
Finlandei.

Dejunul oferit de N. A. Bulganin
MOSCOVA 30

TASS transmite :
N. A.

menii de stat al U.R.S.S. și Fin
landei. tradifie care există intre 
noi de multi ani.

Sperăm ci actuala vizită a 
domnului Fagerholm, primul mi
nistru al Finlandei, și contactele 
personale cu domnia sa vor con
tribui la dezvoltarea și intărirea 
continuă a relațiilor de prietenie, 
stabilite intre Uniunea Sovietică 
și Finlanda. Relațiile dintre cele 
docă state ale noastre s au dez- 
vottat favorab'X pe baza prinri- 
pfilur egaiiiâbi in dreptsri nea- 
mestecu'ui in treburile interne, 
respectării reciproce a suverani 
răpi de stat ți independentei ua- 
fionale. Guvernul sovietic va de
pune pe iilor toate eforturi e 
pereni întărirea contind a prie
teniei ți Înțelegerii reciprore. 
pentru dezvolți rea relațiilor co
merciale ți culturale dint e cele 
două țări ale noastre.

A raspun, K. A. Fagerbo'.a.

i Se întărește unitatea | 
i țărilor socialiste l 

........................si

eaa ani de la înscăunarea lui
OvU ștefan cel Mare

(Agerpres). — 
La 30 ianuarie 

Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
a oferit în marele Palat al Krem
linului un dejun în cinstea lui 
K. A. Fagerholm, primul minis- 
tru al Republicii Finlanda.

Cu acest prilej. N. A. Bulganin 
a rostit o cuvintare In care a 
spus intre altele:

Relevăm cu satisfacție faptul 
că actuala dv. vizită la noi. 
domnule prim ministru, continuă 
buna tradiție de menținere a 
contactelor personale intre oa-

In Adunarea Generală a O.N.U
V V Kii7npfnv* Datoria O.N.U. este de 

’ ’ * a curma agresiunea
Israelului împotriva Egiptului

NEW YORK 30 (Agerpres). — 
In ședința plenară din diminea
ța zilei de 29 ianuarie a Adună
rii Generale au continuat discu
țiile asupra situației din Orientul 
Apropiat în legătură cu neinde. 
plinirea de către guvernul Israe
lului a cererii O.N.U. de a-și re
trage imediat și necondiționat 
trupele de pe teritoriul egiptean 
cotropit de ele.

Primul a luat cuvîntul Jemali, 
reprezentantul Irakului, care a 
arătat netemeinicia pretențiilor și 
cerințelor Israelului care tinde 
să răpească Egiptului o serie de 
regiuni importante.

A luat apoi cuvîntul V. V. Kuz. 
nețov, șeful delegației sovietice.

Este lesne să înțelegem, a spus 
delegatul sovietic, că încercarea 
de a smulge Egiptului sub stea
gul „internaționalizării* o parte 
din teritoriul care îi aparține ur
mărește să exercite presiuni asu
pra guvernului egiptean la rezol
varea unor probleme care afec
tează interesele vitale ale acestei 
țări.

Reprezentantul Statelor Unite 
a declarat la 28 ianuarie câ 
S.UA. consideră necesar ca for
țele armate extraordinare ale 
O.N.U. sâ râmină pe coasta 
strîmtorii Tiran, in regiunea Gaza 
și Ia El-Auja pini ci nd vor fi 
rezolvate toate problemele litigi
oase dintre Israel și Egipt

Așa dar, — a arătat V. V. 
Kuznețov — avem de a face cu 
un nou plan de imixtiune In tre-

burile interne ale statului eg p- 
tean, cu noi încercări de a reîn
via în Egipt și în celelalte țâri 
din Orientul Apropiat și Mijlo
ciu vechile rinduieîi coloniale, 
deși sub alta firmă, rinduieli res
pinse de popoare.

După cum se vede, !n aceste 
planuri Israelului i se rezervă 
un rol precis de instigator și de 
organizator de conflicte tn acopal 
agravării mai departe a situației 
în această regiune.

Aceste planuri, prin care o do
minație colonială este in'ocu.tâ 
cu alta, au devenit deosebit de 
clare în lumina așa-zisei „doctri
ne Eisenhower*, proclamată re
cent. care prevede amestecul gro
solan al Statelor Unite în trebu
rile țărilor arabe, mergind pZnâ 
la intervenția armată.

După ce s-a oprit asupra pro
blemei folosirii trupelor O.N.U. 
în Orientul Apropiat și Mijlociu. 
V. V. Kuznețov a spus In înche
iere :

Datoria Organizației Națiuni’or 
Unite este de a lua măsuri ho- 
tărite pentru a curma agresiunea 
Israelului împotriva Egiptului, a 
greșiune care mai continuă incâ_ 
O.N.U. trebuie să-și ridice glasx 
împotriva noilor planuri ce în
călcare a suverarmății Egiptul 
și de amestec în treburile inter
ne ale statelor arabe.

Majoritatea delega ți lor care a- 
poi au luat cuvîntul au condam
nat refuzul Israelului de a înde
plini hotăriri’e 031.U.

K. E. Voroșilov 
și N. A. Bulganin 

l-au primit 
pe K. A. Fagerholm
MOSCOVA X < Agerpres 1 — 

TASS tr*nss.*e: La X anaai n 
K. E. Vpension, președ "e> Pre- 
zîdialui Soviete c. Saprnx al 
L-R SS. La RriBrt pe F*e- 
hăm, țr—- nrejtra al Serz- 
bt«S Falanda

La X insane N. A Bz«a- x 
președziteie Caaaarfă ce Mi
niștri al L'.RSS. l-a țriaat pe 
Fagerholre. pr-aal MJâKrx a. 
Depzblku Fwlanda.

Țărănimea muncitoare 
ungară sprijină cu 

hotărîre guvernul Kăd4r
BL D4PESTA M 'Agn-nJ.— 

agetraa MJ J 
ta rti-r ivi .-oex'zrxc-: z ae>

ÎT T Q sprijină lupta studenț'lor
1. kj. algerieni

PRAGA 30 (Agerpres). — Se
cretariatul Uniunii Internationale 
a Studenților (U.I.S.) a dat pu
blicității telegrama Uniunii ge
nerale a studenfilor musulmani 
in care se anunță ca intre 2S ia
nuarie și 12 februarie, studenții 
musulmani algerieni vor organi
za două săptămini de solidarita
te cu studenții algerieni, care cer 
ducerea de tratative în problema 
algeriană. La 29 ianuarie. îm
preună cu studenții din Tunisia 
și Maroc, precum și cu studenții 
din tarile coloniale, vor organiza 
o greva a foamei.

In telegrama de răspuns, se

Eisenhower îl aprobă pe Dulles
NEW YORK X (Agerpres). — 

TASS transmite: După cum rela
tează ziarele americane, la 29 
ianuarie președintele Eisenhower 
a vizitat Congresul S.L'A, unde 
a luat parte la un dejun neofi
cial cu membrii infiuenfi ai Con.

4

Referirile la medicină au de
venit frecvente în manifestări
le oratorice — publice sau in
time — ale unor politicieni a- 
puseni (...și nu numai în cele 
oratorice I). Faptul nu este sur
prinzător într-o lume roasă de 
o boală incurabilă. Surprinză
tor — este numai în măsura

în care luciditatea se exprimă în unele aprecieri.
Senatorul Hubert Humphrey din statul Minnesota a ajuns la 

concluzia că în ceea ce privește politica S.U.A. în Orientul Mijlo
ciu „ni se administrează un medicament greșit și mi-e teamă că 
va trebui să schimbăm medicul*.

O primă constatare este, deci, aceea că politica americană în 
Orientul Mijlociu se află în suferință, de vreme ce îi trebuie 
administrate medicamente și, în consecință, are și un medic ce o 
supraveghează. A doua constatare este că medicamentele admi
nistrate nu sînt cele bune. Comentariile sînt inutile : medicamen
tul denumit „doctrina Eisenhower** nu poate decît să agraveze 
boala cronică a politicii americane. A treia constatare se referă Ia 
medic. Senatorul american consideră că medicul trebuie schimbat. 
Cine este acela ? Humphrey elimină echivocul. El îl arată cu 
degetul pe Dulles și-l compară cu sir Anthony Eden, bolnavul 
nr. 1 al Occidentului. Cu alte cuvinte, medicul ajuns în impas 
este îndemnat să-și trateze propria persoană.

Părerea lui Humphrey nu exprimă un punct de vedere izolat. 
Un alt senator, Clark, a cerut demisia lui Dulles afirmînd că a- 
cesta a pierdut încrederea Congresului. Alți senatori au solicitat 
o anchetă asupra politicii externe americane. Și cererea — formu
lată în niște comitete senatoriale — a fost luată în considerare...

Nevroza belicoasă a inspirat notoriul gest al lui Forrestal, a 
zdruncinat echilibrul mintal al lui Mc.Carthy și l-a trimis la 
odihnă pe sir Eden. Se pare însă că lista victimelor nu s-a epuizat. 
(„Atitudinea ostilă față de Dulles și faptul că senatul tărăgănează 
discutarea doctrinei Eisenhower pentru Orientul Mijlociu neli
niștește guvernul S.U.A.“ — afirmă, lipsit de calm, „New York 
Herald Tribune**). Dl. Dulles are toate motivele să fie atent. Sâ 
nu devină victima medicamentelor pe care le administrează...

E. O.

gresului. Istr-o decorație specia
lă Eisenhower a aproba*. Kîrri- 
tatea secretarul^ de stat ai 
S.L’A. Dulles In ce prfTește con
ducerea politicii externe a țării.

Vizita președintetui la Con
gres ziarele o pun In legătură 
cu critica adusă In cones-hle Con
gresului așa.tramitei .doctrine 
Eisenhower" și ca cererile mai 
multor senatori ca Dulles sâ fie 
destituit din funcția de secretar 
de stat al S.UA

Din relatările ziarelor reiese că 
prin vizita sa la Congres. Eisen, 
hower a căutat sâ influențeze pe 
membrii Congresului pentru a 
obține aprobarea cit mai grabni
că a .doctrinei sale* . Agenția 
Associated Press subliniază tn 
această ordine de idei că .Eisen
hower a vizitat Congresul intr-un 
moment cind Senatul se pregă
tește să examineze amănun|it 
politica externă a S U.A. in O- 
rientul Mijlociu".

Comunicatul cu privire 
la mtiln’rea dintre delegațiile 
P. C. U. S. și P. C. Cehoslovac 

drich, secretar al C.C. al P C. 
din Cehoslovacia, V. David și 
V. Koucky, membri ai C.C. al 
P.C. din Cehos’ovacia, V. Sla
vik, șeful secției de propagandă 
și agitație de pe lîngă CC. 
P.C. din Cehoslovacia.

In timpul convorbirii, care _ 
desfășurat intr-o atmosferă de 
prietenie și cordialitate, delega
țiile au discutat problemele dez
voltării și întăririi continue a le
găturilor dintre P.C.U.S. și P.C. 
din Cehoslovacia, precum și u- 
nele probleme actuale ale miș
cării muncitorești internaționale. 
In t!mpul convorbirii a reieșit 
deplina unitate de păreri a re- 
prezentanților celor două parti- 
de asupra tuturor problemelor 
discutate.

Delegațiile au adoptat hotărî- 
rea de a pregăti și publica In 
presă o declarație comună în le
gătură cu problemele discutate.

MOSCOVA 20 (Agerpres) — 
7 XSS transmite comunicatul cu 
privire la in’.ilnirea dintre dele- 
gaî- e Partidu'ui Comunist al 
“ -r Sovietice și Partidul 

Comun si din Cehos’ovacia :
La 29 ianuarie 1957 a avut loc 0 

inîi nire intre de’eguțiile Partidu- 
Comunist al Uniunii Sovieti

ce și Partidului Comun'st din 
Cehoslovacia. Din partea P.C.U.S 
aa laat parte N. S. Hrușciov, 
prim secretar al C C. al P.C.U.S., 
M A- Suslov. L. I. Brejnev. A. 
B Aristov, secretari ai C.C. al 
P.CU.Sl, și B N. Ponomarev, 
aembr-j al CC. al P C U.S.

Din partea Partidului Comu
nist din Cehoslovacia au partici
pat : A. Novotny, prim secretar 
a CC al Partidului Comunist 
di Cehoslovacia. A. Zapotocky, 
V. Siroky. V. Kopec ky. membri 
ai Brroa'ui Politic a! 
P-C din Cehoslovacia.

C.C. al 
J. Hen-

ai

s-a

Pentru sărbătorirea în biblio, 
teci a împlinirii unei jumătăți de 
mileniu de la Înscăunarea dom
nitorului moldovean Ștefan cel 
Mare, Biblioteca centrală de 
stat a întocmit un material me
todic tn care sînt indicate acțiu
nile pe care să le organizeze bi
bliotecile.

Materialul este tnsotit de o 
antologie cuprinzînd texte lite
rare ale scriitorilor noștri prin
tre care: Grigore Ureche. Gheor- 
ghe Asachi, Vasile Alecsandri, 
Dimitrie Bolintineanu, N Gane 
și Aîihail Sadoveanu. care înfăți
șează domnia lui Ștefan cel 
Mare, reproduceri din textele 
cron'carilor contemporani despre 
domnia voevodului romîn, pre. 
cum și reproducerea unor frag
mente ale scrisorii trimisă de 
Ștefan Papei și regilor din oc
cident după bătălia de la Podul 
înalt.

In afara acestui material. Bi
blioteca centrală de stat editea
ză o lucrare intitulată „Ștefan 
cel Mare — 500 de ani de la în
scăunarea sa ca voevod al Mol

dovei”. In această lucrare sint 
incluse un studiu asupra vieții 
lui Ștefan cel Mare și o bibko- 
grafie selectivă a studiilor des
pre domnia șt epoca Iul. Sini in
dicate aici scrierile cronicarilor 
romîni ți străini privind domnia 
lui Ștefan, documente și studii 
despre viata domnitorului, des
pre familia sa, despre luptele 
purtate, politica internă și ex. 
ternă, arta și cultura în epoca 
lui Ștefan, bibliografia lucrărilor 
literare și folclorice in care este 
oglindită figura viteazului dom
nitor al Moldovei, yriluin și 
ilustrații cu portretul său.

In cadrul aniversării a 500 de 
ani de la urcarea pe tron al lui 
Ștefan cel Mare, bibliotecile de 
masă din tară vor organiza ex
poziții care vor cuprinde hărți 
cu localitățile și anii luptelor 
domnitorului, opere literare, 
studii și documente privind dom
nia sa ; se vor tine consfătuiri 
cu cititorii asupra lucrărilor care 
Înfățișează viata și domnia lui 
Ștefan și seri literare.

(Agerpres)^

Vizitele unor oaspeți sovietici

Trainica prietenie
soviet o-cehoslovacă

MOSCOSA 30 (Agerpres). — 
TASS traassZte: La 29 ianuarie 
IL E. Voroșilov. arcșediatele Pre. 
za£azl*i Sovietului Suprem al 
L1LSS, a oferit în Marele Pa- 
-a: al Kremlinului o recepție cu 
arifajd vizftei în L'-RS-S. a de* 

Republicii Cehoslovace.
La recepție aa luat parte An-

Zapc-rocky. președintele Re- 
Qhos’c-.ice, Viliam Si- 

•□frț. președintele guvernul uL 
Atcels Novotnv. prim secretar 
al Ccmrirrgkă Centra! a! Parti* 
rxlxi CMBsaîst din Cehoslovacia, 
pi cedhhi ai delegației

poftea jovM.tKâ la recep* 
?xa: rar*e N A_ Bu ginîn, 
Hrașcâov. A> 1. Mikoyan. 
Motetov. M. Z- Saburov, 
Scsjov. L L Brejnev. E. 
leva. N- M Șrera;k. A. B. 
r. N. L Beliaev, siniștri ai

as 
S. 
M. 
A

ssera

taîc

lor socialiste ale Cehoslovacie! și 
Uniunii Sovietice, pe unitatea 
ideologiei marxist-leniniste, pe a- 
plicarea consecventă de către cele 
dcuă țări a principiului egalității 
depline în drepturi a națiunilor, 
precum și a principiilor respectă, 
rii suveranității naționale și lar
gului ajutor reciproc Popoarele 
noastre sint unite prin lupta îm
potriva uneltirilor perfide ale im
perialiștilor. pentru consolidarea 
păcii și securității.

Vizita delegației Republicii Ce
hoslovace a arătat încă odată că 
prietenă popoarelor sovietic și 
cehoslovac este puternică și de 
■ idmriml și că nu există for
ță care sâ poată distruge această 
prietenie frățească.

In cuvintarea sa de răspuns 
Antcn n Zapotoky. președintele 
Reper ici Cehoslovace, a spus in
tre altele :

In numele delegației cehoslova
ce aș vrea să constat (la fel ca 
ș; tovarășul Voroșilov) că in de
cursul tratativelor dintre noi s-a 
manifestat o absolută unanimita
te de vederi asupra problemelor 
politicii internaționale, unității 
tarilor socialiste și relațiilor re
ciproce cehoslovace-sovietice.

Unitatea noastră trainică cu 
Utrioaea Sovietică este expresia 
coocep’.ie» noastre comune despre 
lame, a a Sicarii juste a invăță- 

bi-

Miercuri dimineață, tov. Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P.R a pri
mit pe membrii delegației co
merțului din U.R.S.S. condusă 
de tovarășul V. F. Ulianov, loc
țiitor al ministrului Comerțului 
al Uniunii Sovietice.

La primire au fosf de fată to
varășii : Gogu Rădulescu, mi- 
nietrul Comerțului Interior, Con
stantin Teodoru, ministrul Indus
triei Alimentare, Jak Podoleanu, 
prim locțiitor al ministrului Co
merțului Interior, Horatiu At. 
hanasiu, prim locțiitor al minis
trului Industriei Ușoare, C. Filo- 
reanu. prim vicepreședinte al 
Centrocoopului, Ion Olteanu.

Au fost de fată reprezentanți 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

întrevederea In cadrul căreia 
au fost purtate discuții privind 
organizarea comerțului socialist

tn cele două |ăr! prietene s-i 
desfășurat tntr-o atmosferă de 
caldă prietenie.

*
Ministrul Comerțului Interior 

din R.P.R., tov. Gogu Rădulescu 
a oferit miercuri seara o recep
ție cu prilejul vizitei tn tara 
noastră a delegației comerțului 
din U.R.S.S., condusă de V. F. 
Ulianov, locțiitor al ministrului 
Comerțului din Uniunea Sovie
tică.

La recepție au participat to. 
varășii: Șt. Voitec, C. Teodoru, 
A. Vlădoiu, H. Atanasiu, J. Po
doleanu, S. Babenco, I. Olteanu, 
C. Lupan, C. Petcu. Al. Crăciun, 
Elena Stola, funcționari supe
riori din comerț.

Au fost de fată A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București și membri ai amba
sadei U R S S.

Recepția s-a desfășurat tntr.o 
atmosferă de caldă prietenie.

Măsuri pentru îmbunătățirea pregătirii 
ucenicilor

terii marxist-leniniste per.tru 
ne’e poponihri muncitor.

Vizitele membrilor delegației 
R. Cehoslovace în U.R.S.S.

MOSCOVA X (Agerprzs) - 
TASS traxsjxte: fa noaptea de 
29 sore X aaearie o parte din 
xeccb- ie*ga;e Recobliai Ce- 
baUovace. cncdusă de Antonin 
Zapotocky. pnțed talele Republ:- 
cri Cenosoaace carp se află In 
U P S S tetr-o vizită o&cală. au 
sosrt ’-a Leaiagrad. O altă parte 
din acabri; de egatei. El frunte 
cu S—S:->ctuv, pria secre-

Conferința de presă 
a premierului Ciu En-lai

CALCUTTA X (Agerpres).— 
Qa Soci transmite: 
29 scuare înainte de

LONDRA. Recent a aoărjt in 
editura „Lawrence and Wishart- 
din Londra un volum cuprinzînd 
traducerea în limba engleză a 
unora din cele mai de eeamă lu
crări dramatice ale lui Ion Luca 
Caragiale.

CAIRO. Abdel Rahman Abu 
Taleb ambasadorul Yemenului la 
Cairo a declarat că trupele engle
ze au reluat atacul împotriva 
orașului Kaabaza, situat în par 
tea de sud a Yemenului. Se sem 
nalează numeroși morii și răniți 
Cu acest prilej și-a găsit moartea 
și conducătorul tribului din a- 
ceastă regiune, șeicul Omar Ibn- 
Muhammed el Gâzi.

U
______ ________ _  a 

i: -j 1 '.ets .'. C.j 
Ea-lal. presiera' R.P Chineze 
a declarat la cadrul unei confe- 
rrefe de arest ci Chica tși men- 
*,:ne propunerea la legături cu 
cxxrrocarea unei coafermte a mi- 
nlșs-.xr de externe ai R.P. Chi. 
neze ți Statelor Unite, deși a- 
ceasti propunere a fost pronită 
ca multa răceală In Statele 
Unite.

Ua ziarist indian a »gerat că 
eliberarea americanilor care sint 
deținuți tn China ar schimba 
poate atitudinea S.UA. fată de 
China. Ga En-lai a rispuna pre- 
seutlud diferitele aspecte ale a- 
cestei probleme.

Ga En-lai a spus că politica 
gavr raalal chinez fată de pri- 
zooleni americani este o chestiu
ne care privește direct legisla
ția chineză. ■

Premierul Ciu En-lai a decla
rat că i se pare „foarte ciudat
ei guvernul S U.A. leagă această 
problemă de problema îmbunătă
țiri relațiilor dintre Statele Unite 
și China. Premierul Ciu En-lai a 
sublimat că din cei 44 de ame
ricani deținuți tn China. 34 au 
fost puși în libertate, pe cînd din 
cei 34 de cetățeni chinezi aflaji 
in închisorile americane, după 
cum a declarat chiar guvernul 
S UA._ numai unul a fost pus în 
libertate.

Râspunzind unei alte întrebări. 
Ciu En lai și.a exprimat părerea 
că recenta vizită a lui Nehru in 
Statele Unite a schimbat foar'e 
puțin atitudinea S.U.A fată de 
China.

întrebat tn ce măsură anumite 
deosebiri de puncte de vedere 
dintre China. India și Nepal ar 
dăuna unității afro-asiatice. Ciu 
En-lai a spus: „Părerile Indiei, 
Nepalului și Chinei In legătură 
cu Ungaria nu sînt cu totul dife
rite. Avem multe păreri comune; 
desigur există și păreri diferite. 
Dar asemenea deosebiri de ve-

den. așa c=x • arătat și primul 
mkEstrc Nchra. na sint decit 
decseb r; care pot ivi Intre 
prieteni. Ele m pot In niciun caz 
să dăuneze prieteniei și solidari
tății dintre Nepal. India și Chi. 
na, și nici solidarității țărilor din 
Asia ți Africa". Mai mult chiar, 
a spus eh atiș India dt ți Oiina 
au recunoscut guvernul Kadar 
,An fost la Budapesta. Situația 
se imbunătăîețte acolo continuu și 
sint de părere că ea va deveni ți 
mai stabilă*.

altar a! Comitetului Central 
Partidului Comunist din Ceho- 
sovacia. au sosit la Sverdlovsk. 
Grupul membrilor delegației con
dus de Viliam Siroky. primul mi
nistru al R Cehoslovace, a sosit 
cu avionul în dimineața zilei de 
30 ianuarie Ia Kiev.

tn vederea fmbunătătirii con- 
ditiilor de pregătire a ucenicilor 
din școlile profesionale. Ministe
rul Invătamintului, in deplin a- 
cord cu ministerele și instituțiile 
centrale care au in sistemul lor 
școli profesionale a emis un or
din cu privire la stabilirea regi, 
mului de muncă și la măsurile 
pentru evitarea supraîncărcării 
ucenicilor

Se prevede ca durata instrui
rii teoretice sau practice să fie 
de cel mult 6 ore pe zi. iar tn 
total programul mediu săptămt- 
nal. inclusiv meditații, cercuri 
și alte activități, să nu depă
șească 8 ore pe zi. In ultimul 
trimestru de școlarizare pregăti
rea practică se va face 8 ore 
pe zi.

Se stabilește un program spe
cial pentru ucenicii care lucrea
ză in agricultură, in mine și în 
mediu toxic.

După primele 3 ore de curs 
teoretic sau instruire practică se 
acordă o pauză de 20 de minu.e.

Se introduce vacanța de pri
măvară de 7 zile la sfîrșitul tri
mestrului II.

Ordinul stabilește programul 
zilnic și săptăminal de activitate 
al ucenicilor, tn cadrul căruia, 
pe lingă instruire sau practică, 
se acordă o deosebită atenție ore
lor de studiu individual, de in
formare politică, activității in
tr-un cerc artistic, sportiv, teh
nic sau literar, activității în ca
drul organizațiilor obștești etc.

Se reglementează odihna uce
nicilor la 9 ore de somn noaptea 
și o oră de odihnă după masa de 
prtnz.

Timpul liber al ucenicilor, atit 
în zilele de lucru cit și In zilele 
de sărbători, va fi folosit pentru 
activități cultural-educative.

(Agerpres)

Semnarea declarației 
bulgaro-albaneze

TIRANA 30 (Agerpres). - ATA 
transmite: La 29 ianuarie a fost 
semnată la Tirana declarația cu 
privire la vizita delegației gu
vernamentale a R.P. Bulgaria în 
R P. Albania.

Din partea Albaniei, declarația 
a fost semnată de Mehmet Shehu. 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Albania, iar din 
partea Bulgariei de Anton Jugov, 
președintele Consiliului de Mi 
niștri al R P. Bulgaria.

După amiază, la Tirana a avut 
loc un mare miting tn cadrul că
ruia 80.000 de locuitori al orașu- 
’■ji au salutat pe oaspeții bulgari. 
An luat cuvîntul Mehmet Shehu, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Albania si Anton 
Jugov. conducătorul delegației 
bulgare

Numirea lui Speidel
Generalul hitlerist Hans Speidel a fost numit 

recent in postul de comandant suprem al forțe
lor terestre NATO in zona Europei Centrale.

(Ziarele)

Desen de KUKRINIKSl din ziarul ,,Pravda'

tUROPEA*;

REDACȚIA Și ADMINISTRAȚIA București Piața ..Sclnteli”. Tel. 7.60 10 Secția acrișori Tel. 7 66 91. TIPARUL i Combinatul Poligrafic Cisa SctnleU ,1. V StaUn".

Se pun în vînzare televizoare
Populația Capitalei și a orașu 

lui Ploești va avea posibilitatea 
în curînd să recepționeze emi
siunile stației de televiziune din 
Capitală intrată recent in func
țiune. In acest scop zilele acestea 
se pune tn vînzare prin citeva 
mari magazine din București și 
Ploești primul lot de circa 2000 
de televizoare „Temp-2“. impor
tate din Uniunea Sovietică. Tele
vizoarele ..Temp.2“ au ecrane 
dreptunghiulare de dimensiunile 
24/32 cm.. 5 canale pentru recep
ția imagine! televizate și o re 
ceptie sonoră cu ajutorul căreia 
aparatele televizoare „Temp-2“ 
fot recepționa și emisiunile 
ransmise de pcefurile de radio 

pe unde ultrascurte (UKW), in
clusiv postul nostru de radio 
București 1.

Aparatele vîndute sint garan
tate pentru buna lor funcționare 
Pe timp de 6 luni. In această pe
rioadă. la cerere, ele vor fi veri
ficate de către specialiști instruit! 
de tehnicieni veniti în acest scop 
din Uniunea Sovietică. Instalarea 
televizoarelor in locuințele cum

părătorilor ca și eventualele re
parații ivite în perioada celor 6 
luni de la cumpărare se vor face 
gratuit de către cooperativa „Ra
dio Progres" specializată tn acest 
scop. In afară de faptul că vor 
fi instruiti la cumpărarea televi
zoarelor de către specialiști, cum
părătorii vor primi și broșuri ti
părite tn limba romină în care 
sînt redate instrucțiuni amănun
țite asupra construcției și func- 
ționării televizoarelor.

(Agerpres)

Informații
în zilele de 4—9 februarie a.c. 

va avea loc sesiunea de referate 
și comunicări științifice a Insti
tutului de Cercetări Silvice. In a- 
ceastă sesiune se vor prezenta 30 
referate și comunicări științifice 
privind teme de Pedologie fores
tieră, Silvobiologie, Silvotehnică, 
Si'.voamelioratii, Protecția pădu
rilor și Amenajarea pădurilor. 
Ședințele acestei sesiuni sînt pu
blice și au loc Intre orele 8—15 
în zilele anunțate, informații a- 
supra programului sesiunii se 
pot lua de la Secretariatul ști

ințific al institutului de Cercetări 
Silvice.

w
Miercuri dimineața a părăsit 

capitala îndreptîndu se spre O- 
desa o delegație a Ministerului 
Agriculturii condusă de prof, 
univ. Vasile Velican de la sta
țiunea de cercetări agronomice 
Cluj

Delegația va participa la con
ferința internațională privind 
cultura porumbului, care se va 
desfășura la Odesa între 31 ia
nuarie și 9 februarie 1957.

ȘTIRI SPORTIVE
Miercuri, s a reîntors în tară 

echipa selecționată de ciclism 
a R.P R , care a participat la 
Turul Egiptului.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. cicliștii romîni au fost în- 
tîmpinați de repiezentanți ai 
C.C.F S., ai comisiei centrale de 
ciclism, precum și de numeroși 
sportivi

★
Sala sporturilor de la Floreas- 

ca va găzdui simbdtă cu inie- 
pere de la ora 18 a doua Intil- 
nire internațională de tenis de 
masă dintre echipele selecționate 
ale R.P R. și R P. Chineze, care 
se pregătesc In comun in vede

rea apropiatelor campionate mon
diale de la Stockholm. înlilnirea 
suscită un viu interes in rinaul 
amatorilor de sport Ultima intil- 
nire dintre jucătorii romîni st 
chinezi, desfășurată săntămina 
trecută și încheiată cu scorul de 
6—4 in favoarea echipei R P R., 
a scos in euidență marile calități 
ale lucătorilur oaspeți. Meciurile 
de sâmbătă se vor desfășura 
după formula cupelor ..Corbillon1 
(femei) și Swaythling (bărbați). 
Lotul jucători'or noștri este al
cătuit din campioanele mondiale 
Angelica Rozeunu și Ella Zeller, 
Tiberiu Harasztosi. Matei Gant- 
ner, Paul Pesch și Toma Reiter.

(Agerpres)
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