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Lucrările sesiunii
Marii Adunări Naționale

>
Ședința de miercuri a sesiunii 

Marii Adunări Naționale a fost 
consacrată discuției generale cu 
privire la Declarația asupra po
liticii interne și externe a guver
nului Republicii Populare Ro
mine, prezentată de 
Chivu Stoica 
după-amiază.

Ședința de 
prezidată de 
tin PIrvulescu, președintele Marii 
Adunări Naționale.

La discuții au luat cuvîntul de
putății : Maxim Berghianu, din 
circumscripția electorală Mediaș, 
regiunea Stalin, Alexandru Boa
bă, din circumscripția electorală 
Mizil, regiunea P’.oești, Demoste- 
ne Botez, din circumscripția ele- 
torală „Casa Scînteii”, orașul 
București, Ion Moangă, din cir
cumscripția electorală Bîlvănești, 
regiunea Craiova, Nagy Istvăn,

în ședința

dimineață 
tovarășul

Ședințele din ziua de 20 martie
..Fa-
Cluj,

tovarășul 
de marți

a fost 
Constan-

din circumscripția electorală 
brica de țigarete44, regiunea 
Afitoaneta Manea-Alexovici. din 
circumscripția electorală ,,7 
Noiembrie” orașul București.

După o pauză, lucrările ședin
ței au continuat sub președinția 
tov. Tiță Florea, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale.

în continuarea discuțiilor au 
luat cuvîntul deputății acad. 
Traian Săvulescu din circum
scripția electorală Victoriei, ora
șul București, Vasile Vîlcu. din 
circumscripția electorală Con- 
stanța-vest, regiunea Constanta, 
mitropolitul Moldovei Justin Moi
sescu, din circumscripția electo
rală Hîrlău, regiunea Iași, Ion 
Moldoveanu. din circumscripția 
electorală Filimon Sîrbu, orașul 
București

Lucrările sesiunii au continuat 
în ședința de după-amiază sub

președinția tov. Constantin Pîr- 
vulescu. Au luat cuvîntul depu
tății Teodor Iordăchescu, din cir
cumscripția electorală Alexandria, 
regiunea București, abatele de 
Sîniob, canonic catedral romano- 
catolic de Oradea, dr. Pop Iosif, 
deputat în circumscripția electo
rală Nușfălău, regiunea Oradea, 
Ion Barna, din circumscripția e- 
lectorală Lupeni, regiunea Hune
doara, Elena Livezeanu. din cir
cumscripția electorală Daia, re
giunea București, Petru Lup, din 
circumscripția electorală Brad, re
giunea Hunedoara, acad. 
Ralea. din circumscripția 
raia Huși, regiunea Iași, 
Trofin, din circumscripția 
rală Zeletin, regiunea

Intre 21-28 martie — 
entuziaste manifestări 
și acjiuni tinerești

Ca in fiecare an, la 21 martie 
începe Săptămîna Mondială a 
Tineretului.

In această săptămînă se vor 
desfășura numeroase acțiuni ale 
tineretului.

Una dtn zilele săptămînii va 
fi dedicată luptei tineretului din 
țara noastră pentru pace, pentru 
întărirea legăturilor prietenești 
cu tinerii iubitori de pace din 
lumea întreagă.

O altă zi va fi consacrată pre
gătirii tineretului din țara noa
stră în vederea participării la 
Festivalul Mondial de la Mos
cova.

Intr-una din zilele acestei săp- 
tămini tinerii muncitori și țărani 
muncitori, studenți, elevi și pio
nieri, vor participa la nume
roase acțiuni de muncă voluntară.

în ziua culturii fizice și spor
tului vor fi organizate compe
tiții de masă ale tineretului pen
tru trecerea normelor G.M.A., in- 
tîlniri cu sportivi fruntași, cam
pioni olimpici și maeștri ai spor
tului. Cu prilejul zilei învățăturii, 
artei și științei vor avea loc în 
facultăți adunări ale cercurilor 
științifice studențești, iar 
școli adunări ale cercurilor 
materii.

De asemenea, tinerii se vor
tîlni cu oameni de știință, scrii
tori, specialiști in diverse do
menii etc.

Ziua închiderii Săptămînii Mon 
diale a Tineretului va fi sărbăto
rită prin adunări ale tinerilor ur
mate de festivaluri artistice și 
serate ale tineretului.
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Iosif Bayerle, din circumscripția 
electorală Jimbolia, regiunea Ti
mișoara, Anton Moisescu, din cir
cumscripția electorală Corod, re-

Aspect din sala ședinței

giunea Galați, episcopul reformai 
Vasarhely Jânos, din circumscrip
ția electorală Aiud, regiunea Cluj, 
Spasa Coici, din circumscripția 
electorală Moldova Nouă, regiu
nea Timișoara și I. Gh. Maurei, 
din circumscripția electorală 
ghișoara, regiunea Stalin

La propunerea tovarășului 
ton Moisescu, vicepreședinte
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, deputății Marii Adunări 
Naționale au adaptat în unani
mitate o hotărîre prin care a- 
probă activitatea guvernului Re
publicii Populare Romîne în pe
rioada celei de-a doua legisla
turi, precum și programul poli
ticii interne și externe a guver
nului Republicii Populare Romîne 
expus în Declarația tovarășului 
Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri.

Lucrările ședinței au luat apoi 
sfîrșit

Sesiunea Marii Adunări Națio
nale continuă azi, 21 martie la 
ora 9 dimineața, avînd la ordi
nea de zi proiectul de lege pen
tru aprobarea Bugetului de Stat 
al Republicii Populare Romîne pe 
anul 1957.

In cursul zilei de miercuri, la 
Palatul Marii Adunări Naționale 
au avut loc ședințele unor comisii 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale.

Comisia 
întrunită
Emil Popa, 
proiectul de lege pentru aproba
rea Bugetului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne pe anul 
1957.

Comisia administrativă s-a în
trunit slib președinția tov. Gh. 
Vidrașcu și a luat în discuție 
proiectul de lege de organizare 
și funcționare a Sfaturilor popu
lare.

Cele două proiecte de lege vor 
fi supuse discuției generale a 
Marii Adunări Naționale în ac
tuala sesiune.

Se extinde inițiativa

„Lotul Festivalului"

economico-financiară, 
sub președinția tov. 

a luat în discuție

Sâptâmlna tinereții
21 martie... Zăpada s-a topit; 

apele se revarsă in torente um- 
plînd albiile riurilor ce curg im
petuos. Natura renaște în 
splendoarea ei.

21 martie simbolizează 
începutul noului anotimp, 
timpul tinereții — primăvara !

De 15 ani prima săptămînă a 
primăverii este sărbătorită în 
multe țări, ca Săptămîna Mondia
lă a Tineretului. An de an, după 
eliberarea țării de sub jugul asu
pritorilor fasciști, tineretul romîn 
a sărbătorit cu entuziasm această 
săptămînă. dovedindu-se prin a- 
ceasta fidel tradițiilor sale inter
naționaliste. In zilele Săptămînii 
Mondiale a Tineretului el își ma
nifestă cu putere sentimentele sale 
de prietenie sinceră și solidaritate 
cu tinerii din alte țări, hotărîrea 
sa de a lupta pentru țelurile 
F.M T.D.

In acest an sărbătorim Săptă
mîna Mondială a Tineretului în 
condiții deosebite. Năzuințelor po. 
poarelor de pace, independență, 
democrație și un viitor mai bun 
li se opun din partea forțelor 
reacționare acțiuni intense menite 
să aprindă flacăra războiului.

Cu toate că agresiunea împotri
va Egiptului s-a soldat printr-un 
eșec rușinos, puterile imperialiste 
nu renunță la scopurile lor agresi
ve. Intr-un asemenea climat al 
situației internaționale, manifes
tarea fermă a dorinței de pace a 
tineretului este necesară mai mult 
decit orieînd. Tînăra generație nu 
poate rămîne pasivă în prezent, 
cînd este în joc soarta < soarta 
întregii omeniri.

In lume, peste tot, tineretul ac-

toată

astfel 
ano.

de Jacques Denis
secretar general al F.M.T.D.

ționează, luptă. Copiii celor îm- 
pușcați in Franța refuză să înde
plinească ordinele generalului na
zist Speidel din armata N.A.T.O. 
Tineretul eroic al Algeriei își var
să singele pentru a elibera patria 
de sub jugul colonialist. Tinerii 
ciprioți înfruntă cu curaj teroarea 
stăpînitorilor străini. Tineretul 
egiptean după ce a respins agre
siunea ia parte cu înflăcărare la 
vindecarea rănilor războiului. Ti
neretul Indoneziei se ridică ferm 
pentru apărarea independenței pa
triei sale. Toate organizațiile ti
neretului din Japonia sînt alături 
de popor în lupta sa pentru înce
tarea experiențelor cu armele ter- 
mo-nudeare în Oceanul Pacific.

Aspirațiile cele mai urgente ale 
tinerei generații și-au găsit oglin
direa in lucrările recentei sesiuni 
a Comitetului Executiv al 
F.M T D. care a avut loc la Ber
lin Acolo, forța marii organiza
ții internaționale F.M.T.D. — s-a 
manifestat cu tărie, F.M.T.D. afir. 
mîndu-se încă odată ca luptătoare 
activă pentru pace și colaborare 
internațională.

Punînd la ordinea zilei pregă
tirea celui de-al IV-lea Congres 
al său, care va avea loc in acea
stă vară, F.M.T.D. a confirmat 
scopurile sale de apărare hotărită 
a tuturor intereselor tineretului, 
fie ele sociale, economice sau cul
turale ; F.M.T.D. a arătat că 
principalul scop al unei astfel de 
organizații internaționale, care se
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Intr-un timp scurt „Lotul 
Festivalului11, inițiativa tineri
lor din Siliștea, raionul Leh- 
liu, a clștigat mii și mii de 
aderenți in toată țara. într-o 
convorbire cu tovarășul Gheor- 
ghe Micota, prim secretar al 
Comitetului regional U.T.M. 
Timișoara, corespondentul no
stru pentru azeastă regiune 
am aflat multe amănunte sem
nificative tn privința extin- 

regiune a inițiativei

mai jos această con-

Convorbire 
cu tov. Gh. Micofa, 

prim secretar al Comitetului 
regional U.T.M. Timișoara

bucură de încrederea milioanelor 
de tineri, este apărarea păcii de 
fiecare dată cînd ea este amenin
țată.

In realizarea hotăririlor sale, 
F.M.T.D. este un nesecat izvor de 
energie a tineretului. Federația 
cheamă la cooperare forțe din cele 
mai diverse, convinsă că o colabo
rare comună oferă garanția suc
ceselor aspirațiilor tineretului. In 
acest sens F.M.T.D. ia o serie de 
inițiative concrete și variate.

în timpul activității F.M.T.D. 
S-au auzit adeseori voci care au 
încercat să-i slăbească rolul» 
să-i submineze chiar existența. 
Unii au vînturat ideea de a face 
din F.M.T.D. un organism lipsit 
de forță, o asociație pasivă, inco
loră, răsplndind iluzia că o astfel 
de asociație ar putea să reprezintă 
vocea unirii tinerei generații.

Am răspuns prin fapte acestor 
tendințe condamnate deja de că
tre Consiliul F.M.T D. de la So
fia și, de curînd, în mod răspicat 
de către Comitetul Executiv. 
F.M.T.D. a luat poziție în pro
blema autodeterminării Ciprului, 
fapt remarcat și apreciat de se
cretarul general al Asociațiilor de 
cercetași regaliști din Grecia. Ti
neretul egiptean unit în Consiliul 
suprem al tineretului și sportului 
colaborează din ce în ce mai 
mult cu F M.T D. La fel și Adu
narea internațională a tineretului 
musulman. Toate aceste organiza
ții s-au apropiat de F.M.T.D. pe 
baza pozițiilor Federației în pro
blemele privind independența na
țională a popoarelor. Semnalăm 
apoi faptul că foarte importante 
organizații culturale din Franța 
aderă la unele puncte din pro
gramul F.M.T.D., care răspunde și 
năzuințelor și preocupărilor lor.

Prin intensificarea activităților 
sale in slujba tineretului lumii, fi
nind seama totodată că în cursul 
ultimilor ani au fost luate măsuri 
sistematice pentru corectarea gre
șelilor, a metodelor și formelor 
de muncă, F.M.T.D. va crește și 
se va întări considerabil. Recen
tele adeziuni ale multor organiza
ții de tineret din Africa confirmă 
acest fapt.

După cum se știe, F./VfT.D. pre
gătește alaturi de alte forțe im
portante ale mișcării de tineret 
care au răspuns la apelul Comite
tului Internațional de Pregătire, 
cel de-al Vl-lea Festival Mondial 
al Tineretului. Succesele obținute 
pînă acum în urma acestei co
laborări sînt mai mari ca orieînd 
m trecut. Și doar 5 luni ne mai 
despart de marca întilnire a ti
neretului lumii de la Moscova.

Rezultatele obținute în pregăti
rea Festivalului se explică pr'n 
faptul că cei care lucrează ală
turi de F.M.T.D. pentru succesul 
Festivalului, fie că fac parte din 
Comitetul internațional de Pre
gătire a marei sărbători a păcii 
și prieteniei de la Moscova sau în 
oiganismele pregătitoare naționa
le, au putut constata țelurile noa
stre nobile și sincere dorința 
noaslra de cooperare nu prin 
vorbe, ci prin fapte. Nu încape 
îndoială ca Festivalul, pe lingă 
afirmarea ideilor sale umanitare 
de pace și prietenie, are meritul de 
a fi oferit o pildă folositoare de 
cooperare și de respect mutual.

Sînt sigur că cititorii „Scînteii 
tineretului" cunosc însemnătatea 
pregătirilor in lumea întreagă a 
celui de-al VUea Festival Mon
dial al Tineretului de la Moscova.

In încheiere adresez cu prilejul 
Săptămimi Mondiale a Tineretului 
UP caJ^ salut tinerilor muncitori, 
țărani șj studenți romini. Doresc 
tuturor organizațiilor noastre suc
ces deplin în activitatea lor, în 
lupta lor pentru o viață fericită și 
pentru pacea lumii.
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jamentele utemiștilor din Siliș
tea. Au fost instruiți de aseme
nea la regiune și primii secretari 
ai comitetelor raionale U.T.M., 
care au vorbit, la rîndul lor, bi
rourilor comitetelor raionale și 
Întregului activ.

Sfatul popular regional ne-a a- 
jutat, dînd indicații sfaturilor 
populare raionale atit in ceea ce 
privește pămintul, cît și în ceea 
ce privește ajutorul pe care tre
buie să-l dea inginerii și tehni
cienii agronomi tinerilor care lu
crează ..Loturile Festivalului44.

— Ce realizări concrete s-au 
obținut pînă acum ?

— Pînă zilele acestea a înce
put munca pe 127 „Loturi ale 
Festivalului44, care înglobează o 
suprafață de 223 hectare. Cele 
mai frumoase rezultate au fost 
obținute in raionul Sinnicolaul 
Mare, unde au luat ființă pînă 
acum 14 „Loturi ale Festivalului" 
cu o suprafață totală de 39 hec
tare. „Loturile Festivalului*4 din 
comunele Variaș. Periam. Cenad 
din acest raion, sînt de cite 5 hec. 
tare fiecare, iar restul de la 1 
pînă la 3 hectare. In raionul ve
cin cu Sinnicolaul Mare, in Jim
bolia, au fost create 16 ..Loturi 
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merită să fie subliniată Se vede 
că tinerii sînt hotărîți să obțină 
pe aceste loturi producții cît 
mai mari de porumb.

■— într.adevăr, la Nădlag, în 
raionul Pecica, utemiștii s-au an
gajat ca de pe cele două hecta
re ale „Lotului Festivalului** 
recolteze cei puțin cite 3500 
porumb boabe la ha., tinerii 
Uivar — 3000 kg iar cei 
Variaș — 8000 kg. la hectar.

— 8000 kg. ? Nu cumva 
gajamentul este exagerat ?

— ‘Nu. La Variaș inginerul a- 
gronom Salcă, deși a trecut de 
mult de anii tinereții, s-a angajat 
să ajute îndeaproape pe tineri și 
să aplice alături de ei, pe cele 
cinci hectare, cele mai avansate 
reguli agrotehnice, ca poleniza
rea artificială, folosirea îngrășă
mintelor naturale și chimice, a- 
plicarea a patru prașile etc. Așa, 
dar o recoltă de 8000 kg la hec
tar este pe deplin posibilă.

— După cum se vede, pe în
treaga regiune „Loturile Festi
valului" vor da 
rioasă.

— Da dacă socotim hectar cu 
hectar, de pe cele 223 hectare 
tinerii din regiunea noastră vor 
stringe peste 600.000 kg porumb 
Și nu uita că aceasta i doar în
ceputul.

— Chiar voiam să întreb : so
cotiți satisfăcătoare rezultatele de 
pînă acum ?

— Fără îndoială că nu. Nu 
S-a făcut tot ce este posibil pen
tru ca să avem o suprafață cît 
mai mare în „Loturile Festivalu
lui". In unele raioane organiza
țiile U.T.M. au încă foarte multe 
posibilități.

— Unde, de exemplu ?
— Intre altele, în raionul A- 

rad, unde comitetul raional 
U.T.M.. al cărui prim secretar 
este tovarășul Schiff Ladislau, 
duce nejustificat de slab munca 
pentru popularizarea acțiunii. A- 
celași lucru se poate spune și 
despre Comitetul raional U T.M. 
Timișoara Mai sînt multe posi
bilități in regiunea noastră, 
tinerii de la sate, dacă vor 
îndrumați 
vor obține 
mari.

au primit tinerii din 
regiunea Timișoara inițiativa de 
creare a „Loturilor Festivalului” ?

— Cu entuziasm — mi-a răs
puns tovarășul Micota. De îndată 
ce „Scînteia tineretului" a făcut 
cunoscută inițiativa tinerilor din 
comuna Siliștea, multe din or
ganizațiile U.T.M sătești din re
giunea noastră i-au urmat exem
plul. Numai după o zi sau două, 
utemiștii din comuna Uivar, ra
ionul Jimbolia, au ținut o adu
nare generală deschisă in care 
au discutat despre „Lotul Festi
valului*4. Suprafața de trei hec
tare pe care au primit-o de la 
sfatul popular au ingrășat-o cu 
gunoi de grajd și au arat-o. Au 
strins semințele pe care le-au și 

(Agerpres). I schimbat la baza de recepție. A- 
jcum așteaptă numai timpul pri
elnic ca să înceapă insămînță- 
rile.

— Acesta e un exemplu bun, 
dar e unul singur. în restul re- 

I giunii ce s-a făcut ?
— Pînă acum, 176 de organi

zații U.T.M. au hotărit să creeze 
..Loturi ale Festivalului44. In toa
te aceste organizații au început 
pregătirile. Te-aș ruga insă ceva: 
dacă vrei să publici aceste date, 
să te grăbești. In fiecare zi pri
mim vești despre noi și noi „Lo
turi ale Festivalului**.

acest an economii In valoare de n_r _tim
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Tot mai multe întreprinderi luptă pentru a realiza :

FIECARE PRODUS
ca un preț de cost cit mai scăzut

In întreprinderile 
din regiunea Bacău...

Inițiativa muncitorilor și teh
nicienilor uzinelor „I. C. 
Frimu“ din Sinaia de a fa

brica fiecare produs cu un preț 
de cost cit mai scăzut a fost 
primită și studiată cu viu interes 
de către colectivele fabricilor din 
regiunea Bacău. In multe din a- 
ceste întreprinderi inițiativa și-a 
găsit aplicare.

Pînă acum inițiativa amintită a 
fost însușită de către colectivele 
Uzinelor metalurgice. Bacău, 
sectorul tunel de pe șantierul 
drocentralei „V. 1. Lenin" de 
Bicaz, uzinele „Muncitorul 
ber“-Bacău, „I.M.S.“-Roman, 
brica „ProletaruT-Bacău, Atelie
rele Centrale Moinești etc.

In întreprinderile arătate, anul 
trecut au fost obținute succese 
in reducerea prețului de cost. La 
uzinele metalurgice Bacău, de 
pildă, prin îmbunătățirea sistemei, 
lui de fabricație a oalelor de 
condensație și a vanelor rotunde 
s-au înregistrat economii de sute 
de mii lei ia materia primă și 
manoperă. Tot aici, între- 
buințîndu-se cochilele și semico- 
chilele de turnare, s-au înlăturat 
apoi complect rebuturile ce du
ceau la risipă de materie primă. 
Insușindu-și inițiativa de la ,.l. 
C. Frimu4*.Sinaia, colectivul uzi
nei s-a angajat ca și in acest 
an să scadă prețul de cost al 
produselor finite, peste sarcinile 
de plan prevăzute de minister, 
cu peste 1.300.000 lei.

Pentru atingerea acestor obiec
tive sînt stabilite și măsuri. Ast
fel se va mecaniza munca de 
preparare a pămintu’ui între
buințat la turnătorie. Vor fi puse

de 
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în funcțiune al doilea pod rulant 
și două macarale portale în hale, 
ceea ce va duce la obținerea unor 
importante economii.

Asemenea colectivului Uzinelor 
metalurgice-Bacău și muncitorii 
de la ,,I.M.S.“-Roman și-au pro
pus să economisească pînă la 
sfirșitul anului peste 215.000 iei 
și să reducă in felul acesta pre
țul de cost al produselor.

Asemenea angajamente și-au 
luat și colectivele celorlalte între
prinderi care au îmbrățișat ini. 
țiativa de la uzinele „I. C. Fri- 
mu"-Sinaia Colectivul fabricii 
„Proletarul” s-a angajat să rea
lizeze sarcinile anuale de plan cu 
500 000 lei mai puține cheltuieli. 
Aceasta se va realiza prin spori
rea cu 2 la sută a productivității 
muncii față de sarcinile de plan 
și reducerea consumurilor speci
fice planificate, astfel ca să se 
poată 
cantități 
kg. fire 
kg. lină
kg. celolină și 1.000 kg. bumbac.

Colectivele celorlalte întreprin
deri vor realiza 50.000 m. pătrațî 
țesături peste plan, dintre care 
20.000 metri pătrați numai prin 
economisirea materiei prime.

...în cele din Cluj
Sînt numeroase întreprinderile 

din regiunea Cluj, care au îm
brățișat cu căldură inițiativa pe 
care a pornit-o nu de mult co
lectivul uzinelor „I. C. Frimu“-Si- 
naia. Recent, muncitorii între
prinderii ,,Carbochim" au ana’.i- 
zat cum ar putea reduce prețul 
de cost al produselor, în condiții
le specifice întreprinderii. In urma 
acestei analize a fost apoi con-

vocată o consfătuire l. 
ție care s-a soldat cu i 
mentul colectivului ca in 
an să realizeze prețul de cost al 
produselor ca 500.000 lei mai ief
tin decit era planificat Printre 
angajamentele luate de către sec
ții remarcăm : secția pietre de 
polizor va reduce față de norma
tiv cu procente Intre 5—15 la
sută consumul de materie primă 
iar secția carbură va îmbunată- 
ți calitatea nisipului prin spăla
rea lui precum și prin reduce
rea consumului specific de ma
terie primă și curent electric, 
realizind economii fn valoare de 
50.000 lei.

de produc- 
_j angaja, 

acest

..și la Combinatul 
chimic nr. 1

vor rezolva cele mai bune no R ''' f4vații, conducerea combinatulLÎ1 in.trJ" ’fme/nicA^’a aî^liIlJÎ 
V. s_.----- 'nstruire temeinica a activuluiva institui din fondul întreprin
derii diferite premii.

In acest an vor fi date In fo
losință 34 de apartamente, se va 
construi o cabană și se vor rea- 
menaja vilele din stațiunile de 
odihnă ale combinatului.

comitetului regional, după ce 
s-au studiat in prealabil anga-

ale Festivalului** 
32 hectare.

— $i cum se 
ceste loturi ?

— Peste tot în . __________
luat naștere „Loturi ale Festivalu. 
Iui“, s-au format brigăzi de tineret 
care să Ie lucreze. 120 de hec
tare din suprafața totală au fost 
arate, iar săminfa a fost strinsă 
pentru aproape întreaga supra, 
fată și schimbată cu sămînță hi- 
bridă la bazele de recepție. In 
multe comune se cară gunoi de 
grajd pe loturi, iar seara, ingi
nerii agronomi vorbesc tinerilor 
despre măsurile agrotehnice ne
cesare la cultura porumbului

— Aceasta este o realizare care

cu suprafața

muncește pe

regiune unde

a-

au

iar 
_ ___ — fi
și ajutați mai bine, 
rezultate mult mai

C. BUCUR

Conferințele 
științifice studențești
Ministerul învățământului șl 

Culturii și Consiliul Uniunii Aso- 
ciațiilor Studenților din R P.R. au 
hotărit ca în acest an școlar con
ferințele științifice studențești să 
se organizeze pe institute și pe 
țară. Conferințele științifice stu
dențești pe țară se vor desfășura 
în zileie de 27-28 aprilie în cen
trele universitare București, Iași. 
Cluj și Orașul Stalin.

Pentru fiecare secție sau sub
iecți e în cadrul conferințelor pe 
țară se vor acorda studenților- 
care au prezentat cele mai bune 
lucrări științifice premii tn cărți, 
material didactic etc.

(Ager pres).

economisi următoarele 
de materie primă : 5.000 
de lină cardată, 1.800 
fină și semifină, 1.000

Această inițiativă a 
un puternic ecou și in 
dul muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor de la Combinatul chi
mic nr. I. Pe baza propunerilor 
făcute in ședințe pe grupe și sec
ții, colectivul combinatului s-a 
angajat să realizeze planul pro
ducției globale pe anul 1957 în 
proporție de 106 la sută, să re
ducă prețul de cost a| produse
lor cu 20 ia sută față de plan și 
să depășească planul productivi
tății muncii cu 5 ia sută. Prin 
descoperirea și folosirea rezerve
lor interne, prin modernizarea 
proceselor tehnologice și a insta
lațiilor se va mări capacitatea de 
producție cu 50 Ia sută la ba- 
chelită praf, cu 48 la sută la a- 
minoplast.

De asemenea, colectivul com
binatului s-a angajat să dea pes
te plan 500 tone de îngrășămin
te azotoase. Muncitorii combina
tului au hotărit să realizeze in

.................... . ... r ........ 1

I In secția de vaccinuri anti virotice a Institutului dr. Pasteur 
? din Capitală, se prepară vaccinul contra variolei la păsări și 
• la oi.
i In fotografie: dr. Ileana Stăncuț urmărind procesul de 
i liofiiizare.

Artiștii satului în finală
La rampă, in bătaia reflec- minului cultural din Udești ine- 

°r lna,ra- Fa!a et sal interpretată, a relevat totuși 
radia seninătate. Ti ghiceai bucii- ........................................... f
ria din priviri din glas, din ges
turi. întii ușor, cu vocea do- 
moală. apoi țîșnind ca un izvor 
^rnpede. cristalin, recită versuri
le lui Beniuc „Furtuni de primă
vară”. Tinăra Marooci Olimpia, 
reprezenta Căminul cultural din 
Satu Mare, raionul Rădăuți, re
giunea Suceava, la etapa finală 
a concursului artiștilor amatori 
de la sate.

Suceava — „țara de sus** — 
cum i se spune, și-a trimis 
această entuziastă întrecere ar
tistică. pe cei mai buni repre
zentanți. Repertoriul prezentat 
la concurs de către regiunea Su
ceava s-a remarcat prin varie
tate Alături de recitatori și de 
artiștii dramatici au apărut pă
pușarii Casei raionale de cul
tură din Dorohoi cu piesa muzi- 
ca\ă „Pățania vulpoiului Co- 
dală4* de J. Gheliuc, Muiuirea 
păpușilor a fost in general bună, 
aranjamentele muzicale de ase
meni, cu excepția uverturii care 
aducea nuanțe grave, distonind 
cu atmosfera generală a subiec
tului. Interpretarea piesei intr-un 
act „Se împrăștie norii” de C. 
Popa și Alex. Popescu, de către 
casa raională de cultură din Să- 
veni, s-a caracterizat prin dina
mism. „Nunta Ioanei” pusă în 
scenă cu artiștii amatori ai Că-
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strădaniile colectivului de a se 
prezenta frumos.

Dintre artiștii dramatici sătești 
s-au relevat îndeosebi tînăra ță
rancă Barag Virginia, care a iz
butit să redea chipul unei veri
tabile țărănci. în rolul Măriei • 
din „O răfuială'4 de T. Vornic 
(Căminul cultural Dobrovăț — 
regiunea lași). apd Constantin 
Abrahamfi. in rolul lui Ion din 
„Năpasta” de Caragiale (Casa, 
raională de cultură din Pașcani, 
regiunea lași).

Piesa în limba maghiară,, 
„Egyszer Jollakni” (Măcar o-' 
dată sătul) — dramatizare după.,, 
Moricz Zsigmond — prezentată 
de căminul cultural din Samșud, 
regiunea Cluj, a relevat posibili
tățile artistice ale amatorilor de 
teatru din comună.

Unele observații se impun pri
vind desfășurarea acestui con
curs. I n timp ce pe scenă se 
succedau formațiile de artiști a- 
matori, tropotele dansatorilor și 
acordurile instrumentelor care 
repetau, au perturbat aproape 
tot timpul concursul, tn prima 
zi.

Conducerea Teatrului C.C.S. 
din str. Lipscani trebuie să ia 
măsuri urgente pentru ca acest 
concurs să se poată desfășura tn 
condiții optime.

I. MIHUȚ



SESIUNEA MARII ADUNARI NAȚIONALE

Dezbaterile pe marginea Declarației asupra politicii interne 
și externe a Republicii Populare Romine

Cuvîntul deputatului Maxim Berghianu, 
regiunea Stalin

Cuvîntul deputatului Demostene Botez, 
orașul București

Arătînd că directivele Congresului al 
Il-iea al P M.R. ca și plenara din de
cembrie 1956 a C.C. al P.M.R. au su
bliniat din nou necesitatea continuă
rii și pe mai departe cu fermitate, a 
politicii de industrializare a tării, vor
bitorul a relevat succesele de seamă 
obținute în regiunea Stalin în dome
niul dezvoltării industriei. Este o 
mîndrie pentru noi — a subliniat vor
bitorul — că în întreprinderile regiu
nii noastre se produc tractoare, ca
mioane, cantități însemnate de utilaje 
pentru celelalte ramuri ale industriei. 
Colectivul uzinelor de tractoare .,Ernst 
Thălmann" este preocupat în prezent 
cu pregătirile pentru lansarea în fa
bricație a noului tractor Utos „26“ 
care are caracteristici îmbunătățite 
față de cele existente: viteză mărită, 
se poate folosi la diferite lucrări in 
agricultură.

Din Declarația guvernului se des. 
prinde atenția ce va fi acordată dez
voltării industriei de gaz metan. 
Trustului de extracție a gazului 
metan din Mediaș — circumscripția 
mea electorală — îi revin sarcini im
portante în această direcție și nu mă 
îndoiesc că muncitorii, inginerii, teh
nicienii vor răspunde ca și în tre
cut cu cinste sarcinilor ce le revin. 
In regiunea noastră au intrat în func
țiune în 1956 noi fabrici ca fabrica de 
hîrtie cretată și carton ondulat din 
Ghimbav, o fabrică pentru uree, o fa
brică de fibre sintetice, o fabrică 
de policlorură de vinii, fabrica de 
acid sulfuric „21 Decembrie" din 
Copșa Mică care va da jumătate din 
întreaga produejie de acid sulfuric a 
tării.

Vorbitorul a subliniat în continuare 
activitatea intensă a oamenilor muncii 
din întreprinderile regiunii Stalin 
pentru traducerea în viață a sarcini
lor trasatț de partid.

Ca rezultat a! acestei activități, în
treprinderile din regiune au realizat 
planul pe primele două luni ale anu
lui, In toate ramurile industriei, în 
proporție de 106 la sută cu indici ca- 
iitativ superiori față de anul 1956.

Tov. Maxim Berghianu a arătat 
apoi că muncitorii din întreprinderile 
constructoare de mașini au pornit o 
acțiune foarte importantă de moder
nizare a mașinilor, de îmbunătățire a 
caracteristicilor care măresc randa
mentul și capacitatea de producție și 
că această acțiune se extinde la toate 
întreprinderile metalurgice, dînd re
zultate bune. Din ce în ce mai mult 
problemele rentabilității, calității pro
ducției devin probleme ale maselor 
largi de muncitori, ingineri și tehni
cieni. Noi știm că mai avem lipsuri și 
greutăți Nu peste tot sînt folosite 
bine utilajele. Se mai dau rebuturi. 
N-am ajuns încă la nivelul necesar, și 
tehnica nu stă pe loc. Știu că trebuie 
să stimulăm în continuare inițiativa 
și entuziasmul oamenilor muncii. Sîn
tem ferm convinși că noile măsuri 
luate pe baza hotărîrilor Plenarei C.C. 
al P.M.R. vor stimula șl vor cointe
resa mai mult masele de oameni ai 
muncii în obținerea de rezultate tot 
mai bune.

Ocupîndu-se de progresele făcute pe 
linia specializării și profilării între
prinderilor, vorbitorul a arătat că se 
mai fac greșeli din partea unor minis
tere. Astfel la fostul Minister al In
dustriei Metalurgice și Construcțiilor 
de Mașini nu totdeauna se chibzuia 
cu destulă seriozitate asupra econo
micității unor produse ce se dau spre 
fabricare uzinelor. Așa, de pildă, uzine
le „Strungul" au primit în ultimii ani 
sarcina să fabrice ridicătoare hidrau
lice necesare agregatelor pentru a- 
gricultură. Pentru fabricarea acestora.

Cuvîntul deputatului Alexandru Boabă, 
regiunea Ploești

Referindu-se la declarația guvernu
lui, vorbitorul a spus între altele :

Politica consecventă a partidului și 
statului de industrializare socialistă a 
țării s a simțit într-o mare măsură și 
in industria petrolului. De unde, în 
urma politicii nemiloase de jefuire a 
bogățiilor țării noastre duse de către 
burghezia romînă în cîrdășie cu mo- 
nopoliștii străini, producția de țiței 
scăzuse catastrofal la 4 milioane tone 
la sfîrșitul celui de al Il-lea război 
mondial, astăzi industria noastră pe
troliferă produce aproape 11 milioane 
tone țiței anual.

Rafinăriile noastre au suferit foarte 
mult în timpul celui de al Il-lea răz
boi mondial datorită bombardamente
lor germane și ale aviației anglo-a- 
mericane. Datorită grijii partidului 
care a mobilizat masele de muncitori, 
tehnicieni și ingineri pentru recons
truirea rafinăriilor și datorită sprijinu
lui puternic al Uniunii Sovietice, ra
finăriile noastre sînt înzestrate astăzi 
cu utilaj modern.

Una din aceste rafinării este și Ra
finăria nr. 3 Ploești unde lucrez și 
eu. Fiind refăcută după bombardament 
și construindu-se noi instalații moder
ne în valoare de peste 1 miliard lei, 
Rafinăria nr. 3 este astăzi una din 
marile întreprinderi ale țării. Prin 
construirea și intrarea parțială în 
funcțiune a complexului de instalații 
pentru producerea uleiurilor superioa
re, s-a rezolvat o problemă de o im
portanță deosebită a economiei noas
tre naționale.

In curînd nu numai că nu vom mai 
cumpăra aceste uleiuri de peste gra
niță plătind bani grei, dar, dimpotri
vă. vom putea acoperi toate necesită
țile interne și vom oferi și la export 
cantități importante de uleiuri supe
rioare.

In 1956 muncitorii, tehnicienii și in
ginerii din industria prelucrătoare de 
țiței din regiunea Ploești au obținut 
rezultate frumoase dînd patriei mii de 
tone peste plan. 

uzina are nevoie de 300—400 ore, în 
vreme ce pentru fabricarea unui trac 
tor complect, uzinele de tractoare au 
ajuns la un număr de 900 ore.

Abia după mai bine de un an mi
nisterul a repartizat ridicătoarele hi
draulice spre fabricare uzinei de trac
toare care le produce în 190 ore și cu 
timpul va ajunge să le producă în 
maximum 90 de ore. Avem dreptul să 
cerem tovarășilo- de |a Ministerul in
dustriei Grele să aprofundeze proble
mele și să le vadă în perspectivă, nu 
numai pentru satisfacerea nevoilor de 
moment.

Eu sînt întrutotul de acord cu mă
surile care se preconizează în Declara
ția guvernului cu privire la restrânge
rea aparatului central, cu comasarea 
unor ministere și direcții generale. 
Cred că s-a pus punctul pe „i“. în sen
sul că nu e suficient să ne preocupăm 
numai jos de simplificarea aparatului 
administrativ, ci și la centru. Credem că 
prin desființarea unor verigi interme
diare Se va îmbunătăți conducerea ope
rativă și competentă a economiei.

Vorbitorul s a referit apoi la unele 
probleme legate de creșterea nivelului 
de trai al populației. Au fost construite 
în ultimii ani în regiune peste 3000 
de noi apartamente Un nou oraș a a- 
părut in această parte a țării, orașul 
,',Victoria".

Astăzi, regiunea Stalin este nu nu
mai un centru industrial ci și un pu
ternic centru cultural, cu institute de 
învățămint superior, teatre permanente, 
filarmonică, ansambluri culturale etc. 
In regiunea noastră și în circumscrip
ția pe care o reprezint trăiesc împreu
nă romîni, maghiari și germani în de
plină egalitate de drepturi In uzine, 
pe ogoare, instituții de cultură, roml- 
nii. maghiarii și germanii muncesc cot 
la cot; ei se ridică cu hotărîre împo
triva oricăror tendințe revizioniste, 
luptă pentru construirea socialismului 
în patria lor comună, Republica Popu
lară Romînă.

Desigur, nu pot fi trecute cu vede
rea unele manifestări izolate de șo
vinism. nationalism : împotriva lor tre
buie să luptăm și să le dăm riposta 
cuvenită.

Din declarația guvernului s-a des
prins clar politica externă pe care o va 
promova și în viitor Republica Popu
lară Romînă. Oprindu-se asupra rela
țiilor cu U.R.S.S., vorbitorul a spus :

Prietenia cu Uniunea Sovietică este 
cauza întregului nostru popor munci
tor Oamenii muncii din țara noastră 
prețuiesc prietenia cu Uniunea Sovieti
că. apreciază ajutorul multilateral și 
dezinteresat pe care l-am primit, de 
care avem nevoie și pe care sîntem 
convinși că-1 vom primi și în viitor 
din partea marii noastre vecine și 
prietene.

în cadrul întîlnirilor avute cu ale
gătorii, oamenii au vorbit despre ma
rea prietenie romino sovietică, subli
niind că nu există uzină în țara noas
tră în care să nu se fi simțit din 
plin ajutorul concret al marii Uniuni 
Sovietice, fără de care noi n-am fi 
avut astăzi o industrie de tractoare, 
de camioane și o puternică industrie 
chimică.

Am simțit un sentiment de legitimă 
mulțumire ascultînd partea din expu
nerea tovarășului Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, refe
ritoare la contribuția adusă de țara 
noastră pentru apărarea păcii, pentru 
dezarmare, pentru destinderea încor
dării internaționale.

Susțin cu căldură și sprijin decla
rația guvernului pentru că ea răspunde 
aspirațiilor celor mai profunde și vi
tale ale țării.

Cu toate acestea, n-am reușit să tra
ducem în viață unele din sarcinile tra
sate de partid și guvern In industria 
prelucrătoare de țiței calitatea produ
selor nu este încă la nivelul necesită
ților. Este necesar ca Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei precum 
și C.S P. să sprijine mai mult rezol
varea problemei stocurilor de țiței din 
rafinării și a aprovizionării ritmice cu 
chimicale a instalațiilor pentru ca a- 
cestea să poată lucra cu aceeași capa
citate, dînd numai țițeiuri de bună ca
litate.

Rezultate bune s-au obținut în rafi
năriile din regiunea noastră și în ceea 
ce privește condițiile de trai ale oa
menilor muncii. Numai în anul trecut 
s-au construit aproape 70 de aparta
mente în orașul Ploești și în prezent 
sînt în curs de construcție alte blocuri 
pentru muncitori. Toate acestea sînt 
mărturii vii ale grijii partidului și gu
vernului nostru pentru îmbunătățirea 
continuă a nivelului de trai al oame
nilor muncii. Nicicînd în trecutul de 
tristă amintire, muncitorii petroliști 
n-au avut condițiile de muncă și de 
viață pe care le au astăzi datorită 
faptului că trăiesc într-o țară care s-a 
eliberat pentru totdeauna din robia 
capitalistă.

Subliniind importanța măsurilor in
dicate de plenara din decembrie 1956 a 
C.C. al P.M.R., deputatul Alexandru 
Boabă a arătat în continuare: lărgi
rea drepturilor conducătorilor de în
treprinderi, stimularea inițiativei crea
toare a maselor oamenilor muncii, ne 
vor da posibilitatea să obținem rezul
tate și mai bune. Planurile întreprin
derilor vor fi planuri mai reale.

Salut cu toată bucuria declarația 
guvernului R. P. Romine, a încheiat 
vorbitorul, și vă asigur că eu și ale
gătorii din circumscripția electorală 
Mizil vom contribui cu toate forțele la 
înfăptuirea tuturor hotărîrilor partidu
lui și guvernului, la construirea socia
lismului în țara noastră.

In cadrul datelor privind compo
nența deputaților aleși în Marea Adu
nare Națională, mă prenumăr prin 
ocupație printre literați, iar ca vîr- 
stă printre cei din categoria denu
mită, tn ce mă privește atît de mări
nimos. „peste 50 de ani".

Aș voi să spun cîteva cuvinte ca 
scriitor de peste 50 de ani asupra a- 
celei probleme care angajează munca 
de viitor a scriitorilor și adeziunea 
la programui guvernului a oamenilor 
cinstiți sufletește, dintr-o generație 
mai veche.

In decursul unei jumătăți de veac, 
această generație a trăit și a văzut 
multe. Intelectualii, cei ieșiți direct 
din popor, solidari cu el, au fost în 
cea mai mare parte sensibili la cru
da. inumana nedreptate socială, la 
dezumanizarea conducătorilor, la ipo
crizia politică ce a corupt totul.

Răspunsul și atitudinea scriitorilor 
noștri clasici a fost critică ; limitată 
însă numai la un realism critic, fără 
orizont și fără viziunea adevăratei 
dezlegări Buna credință, onestitatea 
nu au lipsit însă.

Nu este însă acoperită cu totul de 
praf in rafturi cartea unui rafinat 
ginditor occidental, mare meșter în 
făurirea formulelor lapidare, în care, 
în capitolul despre politică, referindu- 
se la politica într-o țară capitalistă 
cu mare faimă democratică, a scris: 
„Orice politică se bazează pe indi
ferența celei mai mari părți a celor 
pe care politica îi privește direct".

Ce replică îi dau, de departe, mun
citorii și țăranii din Carpați și de pe 
malul Dunării, cele 11 553.690 de ce
tățeni ce s-au prezentat la vot la 
alegerile din 3 februarie din 1957, 
din cei 11.652.289 de înscriși? Parti
ciparea de 99,15% la aceste alegeri 
reprezintă definiția politicii în regi
mul de democrație populară. Și tocă 
o definiție matematică așa cum pre
feră, ca formulă, respectivul ginditor.

Același autor dă și următoarea ci
nică definiție: „Politica este arta de 
a împiedica oamenii să se amestece 
tn treburile care-i privesc în cel mai 
înalt grad". Ce bine corespunde a- 
ceastă definiție politicii țărilor care 
interzic partidele comuniste și înă
bușă în sînge luptele de eliberare na
țională I

De aceste afirmațiuni politice în stil 
occidental mi-am adus aminte cînd 
am constatat componența, din punc
tul de vedere a! ocuna.iei deputa- 
ților Marii Adunări Naționale, cînd 
am văzut laolaltă aci. in incintă, ca 
intr-un tablou alegoric, pe oamenii 
patriei noastre din uzine, ie pe o- 
goare. din laboratoare și cin birouri 
și cînd văd că masele sînt puse în si
tuația de a conduce eie singure, pria 
sfaturile populare, propriile lor treburi 
obștești.

Preocuparea exclusivă de om, de 
viața lui materială și culturală, de 
ridicarea acestei vieți la un nivel cit 
mai înalt într-o nouă lume, in care 
un trai mai bun nu este rezultatul 
unei exploatări și impilări a altuia și 
nu-i pătat de sînge sau înjosii de 
violență — a spus în continuare vor
bitorul — este ceea ce străbate de
clarația guvernamentală de la un ca
păt la altul.

In regimul de democrație populară 
nu este o strădanie de îmbunătățire 
a traiului unei clici de profitori, ci a 
întregului popor mundtor. De aceea 
este și atît de greu. E voința de a 
găsi mijlocul ce! mai bun, de a o 
realiza prin însăși munca și avintul 
poporului. E într-adevăr o lume nouă 
nu numai prin sistemul ei de orga
nizare economică și socială, dar și 
prin puritate etică a muncii, a mij
loacelor, a scopului.

Declarația guvernului a enumerat 
realizările prevăzute pentru a asigura 
ridicarea nivelului de trai al poporu
lui. Cuvintele nu pot da dedt o pa
lidă imagine a tuturor acestor înfăp
tuiri. Ele trebuie traduse in ima
gini. prezentate împreună cu întregul 
efort omenesc pe care îl necesită. 
Treaba aceasta ne revine nouă, scrii
torilor, în raporturile de colaborare 
frățească cu clasa muncitoare.

Metoda realismului socialist — a 
spus vorbitorul — pune la dispoziția 
scriitorilor un minunat mijloc de pre
zentare a realității, nu în forme în
cremenite, țapene, ca la fotograf, ci

Cuvîntul deputatului Ion Moangă,
regiunea

Subliniind succesele remarcabile ob
ținute de regimul democrat-popular în 
dezvoltarea economiei țării, vorbitorul 
a arătat că în regiunea Craiova, altă
dată una din cele mai înapoiate re
giuni ale țării, s au pus bazele unei 
industrii extractive care dă o parte im
portantă din petrolul țării, se dezvoltă 
extracția de cărbune din bazinul Ro- 
vinari, s-au creat și se dezvoltă nume
roase întreprinderi cu care se mîn- 
dresc oamenii muncii din regiune.

Succesele obținute în dezvoltarea 
industriei au influențat pozitiv și dez
voltarea agriculturii. In regiunea 
Craiova pînă la 23 August 1944, 750 
de moșieri stăpîneau majoritatea su
prafețelor fertile de pămînt, în timp 
ce peste 100.000 de țărani nu aveau 
o brazdă de pămînt.

Numai cine nu vrea să vadă, nu 
vede că astăzi țăranii muncitori locu
iesc, se hrănesc și se îmbracă mai 
bine, iar nivelul lor cultural șl social 
este în continuă creștere.

Declarația guvernului subliniază ne
cesitatea măririi eforturilor în munca 
de transformare socialistă a agricul
turii. In regiunea Craiova s au ob
ținut unele rezultate în această direc
ție; dovada o fac cele 1969 de unități 
socialiste care cuprind 118 251 fami
lii și 152 211 ha. In continuare, vor
bitorul a arătat că una din slăbiciu
nile muncii în opera de transformare 
socialistă a agriculturii in regiune a 

în procesul de dezvoltare a acestei 
realități.

Nici o fantezie scriitoricească nu a 
întrecut ceea ce s-a realizat in ul
timii 13 ani Să nu ne rămînă de aci 
înainte, nouă, scriitorilor, imaginația 
în urma realităților. Ar fi însăși ne
garea frumuseții artei pe care o 
servim.

Prin declarația sa, guvernul se an
gajează să promoveze ca și pînă acum 
știința, literatura și arta, ridicînd prin 
aceasta nivelul cultural a| maselor. AI 
ceastă grijă a dus pină acum la două 
mari victorii: lichidarea analfabetis
mului și instaurarea demnității muncii 
și a omului muncitor. Ea a creat și va 
crea și din cel mai îndepărtat țăran 
din ultimul sat de munte, tot mai mult 
un om nou, conștient, bine informat de 
tot ce se petrece în lume și cu o ati
tudine bine chibzuită nu numai în pro
bleme din interiorul țării sale, dar și 
in toate problemele internaționale.

Alfabetizarea nu a însemnat un țel 
final, ci un mijloc pentru educarea mai 
departe a omului. Căminele culturale, 
cluburile, bibliotecile, despre a căror 
sporire și dezvoltare vorbește declara
ția guvernului, sînt tot mai multe cen
trale de lumină pe tot întinsul țării.

Am văzut într-un sat, în Poiana Si
biului, un bătrîn de 72 de ani, de cu
rînd știutor de carte, aducînd la bi
blioteca căminului cultura! ultimul vo
lum din „Război și Dace" al lui Tols
toi Discutînd cu el am văzut nu nu
mai că citise, dar că nu se împăca de
loc cu filozofia lui Tolstoi — moș
neagul susținînd că eroismul și pre
gătirea trupei decid soarta unei lup
te. In același loc, intr-o seară, am vă
zut un cal din cei mărunți încărcat cu 
niște desagi mari plini cu cărți pentru 
ciobanii duși pe vară, cu oile, pe go
luri de munte. Basmele lui Creangă, 
povestirile maestrului Sadoveanu se 
întorceau la izvoarele lor ca într-un 
circuit cosmic firesc—

Care scriitor, care intelectual cinstit 
nu Se alătură unei asemenea munci 
culturale ?

Arta noastră populară, care uimește 
lumea, a luat o dezvoltare nemaicu
noscută. Ea vorbește acum răspicat 
omenirii întregi despre geniul artistic 
al poporului nostru

Nici un om onest cu conștiința ne
pătată de egoisaal unui interes ma
terial personal, nu a putut visa mai 
mult pentru nd'.ioande de oameni ai 
patriei noastre

Este in aceasta un nou umanism, 
acel al învățăt-ur marxist-'eniniste 
care scoate lumea veche din sfidătoa
rei ei barbarie motorizată. E in aceas
ta bctarul care desparte două ere. Le
gile aceste înrâțifa-i sînt și In aceas
tă arivistă călăuzitoare și mari, ca le
gile cosmice care că ăuzesc pe naviga
tori. Ele duc sigur la tel și pe drumul, 
științificește. cei mai direct

Același umanism caracterizează șî 
principiile care conduc politica externă 
in Declarația făcută de guvern.

Conceptul lichidării oricăror neîn
țelegeri intre state prin tratative, res
pectarea independenței și suveranității, 
egalitatea I- drepturi, respectul reci
proc. neamestecul în treburile interne 
ca și lupta pentru pace, ca și spri
jinul dat luptei de eliberare duse con
tra colonialiștilor — sint tot atîtea 
valori morale cîștigate de lumea nouă 
și care se opun forței și violenței. Nu 
știu dacă cel mai cinstit intelectual 
în visurile Iui umanitare și-a putut 
imagina vreodată un concept superior 
acestuia in ce privește buna convie
țuire a popoarelor.

Sîntem mîndri că ne numărăm prin
tre acei care servesc un asemenea pro
gram. Sîntem fericiți că am ajuns să 
vedem ziua cînd voința de pace a oa
menilor conștientă și masivă, s-a do
vedit atît de puternică îneît să tn- 
frineze două mari puteri — în fața 
cărora altădată lumea tremura — 
fără să tragă un singur foc de armă.

Declarația guvernului e un program 
al muncii tuturora pentru toți Ea dă 
vieții și mesajului nostru de scriitori 
o înaltă justificare și un neprețuit 
sens moral.

Sîntem mîndri să ne înscriem prin
tre milioanele de anonimi muncitori 
care, prin truda și credința lor, vor 
împlini, vor face fapt minunat din 
planurile de realizări ale guvernului.

Craiova
constituit-o orientarea aproape exclu
sivă spre crearea de gospodării agri
cole colective și neglijarea celorlalte 
forme de asociere în muncă a țăra
nilor muncitori.

Acum se folosesc metode mai juste, 
corespunzătoare specificului regiunii. 
Așa se explică că 75% din gospodă
riile colective și întovărășirile din re
giune au fost create după Congresul 
al Il-lea al partidului. In ultimul timp 
s-a dat o mai mare atenție întovără
șirilor și cooperativelor agricole de 
producție cu rentă, iar în constituirea 
for s-a pornit de la lămurirea țăra
nilor care au pămînturi vecine pentru 
a înlătura schimburile de teren. Prin 
aceasta, pe lingă că am evitat nume
roasele schimburi de teren, am dat 
muncii un caracter mai concret. Așa 
a fost posibilă crearea unor întovă
rășiri la Castranova, Negoești și în 
alte comune fără să se efectueze cel 
puțin un schimb de teren.

Pentru generalizarea metodelor bune 
folosite în munca de cooperativizare 
a agriculturii, noi obișnuim să facem 
schimburi de experiență între comu
ne și raioane.

Datorită întăririi economico organi
zatorice a gospodăriilor colective și în
tovărășirilor existente, în anul 1956 
fondul de bază al gospodăriilor agri
cole colective a sporit cu 4 milioane 
lei, ceea ce a dat posibilitate să se 
sporească și veniturile colectiviștilor.

Sintem convinși că printr-o mai bu
nă organizare a activității sfaturilor 

populare și înainte de toate prin depla
sarea centrului de greutate al muncii 
activiștilor sfatului popular jos la co
mune și sate, vom reuși să înlăturăm 
lipsurile care le mai avem și să spo. 
rim simțitor ritmul de dezvoltare a 
sectorului socialist.

Vorbind despre însemnătatea măsu
rilor pentru lichidarea centralismului 
excesiv, vorbitorul a arătat o serie de 
lipsuri în organizarea achizițiilor și 
contractărilor, în aprovizionarea popu
lației. lipsuri care pot fi lichidate în 
urma lărgirii competenței sfaturilor 
populare.

Pentru îmbunătățirea aprovizionării 
populației în regiunea Craiova s-a 
creat o întreprindere agro-tehnică re
gională și una raională care vor pro
duce legume și zarzavaturi, vor crește 
păsări și porci etc. De asemenea, s-a 
început construirea unui dig de 600 
metri lungime în raionul Filiași, lu
crare prin care se vor reda agricul-

Cuvîntul deputatului Nagy Istvân, 
regiunea Cluj

In timp ce tovarășul președinte al 
Consiliului de Miniștri expunea pro
gramul guvernului, mă preocupa gîn- 
dul dacă e cazul să mă ridic la cu- 
vînt, dacă îmi mai rămîne și mie 
ceva de spus ? Alegătorii mei, oamenii 
muncii din circumscripția electorală 
„Fabrica de țigarete" din Cluj, m-au 
însărcinat să ridic în fața Marii A- 
dunări Naționale problemele lor. care 
cer rezolvare. Care sînt aceste pro
bleme? In primul rînd extinderea re
țelelor de gaze, de apă și de electri
citate pînă la cele mai îndepărtate 
străzi din periferiile orașului, pavarea 
străzilor încă nepavate și înființarea 
mai multor linii noi de autobuse, con
struirea mai multor școli și case de 
locuit. 'Președintele Consiliului de Mi
niștri însă a și dat răspuns alegăto
rilor mei. Declarația guvernului a ară
tat drumul spre rezolvarea și a acestor 
probleme. Ea a arătat că, pentru dez
voltarea continuă a orașelor și satelor 
noastre, pentru a introduce gazele și 
lumina în străzile cele mai îndepărtate, 
pentru a da populației orașelor, care a 
crescut considerabil, locuințe noi, 
școli noi, linii noi de autobuse, tram
vaie și trenuri, — trebuie să dezvol
tăm industria grea.

Creșterea populației țării noastre, 
fenomen îmbucurător, ne obligă să 
creăm condiții tot mai bune de trai. 
Or aceasta nu se poate realiza fără 
dezvoltarea generală și proporțională a 
industriei și a întregii vieți economi
ce. Acest fapt este demonstrat și prin 
dezvoltarea industriei din orașul Cluj, 
care s-a bucurat și iu anii primului 
cincinal de grija partidului și a gu
vernului. Prin construirea fabricilor 
„Caruoetrim". „Tehnoirig" și a fabricii 
de mobilă, prin modernizarea și dez
voltarea întreprinderilor existente — 
fabrica de încălțăminte și pielărie 
„Ianoș Herbak", fabrica metalurgică 
..Unirea". „Industria Sîrmei" din 
Cimpia Turzii, fabrica de produse so
dice din Uioara și altele, oamenii 
muncii din regiunea Cluj contribuie 
la dezvoltarea vieții economice și cul
turale a patriei noastre.

Alegătorii noștri au participat cu 
însuflețire la alegerile din februarie 
și au votat pentru candidații Fron- 
tutui Democrației Populare, fiindcă 
Manifestul F.D.P. și hotărîrile Ple
narei din decembrie a C.C. al P.M.R. 
le-au dat un răspuns clar la toate 
problemele.

Dar dușmanilor nu le place unita
tea noastră. Este firească această 
unitate fără nici o rezervă — spun 
ei — dacă ea se manifestă din partea 
deputaților guvernamentali. Dacă ați 
avea în Marea Adunare Națională și 
o opoziție — aceasta ar găsi imediat 
puncte vulnerabile în declarația gu
vernului.

Ei bine, eu spun și maî mult I Acel 
tip de „opoziție" • pe care dușmanii 
noștri ar vrea să-l vadă aci, în aceste 
bănci, o astfel de „opoziție" ar res
pinge în întregime întregul nostru 
sistem de democrație populară. O ast
fel de „opoziție" și-a arătat colții săi 
sîngeroși cu ocazia declanșării tenta
tivei contrarevoluționare din Ungaria.

Unitatea noastră cu politica parti
dului și a guvernului nu izvorăște din 
mandatele de deputați Această uni. 
tate își are rădăcinile în esența pro
fund democratică a orînduirli noastre 
de stat care, sub semnul independen
tei și libertății cucerite, sub semnul 
marilor succese obținute în construi
rea socialismului, sudează legătura 
de nezdruncinat între poporul nostru, 
clasa muncitoare, țărănimea munci
toare, intelectualitatea progresistă și 
partidul și guvernul nostru.

Nu există în această țară nici un 
țăran muncitor, dornic să vadă aici 
acea „opoziție" care in 1907 a asa
sinat cu miile părinții și bunicii lor. 
Și care muncitor ar vrea să-i vadă pe 
asasinii de la Grivița, asasini care 
fie că au stat pe băncile guverna
mentale. fie pe băncile „opoziției", 
i-au exploatat cu aceeași cruzime ? 
Nu există tn această țară nici un sa
vant sau scriitor, artist sau profesor 
dornic să renunțe la institutele de cer
cetări, la laboratoare, edituri, teatre, sau 
școli, din care multe au luat ființă în 
anii puterii populare. Nu există in 
această țară nici un om al muncii 
cinstit, de naționalitate ungară sau 
germană, sîrbă sau bulgară, care ar 
fi dispus să renunțe Ia frăția sa cu 
poporul romîn, la egalitatea în drep
turi cîștigată în luptă, umăr la umăr, 
cu poporul romîn Dimpotrivă, ei sînt 
ferm hotărîți să dezvolte mai departe 
și să apere drepturile și realizările 
cucerite, sînt ferm hotărîți. să apere 
cu prețul vieții patria lor dragă, Re
publica Populară Romînă.

Noi înțelegem că dușmanii noștri ar 
dori și la noi o „democrație" de felul 
lor Dar să vedem cum arată această 
democrație î

Cîțiva dintre noi am avut ocazia 
toamna trecută să studiem cum au 
aplicat colonialiștii, de exemplu, în In
dia, democrația occidentală atît de 

turii peste 1500 ha. încă din anul tre
cut, pe lîngă morile din regiunea noas
tră au luat ființă și se dezvoltă uni. 
tăți de creștere a păsărilor și porci
lor.

Văzînd posibilitatea de a gospodări 
mai în voie mijloacele locale, oamenii 
manifestă mai multă inițiativă, simt 
mai multă răspundere pentru proble
mele economice ale regiunii. Este drept 
că unii tovarăși privesc încă cu ușu
rință noile atribuții și răspunderile ce 
revin sfaturilor populare. Dar trebuie 
să ne fie clar că acum carul muncii este 
mai mare și mai încărcat și ca să-l 
ducem înainte trebuie să ne înhămăm 
serios la el.

Susțin din toată inima declarația gu
vernamentală — a spus tn încheiere 
vorbitorul In numele lucrătorilor de 
stat din regiunea Craiova. îmi iau an
gajamentul de a munci fără preget 
pentru înfăptuirea marilor sarcini ce 
ne stau în față 

mult proslăvită. Popoarele Indiei au 
gemut 300 de ani sub binefacerile a- 
cestei democrații. Cei care au adus în 
India „civilizația** colonialistă a de
mocrației occidentale au jefuit poporul 
indian de bogățiile sale, au distrus în 
așa hal industria și comerțul tării, în
eît populația sărăcită a emigrat de 
la orașe la sate.

După o luptă seculară poporul in
dian a rupt cătușele acestor „binefa- 
ceri“ primite din partea democrației 
occidentale. Astăzi a intrat și el în 
marele lagăr al păcii și luptă din răs
puteri pentru a se elibera de ultimele 
rămășițe ale robiei colonialiste.

Insă „Vocea Amencii“ și „Europa 
Liberă** nu vorbesc nimic de toate a- 
cestea. în schimb au inundat lumea 
cu calomnii la adresa Uniunii Sovie
tice și a țărilor de democrație popu
lară. Ei caută să ațîțe împotriva noas
tră cu fiecare ocazie posibilă, pretin- 
zînd cum că la noi nu ar fi democra
ție. Dar ei nu se mulțumesc numai 
cu calomnii. Cît de departe merg a- 
ceștia am simțit-o și noi; de pe urma 
lor a avut de suferit însă în special 
poporul ungar cu ocazia evenimentelor 
din octombrie.

Noi, care în acea perioadă am parti
cipat la Conferința U.N.E.S.C.O. în 
capitala Indiei, am văzut cu ochii ce 
potop de minciuni și calomnii au văr
sat imperialiștii asupra democrației 
populare ungare, asupra Uniunii So
vietice — care la cererea guvernului 
Kâdâr a acordat un ajutor frățesc po
porului ungar — asupra țărilor de de
mocrație populară, care au dat un 
sprijin prietenesc dezinteresat acestei 
țări.

Departe de patrie, toamna trecută 
am primit cu nespusă bucurie veștile 
care ne-au înștiințat că tineretul nos
tru studios, intelectualitatea noastră de 
pe cuprinsul întregii țări au respins 
cu indignare calomniile imperialiștilor 
care au încercat să ațîțe la dezbinarea

Cuvîntul deputatei 
Antoaneta Alexovici Manea, 

orașul București
Am ascultat cu mult interes decla

rația guvernului și simt datoria de 
a-mi exprima în numele alegătorilor și 
al tovarășilor mei de muncă solidarita
tea deplină cu cele expuse în decla
rație, pentru că cele expuse arată în- 
căodată că între vorba și fapta parti
dului și guvernului nostru nu este 
nici o deosebire.

Noi, muncitorii, am înțeles că ridi
carea nivelului de trai depinde în pri
mul rînd de noi, de munca noastră și 
a întregului popor muncitor. Pentru a 
da viață măsurilor luate de partid, 
muncitorii din Uzinele textile „7 No- 
iembrie“ au înțeles să-și intensifice 
eforturile în vederea măririi producției, 
ridicării productivității muncii și scă
derii prețului de epst.

Muncitorii de la uzina „7 Noiem
brie** cunosc importanța uzinei lor în 
producerea bunurilor de larg consum. 
Ne străduim să producem țesături cît 
mai bune și mai multe. O problemă 
care preocupă în mod deosebit cadrele 
tehnice și pe muncitori este obținerea 
de modele cît mai variate și cu un co
lorit cît mai plăcut Trebuie să arăt 
că, cu toate străduințele noastre, nu 
întotdeauna am reușit să producem 
modele mai variate, pe gustul tot mal 
exigent al consumatorilor.

Tovarăși deputați, iată, vorbesc de 
la această tribună pentru prima dată 
despre munca mea și a tovarășilor mei 
și mă gîndesc: cînd oare în trecutul 
negru al regimului burghezo-moșieresc, 
vreo simplă muncitoare ca mine putea 
să pătrundă în parlament și să vor
bească despre asemenea lucruri ?

Cuvîntul deputatului Traian Săvulescu, 
orașul București

Declarația guvernului R P Romî- 
ne este un document istoric pentru că 
ne prezintă realizările cele mai im
portante în politică, economie și cul
tură, săvîrșite în timpul puterii popu
lare. Ea ne arată cît de imens este 
rezervorul de virtuți creatoare ale po
porului nostru, care nu așteptau decît 
posibilitatea de manifestare. Această 
Declarație este în același timp un pro
gram, pentru că deschide calea pe care 
trebuie să mergem pentru desăvîrșirea 
revoluției politice, economice și cul
turale începute Această cale își are 
obîrșia in directivele înțelepte ale ce
lui de al Il-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn și în hotăririle 
plenarei Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn din decem
brie 1956.

In timpul cînd tov. Chivu Stoica ci
tea Declarația guvernului mi am 
aruncat privirile asupra sălii și am 
văzut fețele luminate ale reprezentan
ților autentici ai poporului, am sim
țit că inima lor vibrează de nădej
dea izhînzilor la care vor paticipa cu 
entuziasm. Am simțit de asemenea că 

rîndurilor poporului nostru. De o 
„democrație", care ar introduce și la 
noi un regim' colonialist și fascist nu 
avem nevoie. Noi slntem mîndri că 
pășim ferm înainte, într-o unitate de 
monolit cu partidul și guvernul pe 
calea realizării telurilor fixate la cel 
de-al Il-leă Congres al partidului și 
la plenara din decembrie.

Milioanele de alegători din patria 
noastră au accentuat și în perioada 
pregătirii alegerilor că susțin în în
tregime politica internă și externa a 
partidului, că stnt hotărîti să sprijine 
străduințele neîntrerupte ale conduce
rii pentru continua adincire a rela
țiilor noastre de prietenie cu Uniunea 
Sovietică și cu țările de democrație 
populară

In opera de realizare a sarcinilor 
arătate in Declarația guvernamentală, 
deputajilor din Marea Adunare Na
țională le revine o muncă de mare 
răspundere Trebuie să educăm masele 
de alegători în spiritul unei vigilențe 
ascuțite. Dușmanii noștri nu ne vor 
lăsa să rezolvăm nestingheriți proble
mele derivînd din Declarația guverna
mentală Trebuie să fim deosebit dej 
vigilenti fată de activitatea bine ca
muflată dusă de elementele naționa
liste șovine revizioniste, care folosesc 
orice ocazie pentru a submina unita
tea frățească a oamenilor muncii din 
patria noastră, pentru a compromite 
politica națională a regimului nostru 
democrat popular.

Expunerea tovarășului Chivu Stoica 
ne-a atras atenția și asupra uneltiri
lor imperialiștilor care caută să lege 
planurile lor mirșave în privința 
Transilvaniei cu diferite formule de 
„federalizare". Aceste planuri fac 
parte dintr o serie întreagă de acțiuni 
întreprinse în ultima vreme în Eu
ropa de către imperialiști pentru a 
crea focare de conflicte, a accelera 
reînarmarea Germaniei occidentale și 
a provoca neliniște in această parte 
a lumii

Populația maghiară din Republica 
Populară Romînă și-a precizat atitu
dinea sa de mult în așa-zisa proble
mă a Ardealului. înfrățită cu poporul 
romîn și cu celelalte naționalități con
locuitoare, populația maghiară re-' 
zolvă în comun toate problemele Sale, 
construind socialismul în patria sa. 
Republica Populară Romînă. (Aplau
ze). Să știe dușmanii noștri că de 
pe această cale nimic și nimeni nu 
ne va abate!

Trebuie să fim tot așa de vigilenți 
și pe frontul științei, al artelor și al 
literaturii. Dușmanii noștri vor să 
provoace neîncrederea în bazele filo
zofice ale marxism-leninismului. Vor 
să abată pe artiștii și scriitorii noștri 
de la linia realismului socialist cu 
scopul de a submina prestigiul știin
ței și al revoluției noastre culturale.

Trebuie să manifestăm vigilență in 
toate domeniile vieții Trebuie să spri
jinim inițiativa poporului muncitor, 
să promovăm propunerile oamenilor 
muncii Noi, deputății din Marea Adu
nare Națională, trebuie să constituim 
o legătură vie între guvern și popor.

Parlamentul burghez era format din 
moșieri și capitaliști, cărora puțin le 
păsa de interesele poporului și care 
urmăreau doar să stoarcă mai multe 
averi de pe spinarea celor ce mun
cesc.

Azi, muncitorii și țăranii participă 
la conducerea treburilor obștești și își 
spun cuvîntul lor în sfatul tării.

Sîntem stăpîni pe munca noastră și 
ne făurim noi înșine un trai mai bun. 
Eu sînt tînără și n-am apucat să 
lucrez în timpul capitaliștilor, dar 
avem în întreprindere multe munci
toare care ne povestesc despre viața 
grea din trecut, cînd se lucra din 
greu pentru un salariu de mizerie, în 
condiții de muncă necorespunzătoare, 
fără protecția muncii, fără aerisire, 
fără concedii plătite și sub amenin
țarea șomajului

Conștiința noastră de oameni liberi, 
stăpîni în patria noastră, ne impune 
mai mult ca oricînd sarcina de a fi. 
strîns uniți în Jurul partidului și| 
guvernului pentru întărirea statului 
nostru democrat-popular, pentru în
tărirea prieteniei de nezdruncinat cu 
toate popoarele iubitoare de pace și 
în deosebi cu cele ale țărilor lagăru
lui socialist, în frunte cu marea Uni
une Sovietică.

In numele alegătorilor și al munci
torilor din întreprinderea în care lu
crez. declar că sprijin cu toată hotă- 
rîrea politica internă și externă a 
partidului și guvernului nostru, polt- 
tică de construire a socialismului, de 
apărare a păcii, a independentei și su
veranității țării noastre.

aci se săvîrșește o reînnoire primăvăra
tecă în toate domeniile, care ne va da 
roade bogate în scurtă vreme.

Această declarație coincide cu unele 
fapte din istoria mai recentă și mai 
de demult a poporului nostru și de care 
trebuie să ne aducem aminte. în acest 
an se împlinește o jumătate de veac 
de cînd țăranii, aiunși in pragul cel 
mai de jos al umilinții și mizeriei, au 
mușcat pămîntul în ceasul morții și 
au plătii cu viața o clipă de speranțe 
în purpura conacelor incendiate, că- 
zînd după aceea mai jos in suferință, 
mai flămînzi, mai dezamăgiți, mai 
strinși în lanțurile iobăgiei seculare, 
zobiți sub călcîiul jandarmului.

Dacă ar trăi cei care au luptat și 
s-au jertfit pentru muncitorime, pentru 
dreptatea lor, pentru țară, s-ar bucu
ra că iertfa lor nu a fost zadarnică și 
că acum poporul nostru, datorită clasei 
muncitoare, datorită partidului care-i 
deschide noi drumuri și o călăuzește, 
pășește cu vigoare și încredere me-

(Continuare în pag. 3-a)
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reu înainte, mereu mai sus, cu 
nădejdi reînnoite.

Dac-ar fi în mijlocul nostru 
muncitorii care la 13 decembrie 
1918 au căzut răpuși pe asfaltul 
din piața Teatrului Național și 
toți acei care în februarie 1933 
la Atelierele Grivița au pus piep
turile lor in fața baionetelor și 
gloanțelor, ar intona cu noi 
imnul înfrățirii, al dreptății, al 
izbăvirii din lanțurile exploatării, 
imnul păcii

Tot în anul acesta se împlinesc 
500 de ani de la începutul dom
niei lui Ștefan cel Mare. Ștefan 
a fost numit de popor „cel mare", 
„cel bun și cel sftnt", pentru că 
în timpul lungii lui domnii a dus 
lupte crîncene împotriva jugului 
otoman, și a izbîndit pentru că 
s-a sprijinit pe gloata credin
cioasă. nu pe boierimea vicleană.

In acest an se împlinesc 4 de
cenii de la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie, cea mai 
însemnată revoluție din istoria 
omenirii, după care mai mult din 
jumătatea populației globului s-a 
eliberat din lanțurile imperialis
mului și s-a netezit pîrtia pe 
care epoca colonialismului alune
că vertiginos spre desnodămint.

După revoluția din 1917, po
poarele din vastul continent so
vietic, eliberate din strlnsoarea 
imperialismului, au obținut vic
torii însemnate Și se pregătesc 
pentru altele și mai strălucite, 
devenind un factor important în 
politica internațională, factor de 
care trebuie să se țină seamă.

In acest an se împlinește un 
deceniu de la proclamarea Repu
blicii Populare Romine, de cînd 
piedici grele, ce stăteau în ca
lea muncitorimii și a țărănimii 
muncitoare spre făurirea orindui- 
rii noi, în care cei ce muncesc 
să trăiască ca oamenii luminați, 
ocrotiți, îmbelșugați au fost în
lăturate.

Guvernele liberal și național- 
țărănesc. manevrate de rege — a 
spus în continuare vorbitorul — 
s-au succedat la putere, întărind 
pe rînd moșierimea. sporind pu
terea băncilor și trusturilor. In 
nici o epocă a vieții noastre de 
stat, nu a fost atît de larg dru
mul afacerilor veroase ca în tim
pul dintre cele două războaie 
mondiale. Afacerea Skoda, în
străinarea chibriturilor, sării, tu
tunului etc., etc. sînt puncte întu
necate ale unei societăți decaden
te. dospită în viclenii. A înflorit 
pe atunci o eră de jaf în avutul 
țării; au apărut o serie de îmbo
gățiți din munca lucrătorilor și 
a țăranilor în timpul războiului 
și după război, eră de desmăț 
și corupție dezgustătoare. In 
fruntea tuturor ticăloșilor trona 
un rege prevaricator, vulgar, ne
sățios, corupt pînă în măduva 
oaselor. Presa de mare tiraj — 
„Universul", „Curentul", „Cu- 
vintul" — inocula zilnic otrava 
descompunerii, a imoralității. 
Fruntașii muncitorimii ’erau ză- 
breluiți la Doflana, Jilava, Ca
ransebeș, ținuți sub paza zbiri
lor regimului. Nu aveam trac
toare, pluguri, vite de muncă, dar 
în București înfloreau barurile, 
cluburile și localurile de destră
bălare. Bulevardele Parisului^ și 
ringurile Vienei gemeau de ro- 
mlnii îmbogățiți, doritori de sen
zații străine.

Peste toate acestea, scandalu
rile din familia regală, care nu 
Se mai sfirșeau.

De această eră ne aducem a- 
minte cu dezgust. Intr-însa a 
crescut fascismul criminal, s-a 
întărit dictatura regală și anto- 
nesciană și s-a pornit războiul 
împotriva Uniunii Sovietice, răz
boi care putea să ne ducă în 
fundul unei prăpăstii.

Această eră nu se putea curma 
decît printr-o schimbare radicală 
schimbare care s.a produs după 
eliberarea țării noastre de către 
armatele sovietice, prin lupta 
clasei muncitoare.

In continuare vorbitorul a sub
liniat însemnătatea înfăptuirilor 
obținute de poporul muncitor in 
toate domeniile vieții economice 
și sociale, oprlndu-se in mod de
osebit asupra realizărilor cu ca
racter cultural.

Declarația guvernului cuprinde 
o parte care se referă ia rolul 
științei în dezvoltarea statului 
socialist și subliniază îndatori
rile ce revin Academiei R.P.R.. 
instituție care a renăscut în anii 
regimului democrat-popular și ai 
căreî slujitori sînt sprijiniți și 
încurajați cum n-au fost nicio
dată in trecut Valoriiicind tot 
ceea Ce este bun și progresist în 
trecut, știința și-a croit drumuri 
noi, care duc la construirea so
cialismului.

Soarta culturii noastre este 
strînș legată de izbînda luptei 
clasei muncitoare. Oamenii de 
știință și cultură din R. P. Ro- 
mînă, la apelul cald al partidu
lui și guvernului, s-au integrat 
în frontul de luptă și de muncă 
al poporului muncitor, nezăbo
vind să aducă contribuția lor

pe marginea declarației asupra politicii interne
externe a Republicii Populare Romine

pentru ridicarea condițiilor de 
viață culturală și materială a 
oamenilor muncii, pentru cons
truirea socialismului, pentru pro
gres, pentru pace. Aceasta expli
că de ce știința și cultura la noi 
s-au înălțat în cei 10 ani de re
gim democratic-popular la un 
nivel care lasă mult departe ni
velul atins în 100 și mai bine de 
ani de- regim burghezo-moșieresc. 
Știința și cultura nouă nu se o- 
prese la suprafață și nu sînt pri
vilegiul unei pojghițe subțiri, ci 
ele pătrund mereu mai adine în 
păturile muncitoare de la orașe 
și sate. Reprofilarea institutelor 
de cercetări va contribui la spri
jinirea mai puternică a produc
ției, la rezolvarea unor probleme 
de înalt nivel teoretic, la forma
rea de noi cadre de cercetători.

Țara noastră se ridică pentru 
a deveni un pămînt al muncii și 
libertății, o țară cu industrie 
înaintată și agricultură prosperă, 
cu o cultură proprie superioară, 
o țară deplin stăpînă pe destinul 
său. Cine putea ridica țara noa
stră la acest nivel și cine putea 
să-i deschidă zariștea frumoasă 
a viitorului ?

Numai în popor stau mărețele 
nădejdi ale libertăților naționale 
și sociale și numai in jurul clasei 
muncitoare, înflăcărată și gene
roasă, plină de încredere și cu

raj, condusă de partidul ei, par
tidul cinstei și eroismului, s-a 
putut constitui frontul democra
tic, frontul libertății, independen
ței, renașterii poporului, frontul 
păcii.

Energiile patriotice ale munci
torilor, țăranilor și intelectuali
lor, sforțările oamenilor din u- 
zine, de Pe ogoare, din școli și 
laboratoare s-au înzecit pentru a 
așeza țara noastră în primele 
rînduri ale națiunilor libere, iar 
poporul romîn la loc de frunte 
în rlndul popoarelor libere și stă- 
pine de a-și hotărî propria lor 
soartă.

Cu deplină încredere în înțe 
lepciunea guvernului declar că 
aprob cu convingere Declarația 
făcută de tovarășul Chivu Stoica 
în numele guvernului R P. Ro
mine, îmi exprim sentimentul de 
iubire și de respect față de clasa 
muncitoare și de Partidul Mun
citoresc Romin și sînt mîndru de 
mărețele lor realizări: indepen
dența națională, libertatea, pro
gresul social înfăptuit, cuceririle 
populare împodobite de splendoa 
rea artelor, a tehnicii și a știin
ței, mersul hotărit, neșovăitor, 
spre o civilizație nouă, supe
rioară, spre socialism, adică spre 
cel mai frumos ideal la care o 
ființă omenească poate să nă
zuiască.

Cuvîntul deputatului Vasile Vîlcu,
regiunea Constanța

Munca plină de abnegație a în
tregului nostru popor muncitor, 
harnic constructor al socialismu
lui, care este strîns unit în jurul 
partidului și guvernului, este cea 
mai bună chezășie că tot ce ne 
propunem pentru înflorirea pa
triei, pentru ridicarea nivelului de 
trai va fi realizat.

Politica de industrializare so
cialistă a partidului și guvernu
lui nostru, a dat rezultate deose
bit de rodnice în ceea ce privește 
lichidarea înapoierii în care au 
fost ținute de regimul burghezo- 
moșieresc multe din regiunile ță
rii noastre printre care se numă
ră și Constanța

Este cunoscut că în trecut re
giunea Constanța era aproape 
complect lipsită de industrie. 
Construirea în anii regimului de
mocrat-popular a unor întreprin
deri înzestrate cu cel mai mo
dern utilaj primit din Uniunea 
Sovietică și din țara noastră ca ; 
întreprinderea Metalurgică de U- 
tilaj Medgidia, „Cimentul Păcii"- 
Medgidia, Uzina Ovidiu II, care 
poate deservi întreaga regiune cu 
curent electric, Combinatul de 
conserve de pește Tulcea, mecani
zarea portului Constanța, care 
ridică acest port maritim al țării 
noastre la nivelul porturilor celor 
mai moderne, a adus mari schim
bări regiunii noastre.

Un factor deosebit de important 
în dezvoltarea regiunii Constan
ța, în întărirea ei'din punct de 
vedere economic, îl constituie o- 
pera de transformare socialistă a 
agriculturii.

Vorbitorul a arătat în continua
re schimbările petrecute în satul 
dobrogean, ca urinare a înfăptui
rii politicii partidului și guver
nului, în contrast cu situația din 
timpul regimului burghezo-moșie
resc. După cum arată..............
tisticile burgheze, în 
inventarul agricol al 
dobrogean cu 5 ha. 
consta din două sape 
de 60 de lei. Situația țăranilor cu 
gospodărie mijlocie care posedau 
10—15 ha. de pămînt nu era cu 
mult mai bună La ei găseai, de 
la caz la caz, un plug, o semă
nătoare, o grapă și alte citeva u- 
nelte cu totul neînsemnate.

Astăzi, prin grija partidului și 
guvernului în regiunea Constanța 
au fost înființate 33 de S.M.T.- 
uri.

Dacă în 1949 s-a executat cu 
mijloace mecanizate un volum de 
lucrări egal cu 38.000 ha. arătură 
normală, în anul 1956 volumul 
lucrărilor executate de S.M.T.-uri 
a-fost de aproape un milion una 
sută mii ha. arătură normală.

Sub regimul nostru, au fost 
depuse la muzeu „pietrele de ar
man" cu care încă nu de mult 
treerau țăranii dobrogeni.

In locul acestor pietre lucrează 
cele 1.241 de batoze, care în vara 
anului 1956 au reușit să treiere 
147.457 tone cereale.

Cu o astfel de bază tehnică ma
terială, avînd numeroase cadre de 
mecanizatori, tehnicieni și ingi
neri, noi ne propunem ca lucrările 
agricole mecanizate pentru 
1958 să fie : la lucrările de 
ale solului 95%, semănat 
prășit 90%, recoltat cereale 
din care cu combina 40%.

Cea mai bună confirmare a jus
teței politicii partidului și guver
nului nostru, este faptul că, ma
sele cele mai largi ale oameni
lor muncii și-o însușesc, o ur
mează cu încredere și o aplică în 
viață.

Țăranii muncitori din regiunea 
noastră s-au convins pe baza fap
telor că transformarea socialistă 
a agriculturii corespunde cel mai 
bine năzuinții lor spre o viață 
mai bună

In prezent în regiunea Cons
tanța sînt cooperativizate com
plect patru raioane : Negru Vo
dă, Hîrșova, Medgidia și Adam
clisi, iar raionul Fetești este la

însăși sta- 
anul 1927 

unui țăran 
de pămînt 
în valoare

anul 
bază 
95%. 
70°/.,

Afcn multă exigență

Deputății introduc buletinele de vot în urnă

data actuală cooperativizat în 
proporție de 98,30%.

In formele socialiste ale agri
culturii sînt cuprinse circa 87% 
din totalul familiilor țăranilor 
muncitori de toate naționalitățile, 
cu peste 81% din suprafața care 
poate fi cooperativizată în re
giune. Din această suprafață, 
56% este cuprinsă în forma su
perioară a cooperației agricole — 
gospodăriile agricole colective. 
(Vii aplauze).

Superioritatea gospodăriilor co
lective și a întovărășirilor este 
dovedită de rezultatele obținute 
de acestea. Astfel producția de 
grîu la hectar a crescut în secto
rul socialist cu 7—800 kgr., iar 
la porumb cu peste 8-900 kg. la 
hectar fată de producția obținută 
în această regiune în anii regimu
lui burghezo-moșieresc.

Producția medie la hectar în 
G.A.C. și în întovărășiri a fost 
superioară gospodăriilor indivi
duale, cu toată seceta din 1956.

Fondul de bază al gospodării
lor colective din regiunea noa
stră, care constituie temelia în
floririi continue a gospodăriilor 
colective și a bunăstării țărani
lor colectiviști, a crescut de la 
38.179.000 lei cît erau 
la 59.000.000 lei în 1956. 
ze puternice).

Numeroase gospodării 
ve ca acelea din comuna Coroa
na, Cobadin, Pecineaga, Toprai- 
sar, au obținut prin valorifica
rea produselor cerealiere și din 
ramurile anexe venituri de aproa
pe și peste un milion de lei. Spo
rirea veniturilor gospodăriilor 
colective a făcut să se schimbe 
mult în bine viața țăranilor co
lectiviști. Incepînd din 1950, pe
ste 12.500 colectiviști și-au con
struit case noi și le-au renovat 
pe cele vechi. Aceasta echivalea
ză cu ceea ce s-a construit in 
regiunea noastră în timp de 20 
de ani de guvernare burghezo- 
moșierească. Radio-ul, care la 
sate înainte era o raritate, a de
venit un lucru obișnuit în casa 
țăranilor muncitori. Dacă pe 
timpul regimului burghezo-mo
șieresc nu exista sat în Dobro- 
gea care să fie electrificat, as
tăzi regiunea Constanța este 
străbătută de 12 linii electrice de 
înaltă tensiune prin care s-a rea
lizat electrificarea a 60 de sate 
și comune.

In multe sate s-au construit 
școli și cămine culturale noi. Nu
mai în 1956 statul democrat- 
popular a alocat pentru nevoile 
social-culturale suma de 111 mi
lioane lei. Aceasta este o puter
nică dovadă a grijii statului no
stru pentru ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al ma
selor.

In focul luptei pentru transfor
marea socialistă a agriculturii 
s-j întărit și mai mult prietenia 
dintre naționalitățile conlocuitoa
re din regiunea noastră.

Succesele obținute pe drumul 
transformării socialiste a agri
culturii în regiunea noastră, sînt 
un rezultat al muncii neobosite 
și pline de abnegație dusă de oa
menii muncii romîni, ruși, 
turci și alții, de membrii 
membrii de partid, sînt un 
tat al creșterii conștiinței 

maselor largi care-și în- 
politica partidului ca pe 
lor politică și luptă con- 
pentru înfăptuirea ei.

apoi că 
acum 
decît

plectă a cooperativizării agricul
turii în regiunea noastră, nu în 
1958, cum era prevăzut, ci în 
1957 (Aplauze puternice).

De curînd, numeroși colecti
viști fruntași, împreună cu ingi
nerii agronomi și zootehniști au 
studiat la fața locului posibilită
țile de dezvoltare ale fiecărei 
gospodării agricole colective în 
parte, stabilind planul de pers
pectivă pentru viitorii 2—3 ani, 
ținînd cont de condițiile naturale 
specifice ale fiecărei gospodării.

Trebuie să arătăm că pînă a- 
cum nu am primit tot ajutorul 
necesar pe care-.l așteptăm 
oamenii noștri de știință, 
Academia R.P.R., de la 
Minister al Agriculturii și
culturii, în ce privește îndeosebi 
valorificarea imenselor bogății 
ale Deltei Dunării.

Nu a fost rezolvată pînă acum 
problema apei potabile pentru 
regiunea Constanța, deși fostul 
minister al Agriculturii și fostul 
minister al G.A.S primiseră sar
cina să studieze și să rezolve a- 
ceastă problemă. Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii trebuie 
să ia măsuri ca să aplice întoc
mai hotăririle Comitetului Cen
tral.

de la 
de la 
fostul 
Silvi-

Am convocat o ședință pentru 
a discuta aplicarea hotărîrilor 
partidului și guvernului cu pri
vire la transformarea socialistă 
a agriculturii la noi în regiune; 
au participat locțiitorii de mini
ștri, tovarăși de la Academie și 
de la C.S.P. Și trebuie să vă 
spun că locțiitorii de miniștri nu 
au cunoscut care sînt sarcinile 
ce stau în fața ministerelor lor.

Pe viitor nu trebuie să se mai 
repete astfel de cazuri de neapli- 
care a hotărîrilor luate de partid 
și guvern.

Realizarea programului trasat 
de declarația guvernului va duce 
la un nou avint economic si 
cultural al patriei noastre pe 
drumul ei spre socialism.

Poporul nostru știe că victoria 
socialismului în țara noastră în
seamnă realizarea visurilor sale 
luminoase.

In numele muncitorilor, țăra
nilor muncitori, intelectualilor 
din regiunea noastră, exprim de
plin adeziune la Declarația gu
vernului expusă de tovarășul 
Chivu Stoica și asigur că nu 
vom precupeți niciun efort pen
tru traducerea 
plauze).

ei in viață (A-

în 1953
(Aplau-

colecti-

tătari, 
și ne- 
rezul- 
socia.

toate 
lărgi- 
vede-

liste a
sușesc 
propria 
secvent

Vorbitorul ,a arătat 
ceea ce s-a realizat pînă 
în regiune nu reprezintă 
un început.

Trebuie să ne încordăm 
forțele pentru întărirea și 
rea pozițiilor cucerite, în
rea realizării sarcinilor arătate în 
Declarația guvernului nostru.

Acordarea unor miiloace mate
riale sporite pentru dezvoltarea 
agriculturii creează condiții favo
rabile pentru terminarea com-

Cuvîntul deputatului Justin Moisescu, 
mitropolitul Moldovei

Cu citeva săptămini în urmă, 
spre sfîrșitul lunii ianuarie, fă
ceam popas în satul Flămînzi din 
raionul Hîrlău. Plecasem acolo să 
stau de vorbă cu alegătorii, și, 
în adevăr, am vorbit multe cu ei. 
Bătrîni cu plete albite de vreme 
și cu chipuri brăzdate de suferințe 
din tinerețe mi-au vorbit despre 
lupta lor dreaptă din anul 1907. 
Femei și bărbați îaJloarea vîrstei 
mi-au amintit de roadele bogate 
ale ogoarelor lor pe care le mun
cesc acum cu mașini și cu trac
toare.

Privind pe eroii luptelor din 
1907 care și-au cerut respecta
rea dreptului lor firesc de a trăi 
din rodul muncii lor, pe dinaintea 
ochilor mi-a trecut fugar între
gul trecut de jertfe al poporului 
nostru pentru dreptate socială, 
pentru libertate, pentru indepen
dență națională și pentru un trai 
mai bun.

Intorcîndu-mi apoi ochii spre 
tinerii din satul Flămînzi, care 
îmi vorbeau de hotărîrea lor ne
clintită de a smulge naturii bogă
țiile ei, am văzut aevea pe toți 
dăltuitorii orînduirii celei înalte în 
scumpa noastră patrie, pe eroii 
muncii socialiste, pe fruntașii în 
producție și în general pe toți 
ostenitorii din fabrici și uzine, 
din biblioteci și laboratoare, de 
pe întinsul mănos al țării noastre 
dragi.

Călăuziți de înalta lor con
știință patriotică, cetățenii lumi
nați ai patriei noastre Iși string 
astăzi voinicește mîinile unindu-și 
cugetele și brațele pentru a făuri 
viața cea nouă in țara noastră.

Climatul sănătos în care se 
desfășoară viața sub toate aspec
tele ei înalte, in orînduirea demo
crat.populară, a creat și pentru 
cultele'religioase din țara noastră 
Cele mai prielnice condiții de or
ganizare și funcționare, potrivit 
cu învățăturile dogmatice și rin- 
duielile lor canonice tradiționale.

Sub oblăduirea legalității popu
lare, in deplină libertate, noi 
trăim lăuntric și ne manifestăm 
convingerile religioase în lăcașu
rile noastre sfinte. Slujitorii și 
credincioșii bisericii noastre stră
bune țin în adevăr ochii lor du
hovnicești îndreptați spre cer; ei 
nu uită însă că picioarele lor stau 
pe pămînt. Păstrindu-si credința 
religioasă, ei rămîn totuși cetă
țeni devotați ai scumpei noastre 
patrii. (Aplauze).

In însăși învățătura de credin
ță a bisericii noastre ortodoxe 
care, structural, este favorabilă 
progresului, noi găsim temeiul a- 
dînc moral din care izvorăsc prin
cipiile înalte ale organizării unei

vieții sociale înaintate. De a- 
ceea, noi sprijinim cu tărie toate 
acțiunile întreprinse de cîrmui- 
rea statului pentru zidirea vieții 
celei noi a poporului nostru.

Pentru apărarea păcii în lume, 
biserica noastră și-a spus de 
mai multe ori cuvintul ei răspicat. 
Noi nu ne temem de război. Apă. 
rătorii păcii sint astăzi mai pu
ternici decît ațîțătorii la război. 
Pacea însă este o lege a firii, 
condiția progresului este însăși te
meiul vieții De aceea noi nu 
vom conteni să o propovăduim 
cu cuvîntul și cu fapta, străduin. 
du-ne să strîngem în jurul nos. 
tru pe toți clericii și credincio
șii, făcîndu-ne astfel cu toții păr
tași la cea mai frumoasă luptă a 
oamenilor din toate vremurile — 
lupta pentru apărarea păcii.

Cu conștiința de împlinire a 
unei înalte datorii, ca ierarh al 
bisericii ortodoxe și deputat în 
Marea Adunare Națională, îmi 
exprim aci întreaga adeziune la 
Declarația guvernului țării noas
tre, făgăduind să sprijin trecerea 
ei în faptă, pentru înscăunarea 
păcii trainice în lume, pentru 
propășirea scumpei noastre patrii, 
Republica Populară Romînă.

față de calitatea utilajului 
petrolifer! [Pe marginea conferințelor U.T.M. I 

de dări de seamă și alegeri |

La Uzina metalurgică pro
ducătoare de utilaj petro
lifer „Gheorghe Gheorghiu- 

Dej" din Tirgoviște, mai bine 
de 75 la sută din muncitori sint 
tineri. Aici lucrează 54 brigăzi 
de tineret. Organizarea tinere
tului în cadruT acestor brigăzi 
a făcut posibil ca sarcinile de 
producție să fie mai bine repar
tizate, iar rezultatele în muncă 
și mersul îndeplinirii planului de 
producție să fie din ce in ce mai 
bune.

La conferința pentru darea de 
seamă și alegerea noului comi
tet U.T.M. pe uzină, a fost scos 
in evidență faptul că utemiștii 
au luptat cu multă însuflețire 
peniru îndeplinirea sarcinilor ce 
le reveneau din hotăririle Con
gresului al 11-lea al partidului. 
Tineretul antrenat în întrecerea 
socialistă a adus o mare contri
buție la îndeplinirea pianului de 
producție pe anul 1956 în propor
ție de 105,5 la sută, la creșterea 
productivității muncii cu 10,5 la 
sută, la reducerea prețului de cost 
cu 4 la sută față de cel planifi
cat. Elanul lor tineresc nu s-a 
sfîrșit insă odată cu încheierea 
anuiui 1956.

Perfecționind mereu procesul 
tehnologic, modernizind utilajul 
existent și adaptîndu-1 la noile 
condiții impuse de noua tehnolo
gie de fabricare a utilajului pe- 

ianuarie pla. 
fost îndepli- 
105 la sută, 
104 la sută, 
organizației

trolifer, și în luna 
nul de producție a 
nit în proporție de 
iar în februarie cu 
A crescut rolul _.o____,__
U T.M. in rezolvarea problemelor 
economice.

Aceste rezultate frumoase nu 
puteau fi obținute fără ajutorul 
zilnic dat de comitetul de partid 
pe uzină și birourile organizații
lor de partid din secții — comi
tetului U.T.M. și organizațiilor 
utemiste în activitatea lor; a- 
cest lucru a fost subliniat atît 
în darea de seamă, cît și în dis
cuțiile purtate de cei 20 delegați 
înscriși la cuvînt.

Multe brigăzi de tineret cum 
sint cele conduse de utemiștii O- 
proiu Traian, Gheorghe Istrate, 
Stanciu Gheorghe, Mocănescu 
loan, Gheorghe Petrișor și site
le sint — prin munca pe care o 
depun tinerii din aceste brigăzi 
— mindria uzinei.

In rîndul tineretului a fost sti
mulată activ mișcarea inovatori
lor. Multe inovații făcute de ti
neri au fost aplicate in procesul 
de producție. De pildă, pentru e- 
xecutarea unor operații la zalele 
de lanț rotary necesare granice- 
lor de foraj, era nevoie de doi 
strungari pentru manevrarea 
strungului. Acum, la aceleași o- 
perații, datorită inovației reali
zate de utemistul Aurel Goran, 
prin care s-a modificat sistemul 
de manevrare a strungului — 
printr-un dispozitiv — producti
vitatea muncii a crescut cu 20 la

sută și totodată au 
tile eforturile celui _ _ 
strungar. Un alt utemist — și 
anume Marin Răceanu — înlo
cuind universalul strungului 
printr-un dispozitiv conceput de 
el, a dat posibilitatea ca operația 
de prelucrat punți de ventile la 
pompele de noroi să fie realizată 
in condiții mult superioare. Ex
tinderea acestei inițiative în ca
drul uzinei a dus la o creștere 
simțitoare a productivității mun
cii și totodată a înlăturat nea
junsurile provenite din lipsă de 
universale Stimularea inițiativei 
în muncă și mobilizarea tinere
tului la aplicarea unor inițative 
pornite de tinerii din alte uzine 
— S-a arătat în darea de seamă 
a comitetului U.T.M. — a cons
tituit cheia acestor succese. Nu
mai în citeva luni, aplicînd ini
țiativa tinerilor de la uzinele 
„Progresul" din Brăila, ei au 
realizat economii de materiale e- 
chivalente cu prețul de cost al 
următoarelor produse: o pompă 
„duplex", două geamblacuri de 
60 tone, o instalație A.V.B și o 
macara de 30 de tone. Pe bună 
dreptate nu numai tinerii, ci și 
colectivul de conducere al uzinei 
se mîndresc cu aceste , rezultate.

Discuțiile celor înscriși la cu- 
vint au dat atenție îndeosebi 
îmbunătățirii calității utilajului 
petrolifer pe baza stabilirii și în
făptuirii unor condiții tehnice, 
și prin mecanizarea unor lucrări 
grele cu ajutorul elementelor de 
mică mecanizare. In cuvîntul său 
utemistul ionescu Teodor, tehni
cian, a amintit citeva din utila, 
jele petrolifere a căror calitate 
mai lasă de dorit. De asemenea 
el a vorbit și despre procentul 
mare de rebuturi arătînd că nu 
s-a luptat suficient pentru lichi
darea rebuturilor iar vechiul co
mitet U.T M„ în frunte cu Ion 
Jantea, s-a mulțumit doar cu 
cunoașterea acestei situații, fără 
a contribui cîtuși de puțin la 
rezolvarea ei. De pildă, compor
tarea unor turbobururi, lanțuri 
rotary și muie, a lăsat de dorit 
în cadrul procesului de foraj.

Vorbind despre numărul mare 
de rebuturi (din oare 80 la sută 
Ia turnătorie și în special la ro- 
tonii și statorii turboburului) el 
a arătat că tinerii turnători din 
această secție n-au luptat cu 
perseverență pentru îmbunătăți
rea procesului de turnare. Con
dițiile „obiective" cu care utemi
stul Alexandru Sănduță — mai
stru turnător — și Oproiu Traian 
căutau să se acopere in cuvîntul 
lor. nu Justifică cu nimic cauza 
adevărată a rebuturilor.

Și iată de ce. Poate fi luată în 
serios afirmația că numărul mare 
de rebuturi se datorește 
„intemperiilor1 
ca pămintul și nisipul de tur
nare să-și piardă din calitate, 
deoarece n-a fost bine depozi
tat Că singurul vinovat a fost

devenit inu- 
de al doilea

doar
care au făcut

ploaia și zăpada ? Nu I Princi
pala cauză a rebuturilor o cons
tituie de fapt nu „intemperiile" 
ci lipsa de grijă manifestată atit 
de conducerea uzinei cit și- de 
colectivul de turnători, care au 
socotit „imposibilă" realizarea 
unei barăci de adăpostire și de
pozitare a pămintului și nisipu
lui de turnare

lată deci o problemă „mărun
tă" — în aparență — care tre
buia să intre și in preocuparea 
comitetului U.T.M.

Despre mecanizarea unor lu
crări, pentru a înlătura cit mai 
mult eforturile fizice ale mun
citorilor, a vorbit utemista Cor. 
nelia Bojoagă, delegată din par
tea organizației U.T.M. forje. „La 
acest sector — spunea ea — de 
multă vreme stau nefolosite două 
ciocane mecanice, unul de 1500 
kg. și altul de 400 kg. Cite nu 
s-ar fi putuț face dacă ele ar fi 
funcționat I In secție planul de 
producție se putea realiza cu e- 
forturi mai mici, iar locul asal- 
tulul l.ar fi luat ritmul continuu 
al procesului de forjare. Tot aici 
forjorii sînt nevoiți să ridice ma
nual piesele mari pe care ei le 
prelucrează, deoarece conducerea 
uzinei nu s-a îngrijit să le pună 
la dispoziție o macara".

Iată numai citeva din lipsurile 
arătate de tinerii muncitori așa 
cum le văd ei

La conferință, delegații au 
mai ridicat și alte probleme le
gate de munca și educația tine
retului. Toate acestea au fost 
larg dezbătute. Hotărîrea ute- 
miștilor de a lupta contra lipsu
rilor, de a munci mai cu sirg 
pentru ca uzina să dețină Și in 
viitor drapelul roșu de uzină 
fruntașă pe ramură, s-a văzut 
din numeroasele angajamente 
pe care delegații și le-au luat in 
numele întregului tineret, în pri
vința îmbunătățirii calității pro
duselor și ieftinirii lor.

Nu este însă deajuns să mani
feste această dorință numai ti
nerii. Ei nu vor putea face prea 
multe dacă conducerea 
inginerii și tehnicienii i 
sprijini. Era bine ca la i 
de dare de seamă și alegere a 
noului comitet U-.T.M. 
să fi participat tovarășul ion 
Lăceanu, directorul uzinei șl to
varășul inginer Dumitrașcu, di
rectorul tehnic. Ei puteau da răs
punsuri competente la probleme, 
le ridicate.

In fața noului comitet U.T M. 
stau sarcini mari. Este bine ca 
lipsurile arătate de către delegați 
și hotăririle aprobate de confe
rință să fie studiate și de con
ducerea uzinei pentru a lua cele 
mai corespunzătoare măsuri pri
vind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă în toate sectoarele.

N. PUIU 
corespondentul „Scinteii 

tineretului" pentru regiunea 
Ploești

i uzinei, 
nu-i vor 
conferința

pe uzină.

INFORMAȚII
Miercurf seara a avut loc la 

Casa Ziariștilor din Capitală un 
simpozion consacrat lucrărilor 
celei de-a XI-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U, desfășu
rată recent la New York.

La simpozion au participat nu
meroși ziariști romini și

Despre cea de-a XI-a 
a Adunării Generale a 
au vorbit C. Răducanu
Lupu, care au asistat la lucră-

străini. 
sesiune 
ONU. 
șl N.

nit sesiunii în calitate de cores
pondenți ai presei romîne.

♦
Consiliul regional A.R.L.U.S., 

împreună cu filiala S.R.S.C. din 
cadrul regiunii Hunedoara, a or
ganizat miercuri după amiază la 
Hunedoara, în sala combinatului 
siderurgic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej*, o adunare în cadrul căreia 
»ng. N. V. Borkov profesor la 
Institutul de ingineri fizicieni din 
Moscova, a conferențiat despre 
„Metode moderne de obținerea

metalelor dure, folosite in tehni
ca nucleară".

Expunerea a fost urmărită cu 
viu interes de către un mare nu. 
măr de furnaliști, oțelari, lamina
tori, constructori, ingineri și 
tehnicieni.

★

Miercuri după amiază, docentul 
V. G. Kirilov-Ugriumov, decan al 
facultății de fizică teoretică și ex. 
perimentală a Institutului de 
ingineri fizicieni din Moscova, a 
conferențiat în sala de ședințe a 
bibliotecii centrale universitare 
din Cluj despre „Lucrările școlii 
sovietice în domeniul razelor cos
mice".

Conferința, care a avut loc sub 
auspiciile consiliului regional 
A.R.L.U.S., a fost audiată cu in
teres de oameni de știință, colabo
ratori ai institutelor de cercetări 
ale filialei din Cluj a Academiei 
R.P.R., cadre didactice universi
tare, studenți.

(Agerpres)

SPECTACOLE
Patria, I. C. Frimu: Prea tîrzii.. 

Central, Alex. Sahia, 1 Mai: Al 41- 
lea; București, înfrățirea intre po
poare, Miorița, Libertății: Uraga
nul; Magheru, Lumina, Moșilor, 
Coșbuc: Trandafirii lui Alah; 
V. Alecsandri, Elena Pavel, Gh. 
Doja, N. Balcescu: Rîsete 
în paradis; Donca Simo, 
Volga: Garnizoana nemuritoare; 
Victoria, Alex. Popov, Munca 23 
August: Therese Raquin; Doina: 
Dreptul de a te naște; Maxim 
Gorki: Cintece pe Vistula; Timpuri 
Noi: Vizita președintelui Sukarno 
în U.R.S.S.; Tineretului: Un ciclu 
de filme în cinstea Săptămînii 
Mondiale a Tineretului; Grivița: 
O aventură în Marea Caraibelor; 
Vasile Roaită: Mai presus de 
dragoste; Unirea, M. Eminescu; 
Cio-cio-san; C. David: Parada 
lui Chariot; T. Vladimirescu, 
Alianța: Tu și camarazii tăi; 
Arta: Pătratul 45; Ilie Pintilie: 
Cînd înfloresc lalelele; Popular: 
Am fost mai tare; 8 Mai: Sinha 
Moța; Olga Bancic: Cazul pilotu
lui Maresz; Aurel Vlaicu: Moara 
cu noroc.



Sosirea delegației guvernamentale
a R.P. Ungare la Moscova

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: Locuitorii ora
șului Moscova au intimpinat cu 
o deosebită căldură delegația gu
vernamentală a Republicii Popu
lare Ungare, care a sosit tn ca
pitala Uniunii Sovietice in dimi
neața zilei de 20 martie.

Din delegație fac parte : Jănoș 
Kădăr, președintele guvernului 
revoluționar muncitoresc-țărănesc 
ungar, Istvăn Dobi. președintele 
Prezidiului Republicii Populare 
Ungare, Antal Apro, ministrul In-

dustriei, Imre Horvăth, ministrul 
Afacerilor Externe, Gyula Kăllai, 
ministrul Culturii și Invătămin- 
tului, Kăroly Kiss, secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Geza Revesz, mi
nistrul Apărării, Janos Boldoczki, 
ambasadorul Ungariei in U.R.S.S., 
experți și consilieri.

Pe aeroportul Vnukovo oaspeții 
ungari au fost intimpinați de 
N. A. Bulganin, N. S. Hruțciov, 
G. M. Malenkov. A. 1. Mikoian. 
M. A. Suslov, K. E. Voroțilov. 
G. K. Jukov, M. A. lasnov, preșe-

dintele Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R., miniștri ai U.R.S.S. 
și alte persoane oficiale.

In cinstea delegației guverna
mentale a Ungariei pe aeroport a 
fost aliniată o gardă de onoare, 
au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare Ungare și 
Uniunii Sovietice.

Oaspeții au fost salutafi de 
N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U R.S.S. 
A răspuns Jănos Kădăr, șeful 
guvernului ungar.

Cuvîntarea rostită de N. A. Bulganin

Cuvîntarea mareșalului Jukov 
la conferința pe întreaga armată a fruntașilor U. R. S. S.

face totul pentru ca în interesul 
întregii omeniri să preîntîmpine 

primejdia unui nou război

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite cuvîntarea rosti
tă de N. A. Bulganin cu prilejul 
sosirii delegației guvernamenta
le ungare la Moscova.

Dragă tovarășe Kadar i
Dragă tovarășe Dobi I
Dragi tovarăși — membri 

delegației guvernamentale 
ga re 1

Vă salut în numele Guvernu
lui Sovietic, al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și al întregului 
popor sovietic. Sintem fericiți

ai
un.

să vă vedem la noi la Moscova 
— capitala patriei noastre

Sosirea In Uniunea Sovietică a 
delegației guvernamentale a R P 
Ungare este un eveniment im
portant nu numai pentru re a- 
tiile dintre tarile noastre, ci și 
pentru viata internațională 

Vizita
Moscova 
al căror 
continuă

dvs. prietenească la 
in vederea tratativelor 
scop este dezvoltarea 

a relațiilor frățești și a 
colaborării rodnice Intre 
și Ungaria, constituie o

U.RSS. 
mărturie

remarcabilă a măreței forțe 
tale a sistemului mondial al 
cialismului, a progresului 
neabătut..

Sintem ferm convinși că vizita 
dvs și tratativele cu dvs. vor 
contribui la o și mai mare apro
piere intre popoarele Uniunii So 
vietice ți Ungariei, la dezvolta
rea continuă a prieteniei și co
laborării frățești între țările 
nuaatre.

Fiți bine veniți. dragi prieteni! 
Trăiască prietenia ungaro-so- 

vietică de nezdruncinat I

Cuvîntarea rostită de J. Kădăr
MOSCOVA 20 (Agerpres). - 

TASS transmite cuvîntarea tova
rășului Janos Kadar, conducăto
rul delegației guvernamentale 
ungare •:

Stimate tovarășe Bulganin!
Dragi tovarăși, dragi prietenii 
Vă salut din toată inima in nu

mele delegației Partidului Munci
toresc Socialist Ungar și al gu
vernului muncitoresc țărănesc re
voluționar și in numele meu per
sonal.

îngăduiți-mi să vă transmit 
dvs. și prin dvs poporului Uniu
nii Sovietice și locuitorilor orașu
lui Moscova un salut cordia’. din 
partea poporului muncitor ungar.

Ingăduiti-mi să vă exprim re
cunoștința sinceră pentru invita
ția dvs., pe care am acceptat-o cu 
bucurie și care este o onoare pen
tru partidul și guvernul nostru, 
precum și pentru poporul nostru. 
Dînd curs invitației, pășim cu în
credere pe pămîntul Uniunii So
vietice. am venit doar la prietenii 
cei mai credincioși, la adevărat: 
noștri prieteni

Poporul ungar privește cu mari 
speranțe și multă atentie tratati
vele pe care le vom duce. Popo
rul nostru așteaptă de la acest® 
trataove adincirea ț: intărtrea 
continuă a bunelor reia;:: ț: a 
prieteniei dintre noi.

Intr-un trecut apropiat ptyarti 
ungar a trecut prin zile grete. la 
aceleași încercări a fost snpns 
statul nostru muncitoresc-țără
nesc — Republica Pop. zi 
gară. Reacțiunea internă co-.dusa 
și sprijinită de imperialisms: :n- 
ternational. folosind nemul'.unr.ri- 
le provocate de greșelile subS 
conduceri, a dezlănțuit contrxr*- 
volutia în Ungaria.

Dușmanii doreau să nimicească 
orinduirea noastră democrat po; ;- 
lară, doreau să smulgă pafta 
noastră din lagărul socialist ceea 
ce a însemnai o primejdie pentru 
poporul nostru și o amenințare 
pentru vecinii noștri, care deslă- 
șoară construcția socialistă paș-

pimlntul 
focar de 
grele ln-

nică, și să transîorme 
poporului ungar intr-un 
război. In zilele acestor _ 
cercări. Uniunea Sovietică, la ce
rerea guvernului muncitoresc ță
rănesc revoluționar ungar, a acor
dat un ajutor multilateral, a a- 
cordat ți ajulor armat popom.ui 
ungar, ca acesta să poată lichi
da contrarevolatia. să-ți poată a- 
păra cuceririle socia’dste ș» să-și 
vindece rapid rănile grele prici
nuite de contrarevoluție.

Ceea ce comunițui știau ți ptnă 
acum, este In prezent clar între
gii lumi și anume, că ia perioada 
marilor nenorociri, prime;d j ți 
încercări orice stat din lagărul so
cialist poa.e conta cu siguranță 
pe sprijinul țârilor social-sle fră
țești iu primul rind pe Uniunea 
Sovietică. Acum a devenit dar că 
nici o forță nu poate rupe țările 
lagărului sociatisl ana de ada. 
Popoarele acestor țâri sini lega
te intre ele de măreața cauza co
muna a construiri soda..red.i, 
de ideea ți tona iavinaMla • ta- 
urnaîtoaaasmrdui proletar.

Poporul „ngar muncește ta pre
zent cu tenacitate pcau-u a vin
deca cît ma> repede rănile prici
nuite de eootrerevotuție, pentru a 
păți mai departe fără șovăire pe 
calea cuostrmru soc-amsini ț> 
in spoitul intema-uona'isrealui 
proMar să participe d ‘asuțs la 
apâ-area cauzei soriatssrea •-

Delegata cuasc-j a rea: — 
Uniunea Sovieâcă penu-z a dura
ta pmcieree oa^ortaree prii red 
legaturEe dintre ad ț: pentru a 
avea mtreveden cerni.metie prie
tenești ce oareemi awi so»<e- 
bd. AC: ea cil ți fiecare reeaora 
ai deiega’.je' noastre s-zten coo- 
viața ca actaa eie tra’-atrre rer a- 
pruc-j ț> iui realt pcfoerele 
noastre, wor Kr -ge ț; reu ■»■’• 
.egitc'i.e pe prxlrare *asre ță
rile noastre pe oaza coltscv-ă-u 
care se spri.-ză p® yrmc-.r- Ar
mrest al severa* țâța de szaL 
egalității la drepern. owerier»- 
lui reciproc la EehuSa ader se.

In urma unei demonstrași' an* ~ '*■' s’e

13 tineri vest-germani arestați
HAMBURG 20 (Agerpres). — 

A.D.N. transmite : Zilele acestea 
a avut loc la Hamburg procesul 
a 13 tineri vestgermani arestați 
în urma Unei demonstrații antimi- 
litariste și a unei ciocniri cu trupe 
din noua armată vestgermanâ- 
Șapte dintre arestați au fost con
damnați la pedepse pină la 3 ani 
închisoare.

Acuzațiile ridicate la începutul 
procesului împotriva celor ares
tat! — „încercare de a submina

vi- 
so- 
său

Sint încredințat că la fel ca 
poporul ungar, fiecare popor 
lagărului socialist, precum și oa
menii progresiști și iubitori de 
pace de pretutindeni vor Intim- 
p:na cu bucurie acest lucru

In numele membrilor delegației 
guvernamentale șl de partid un
gare vă mulțumesc pentru primi 
rea cordială pe care ne-ați fă
cut-o.

Trăiască prietenia de nezdrunci
nat dintre popoarele ungar și 
sovietic!

Și 
al

MOSCOVA 2* (Agerpres). — 
TASS transmite: La 20 martie 
K. E. Voroșitov. președintele Pre
zidiului Soviet u tui Suprem al 
L R.S.S, a primit la Kremlin de
legația guvernamentală și de par
tid a R P. Ungare in ’runre cu 
Jânos Kădăr. președintele guver- 
nulul revoluționar muncitoresc-
țărănesc ungar și președintei® 
Conr.tetniui Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar.

*
MOSCOVA 2u (Agerpres). — 

T ASS transmite: La 20 martie. 
N A Ba ga nia. președintele Con 
«ilrai-ja te Miniștri al UJf.S S„ 
a primit la Krenuie driegiUa gu- 
reraaacauM p de partid a Re 
poktica Pzț'-are Legare, la 
fraree ca Janos Kadar. prețetn- 
seie gneernre revoăcțxosar an- 
ctMmc țâ-â-vsc z-gar 5» prețe 
tiaMt Contenire Centra’, al 
Part>lutai Munc ’trese Sociatisl 
Ungar, care a sosit la 20 martie 
ta L’munea Sovietici.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 20 martie 
ziarele „Pravda", „Krasnaia Zvez- 
da“, „Sovetski Flot“ și „Sovet. 
skaia Aviația" au publicat cuvîn
tarea rostită la 16 martie de ma
reșalul Uniunii Sovietice G. K. 
Jukov, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., la conferința pe întrea
ga armată a fruntașilor, care a 
avut recent loc la Moscova.

Mareșalul Jukov a arătat că 
datorită grijii permanente a Co
mitetului Central al partidului 
comunist și a guvernului sovie
tic. datorită marilor realizări ale 
oamenilor de știință, constructori, 
lor, inginerilor și lucrătorilor in
dustriei de apărare, in prezent 
forțele armate ale U.R.S.S. sint 
înzestrate cu ceie mai moderne 
arme și cu mijloace tehnice de 
prim rang.

Mareșalul Jukov s-a referit la 
succesele în domeniul industriei 
și agriculturii, cu care Uniunea 
Sovietică intimpină cea de a 40-a 
aniversare a Revoluției din Oc
tombrie. In prezent, a spus G. K. 
Jukov, in tara noastră Înfloresc 
forțele ei creatoare, măreția și 
gloria ei. Prestigiul ei internațio. 
nai a atins culmi fără precedent. 
Și nu este întimplător că multi 
oameni de stat din țările imperia
liste, indiferent de prilejul cu 
care ar lua cuvintul — și le pla
ce să vorbească — își încep cu- 
vintâriie cu referiri la Uniunea 
Sovietică. Ce-i drept de cele mai 
multe ori aceste cuvintări sint 
înveninate Dar aceasta nu ne in
timidează. Ne aflăm pe calea cea 
justă, promovăm politica leninistă.

Mareșalul Jukov a spus că cau
za acestei uri o constituie măre
țele realizări ale U.R.S S. în toa
te domeniile vieții sociale Din 
primele zile ale existenței puterii 
sovietice reacțiunea internațio
nală nu și încetează mirîitul în
veninat Ea a pus la cale în repe
tate rtnduri diferite aventuri 
militare, comploturi contrare
voluționare și alte acțiuni pen
tru a împiedica dezvoltarea 
cu succes a Țării Sovietice. 
Aceeași cale este urmată de 
reacțiunea internațională și în 
relațiile ei cu țările de democra
ție populară. Aceasta o dovedesc 
ți alte acțiuni ale agresorilor im- 
perialtțlL care urmăresc agrava
rea situației internaționale acapa
rarea pozițiilor economice ți stra- 
tegico-<n:litare cheie tn mai multe 
regiuni a'e gțobo’.ui pâmintesc.

Marețahl Jukov a sublimai că
ll'RSS. ta colaborare cn țările 
ie dereocrape podară ți cu sa- 
-re C-lcă. ca s7-.;:Ezl "sroc po

le pare, !»ce 
interesul :a- 
prentimplne

moralul armatei- saa j
atmosferei pașaicr* — aa j»- 
tut f» sast'Bute !■ ti»?«î 
drii procesalai $a»e Watrt ce 
arestați an fost ac^îtaff.

In rechizitorial ^rwwațaf c» 
prilejul procesata! prorwrervl a 
cerut pedeapsa maiimâ peatra 
t:nerii pufi sub acuzare ^pe«tn 
a constitui ut! exempla pentr- 
toți cei care se opun constter | 
noii armate vest-germane’.

După eșecul atacului anglo-franco-iyaelian

Primul petrolier a trecut prin Suez
PORT SAID 20 (Agerpres) — 

Agenția Reuter relatează că ad
ministrația egipteană a Canalului 
de Suez a anunțat la 20 martie 
că navigația a fost reluată pen
tru vase cu o deplasare pină la 
2.000 de tone. De asemenea se 
anunță că primul petrolier care

Canalul de Suez 
anglo franco israe- 
Egiptului a intrat

navighează pe 
de la atacul 
lian împotriva 
marți prin partea de sud a cana
lului. Este vorba de micul petro
lier italian „Christine* de 540 de

Calendar internațional la fotbal
Calendarul internațional din 

acest an al fotbalului nostru a 
fost definitivat. El cuprinde ur
mătoarele tntilniri pentru echi
pele reprezentative A, B, tineret 
și juniori:

Reprezentativa A
19 maiBelgia R.P. Romînă la 
Bruxelles, 16 iunie: Grecia.R.P. 
Romină la Atena (campionat 
mondial) ; 28 septembrie: R.P. 
Romînă Iugoslavia la București 
(camponat mondial) ; 3 noiem
brie: R.P Romînă Grecia la 
București (campionat mondial) . 
17 noiembrie: Iugoslavia.R.P. 
Romină la Belgrad (campionat 
mondial;

Reprezentativa B.
19 mai: R.P. Romină.R.P. Polonă 
la București; 16 iunie: București* 
’ena la București; 29 septem- 

■; lugoslavia-R P. Romînă la 
•sd ; 3 noiembrie : Atena- 

•ti la Atena; 17 noiem-

la

la
Ro-

21

brie: R P. Romină-Iugoslavia 
București.

Reprezentativa de tineret 
26 mai : R.P. Romină Anglia 
București, 16 iunie : R.P. 
mină.Suedia la București;
iulie: R P Polonă-R.P Romină 
la Varșovia . 29 iulie-10 august: 
participare la turneul de fotbal 
din cadrul Festivalului de la 
Moscova ; 16 octombrie : Anglia 
R.P. Romînă la Londra: 20octom 
brie: Irlanda (Eire) RP Romină 
la Dublin : 24 sau 25 octombrie: 
Irlanda de Nord-R.P. Romină la 
Belfast.

Reprezentativa de juniori
14 aprilie—23 aprilie: participa 
rea la Turneul F.l.F.A. din Saa- 
nia ; 22 septembrie: R.P. Ro 
mînă-R.P. Polonă la București.

Mai sînt in curs de perfectare 
trei întîlniri: una pentru echipa 
reprezentativă A și două pentru 
selecționata de juniori.

jca-e-’x glisare 
total pentru ca i 
trejii ooietrri sâ 
pfmeidia unui nou rbzbo\ că rea
lizeze destinderea inco'dîni m- 
rernaționaie. Acest h>cn> es:e 
bine cunoscut de întreaga lume. 
In poStiea sa externi, gaverșal 
sovietic pornește de la premiza 
câ este bme sâ ai cît mai multi 
prieten

Apoc mareșalul Jukov a tapir, 
tâșit partidpantikx* la contain, 
•j impresiile sale asopra recentei 
ebcitorn in India și Birmania.

G K. Jukov a spus ta cont’- 
nuare ci Uniunea Sovietică

Lir:

poate să treacă cu vederea și 
trebuie să tină seamă de activi
tatea intensă a cercurilor agre
sive care duc politica „războiului 
rece* și nu vor să înțeleagă în
treaga ei absurditate. Partidul 
nostru, guvernul nostru și po. 
porul sovietic, a spus Jukov, ti- 
nind seamă de faptul că menține
rea păcii nu este asigurată se vor 
preocupa in permanență de în
tărirea capacității de apărare a 
statului lor, pentru apărarea cu 
nădejde a marilor cuceriri ale 
Revoluției Socialiste din Octom. 
brie.

La instruirea trupelor trebuie 
să pornim de la caracterul războ
iului viitorului. Sintem de părere 
că un viitor război se va deosebi 
în multe privințe de războiul tre
cut. Dacă, contrar dorinței popoa
relor iubitoare de pace, războiul 
va izbucni, el va fi deosebit de 
crincen purtindu-se atit pe uscat 
și pe mare cit ți în aer. El nu va 
cuprinde numai arenele directe 
ale operațiunilor militare, dar și 
întregul spate al frontului, al 
pârtilor beligerante. Succesul său 
va depinde de o serie de factori, 
in special de nivelul tehnic și de 
calitatea forțelor aeriene, de mo. 
ralul, pregătirea de luptă și de 
măiestria trupelor.

Pe semne imperialiștii ameri
cani. organizindu și bazele mili 
tare in Europa și fn celelalte con
tinente, inzestrînd unele țări capi, 
taliste cu arma atomică, scontea
ză, că in caz de război in Europa 
sau Asia, ei vor reuși ca ți înain
te — să se aciueze dincolo de 
ocean ți să evite lovituri distru
gătoare și nimicitoare. Dar ace
stea sint calcule prea naive.

In prezent nu există Colt tn 
lume in care agresorul s-ar putea 
adăposti Forțele aeriene militare 
sovietice 6>nt in stare să dea lo
vituri zdrobitoare oricărui inamic, 
oriunde s-ar afla, oriunde s ar 
ascunde.

In timpul călătoriei mele prin 
India. Birmania ți alte țări, a 
spus mareșalul Jukov, am fost 
Întrebat dacă in războaiele vii
toare vor fi folosite arma atomică 
ț: cea cu hidrogen.

Am auzit ți astfel de rationa- 
mente. deoarece această armă in 
caz cînd va fi folosită, este 
natură să nimicească atit 
c’t și cealaltă parte, care 
seovul folosirii ei ? Desigur, 
firmă eh prin forța acestor . 
orejurări arma atomică nu va fi 
otosită. după cum nu a fost foto 

sită arma chimică Sn războiul 
trecut

Consider că aceste întrebări 
raționamente sint nejuste.

In primul rind. In prezent . 
In viitorul apropiat arma atomică 
(dacă nu va fi interzisă) va fi 
tot mai mult ți mai mult introdusă 
In locul armelor clasice ți In ca 
zui unui mare conflict militar se 
va recurge Io mod inevitabil la 
arma atomică ca mijloc principal 
pentru țnfrtnge-ea inamicului.

In al doilea rind, in trecut ar
ma chimică a fost o armă auxi. 
liară care complecta armele cla
sice. Adversarii puteau să rezolve 

nu problemele Innittndu-se la arme'e

de 
una 
este

a- 
tm-

>»
$«

fi.

Franța încurajează 
israelul spre o nouă 

agresiune — 
d«l«râ ministrul 

Informațiilor al Siriei

DAMASC S (Agerpres) — 
Dj*ă ore azzață ageztia Asso- 
euved Press, Saleh Ake’, mici- 
scai lafomti’xxr al Siriei a

re o 4erlarahe aaar corespos-
oesț: de peeai In cadrai căreia 
a coaeata*. știrile apărate recent 
la presa străină cj privire la pre 
găur£e aCitare desfășurate de 
Israei ta vederea unei noi agre- 
săsaf fapet-fra EgiptnîuL Akel a 
declarat că dia relatările acestor 
ziare reiese că Franța încurajea
ză Israelul să lanseze o nonă 
ofensivă tmpotriva Egiptului la 
urma numirii unul guveroator 
egiptean al regiunii Gaza.

„Siniesa coaștieați câ Ideea a- 
gresiuaii persistă tnd. dar noi 
sintes ta gardă, a spus ministrul 
siriax Noi n-j vom rămîne indi
ferenți tn căzni cfnd o asemenea 
agresiune s-ar produce ți nu vom 
fi luati prin surprindere, deoarece 
sintem pe de-a întregul pregătiți 
sâ-i facem fată*.

clasice fără a recurge la cea chi
mică. Or, după cum am arătat 
mai sus, arma atomică va fi in
trodusă pe scară largă în 
mate ca armă principală.

După părerea noastră, forțele 
armate sovietice trebuie 6ă fi; 
perfect de bine . „
pentru apărarea antiatomică 
patriei și a trupelor noastre, 
și pentru folosirea eficientă a 
melor atomice și cu hidrogen 
tn caz de nevoie, să riposteze 
gresorului fără nici o amînare 
prin lovituri zdrobitoare. La ins
truirea trupelor noastre trebuie 
să porni-m de la premiza că ina
micii noștri potențiali dispun de 
o cantitate suficientă de arme de 
acest tip și de mijloace de a le 
transporta pe teritoriul nostru 
Acest fapt obligă forțele noastre 
armate, îndeosebi apărarea anti
aeriană a tării și forțele militare 
aeriene să fie totdeauna pregă
tite să curme orice încercare a 
agresorului de a săvirși un atac 
prin surprindere.

G K. Jukov a subliniat că ori- 
cît de puternică ar fi arma de 
care dispun armatele, rolul ho- 
tărîtor în dobîndirea victoriei a- 
supra dușmanului aparține oa
menilor care posedă înalte cali
tăți morale și de luptă, care sînt 
capabili să folosească întreaga 
capacitate a armelor și a mijloa
celor tehnice. Armata sovietică a 
spus G. K. Jukov, care este pă
trunsă de forța morală a poporu. 
Iui sovietic care a dezvoltat și 
tnmultit tot ce era mai bun și 
eroic în armata rusă, s-a dis
tins totdeauna și continuă să se 
distingă prin fermitatea ei mo
rală, prin vitejia și eroismul osta. 
șilor.

In încheierea cuvîntării sale, 
mareșalul Jukov a analizat o se
rie de probleme privind pregă
tirea de luptă și politică a forțelor 
armate sovietice.
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Un etaj, al doilea... O clipă de 
odihnă și privirea a alergat pe nu
merele de pe uși. In sfîrșit, iată ca
mera. Ne-a primit un bărbat între 
două vîrste, cu fața smeadă pe care 
se așternuse un zîmbet Citeva 
momente mai apoi am aflat 
că era oaspetele pe care-I căutam: 
generalul Abdel Fattah El Bindary, 
guvernatorul orașului Cairo. Au ur
mat prezentările de rigoare. înfăți
șarea interlocutorului nostru trăda 
oboseala.

Intr-adevăr, de abia se întorsese 
din vizita pe care a făcut-o la fa
brica de confecții „Gh. Gheorghiu- 
Dej". Acolo a luat cunoștință de 
procesul de producție și de organi
zarea fabricii. După cnm am aflat, 
oaspetele egiptean a fost plăcut 
impresionat de înfățișarea fabricii, 
declarind că nu a mai văzut o fa
brică de confecții de asemenea 
proporții. De asemenea, a găsit cu
vinte frumoase pentru calitatea 
produselor fabricii.

La capătul vizitei — după ce a 
avut posibilitatea să vadă nu nu
mai secțiile fabricii, ci și grupul 
social : cantina, clubul, ereșa și 
căminul de zi — oaspetele egip
tean a scris în cartea de onoare 
a fabricii:

„Am rămas impresionat de cele 
văzute în această minunată fa
brică, de organizarea ei și de suc
cesele obținute în muncă. Totul 
este perfect și minunat, tot ceea 
ce au făcut aici muncitorii. Profit 
de vizita mea ea să aduc munci
torilor fabricii de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej", din partea mun
citorilor egipteni, salutul și urarea 
lor de a obține noi succese pe 
calea progresului".

Era ora prinzului și știam că 
peste citeva minute generalul Ab
del Fattah El Bindary trebuia să 
ia dejunul. împreună cn colegul 
de la „Steagul Roșu*" l-am rugat să 
ne acorde cinci minute. A acceptat 
declarîndu-șe bucuros de a lua 
contact cu presa romînească și ne-a 
răspuns la o întrebare privind pri
mele impresii culese în București: 
— Sini foarte îneîntat să fin aici.

în această țară frumoasă în urma 
amabilei invitații a d-lui Anton 
Vlădoiu, președintele comitetului 
executiv al Sfatului Popular al 
Bucureștiului și sint foarte impre
sionat de calda primire ce mi s-a 
făcut la venirea mea în Bucu
rești.

Guvernatorul orașului Cairo a ți
nut în continuare, să sublinieze 
prin citeva cuvinte și raporturile 
prietenești existente între țările 
noastre :

— Bunele relații dintre Rominia 
și Egipt sînt foarte vechi și dorim 
să mergem mină-n mină spre pa
cea mondială.

Cele cinci minute se consuma
seră. Înainte de a ne despărți de 
oaspetele egiptean am obținut pro
misiunea că peste citeva zile vom 
avea posibilitatea de a-1 reîntîlni.

E. O.

Răspunsul lui Walter Ulbricht la întrebările 
puse de social-democrati vest-germani

(Agerpres) — 
Recent a avut

BERLIN 20 
TASS transmite : 
loc la Leipzig o întrevedere a 
conducătorilor Partidului Socia
list Unit din Germania cu acti
viști ai Partidului Social-Demo
crat din Germania in cadrul că
reia au fost discutate o serie de 
probleme intergermane și inter
naționale. Ziarul „Neues Deutsch
land* a publicat răspunsul lui 
Walter Ulbricht, prim secretar al 
C.C. al P.S.U.G la întrebările

vest-
C.C. al P.S.U.G 
puse de social-democrat 
germani.

Râspunztnd la întrebarea 
pra caracterului 
manii reunificate.

asu-
Ger-viitoarei 

W Ulbricht a

nii din Germania Occidentală și 
de instaurare a rînduielilor de
mocrate în această parte a Ger
maniei.

Problemele vitale ale poporului 
german, a subliniat W. Ulbricht, 
pot fi rezolvate numai în cazul 
cînd clasa muncitoare germană 
va acționa ca o forță unită pen
tru pace și securitate, pentru de
zarmare. pentru ieșirea Germa
niei Occidentale din N.A.T.O., 
pentru tratative între reprezen
tanți ai R.F.G. și R.D.G. în pro
blemele slăbirii încordării și li
mitării forțelor armate; pentru 
crearea unui sistem de securitate 
colectivă în Europa și a unei zone

arătat că ea trebuie să fie un 
stat democrat și iubitor de pace. 
El a respins afirmațiile unor ac
tiviști ai partidului social-demo
crat potrivit cărora Partidul So
cialist Unit din Germania ar in
tenționa să transplanteze pur și 
simplu în Germania Occidentală 
rînduielile existente în R. D. Ger
mană. Nu afirmăm că în Ger
mania Occidentală se poate pre
lua pur și simplu tot ceea ce au 
realizai oamenii muncii din R.D. 
Germană, a spus W. Ulbricht 
Muncitorii vest-germani și cele
lalte forțe democrate vor medita 
ele însele asupra modalităților 
de lichidare a influenței reacțiu- de limitare a armamentelor.

Situația din Cuba s-a agravat
NEW YORK 20 (Agerpres). — 

Știrile care sosesc din Cuba do
vedesc că in țară situația s-a a- 
gravat și mai mult după încer
carea din 13 martie a forțelor in- 
surecționiste de a răsturna pe 
dictatorul Batista. In pofida te
roare! și represiunilor In Cuba ia 
amploare mișcarea tmpotriva re
gimului actuaL

Corespondentul ziarului „Chi
cago Tribune", Dubois scrie că

după 13 martie in Cuba au fost 
operate numeroase arestări. In 
prezent mii de cubani se află în 
închisori. „Pacea politică din tară, 
subliniază Dubois, poate ii resta
bilită numai în cazul cînd Batista 
va da poporului libertate deplină, 
va elibera din închisori pe de(i 
nu(ii politici și va da emigranți- 
lor posibilitatea să se înapoieze in 
patrie*.

Microcosmos american
(Agerpres). — 
din Cuba do-

Samavolniciile soldaților americani la Istanbul
ISTANBUL 20 (Agerpres). — 

Populația Istanbulului este indig
nată de samavolniciile marinari
lor americani de pe vasul port
avion „Forrestal" și de pe două 
contra-torpiloare care „vizitează" 
portul Istanbul,

Ziarul „Harriet", care apare ta 
Istanbul, scrie: „Marinarii ame
ricani se îmbată tn ultimul hal. 
Ei încalcă regulile circulației, a- 
contează femeile, constituind cele 
mai frumoase exemple ale modu
lui de viată american".

NUCLEUL Șl ELECTRONII MICRO EUROPEl 
(de V. TIMOC)

SITUAȚIA DIN INDONEZIA
* Suwirjo întîmpină greuiăji în formarea cabinetului de coalijie * S.O.B.S.I. 
cere reprezentanți ai partidului comunist în guvern

DJAKARTA 20 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Asso
ciated Press marți seara preșe
dintele partidului national indo
nezian. Suwirjo. însărcinat să 
formeze noul guvern, l-a vizitat 
pe președintele republicii. Sukar
no, pentru a-l informa asupra fe
lului in care se desfășoară con
sultările

Suwirjo întîmpină dificultăți 
din partea partidului Nahdatul 
Ulama care refuză să intre in
tr-un cabinet de coaliție, dacă 
din acest cabinet nu vor face 
parte și reprezentanți ai partidu
lui reacționar Mașumi. Intr-o în
trevedere cu reprezentanții par
tidului Nahdatul Ulama, Suwirjo 
le-a explicat că nu poate să pri
mească pe reprezentanții partidu
lui Mașumi în guvernul pe care

eventual l-ar forma, deoarece 
Mașumi se opune creării consiliu
lui national prevăzut in progra
mul de reforme preconizat de 
președintele Sukarno. Ziarul „Sin 
Po" relatează că unul din liderii 
partidului Nahdatul Ulama l-ar 
fi informat pe Suwirjo că parti 
dul Mașumi ar fi acum dispus să 
accepte formarea consiliului na
tional. in cercurile conducătoare 
ale partidului Mașumi această 
știre nu este nici confirmată, nici 
dezmințită Ziarul „Sin Po" pune 
sub semnul întrebării schimba
rea subită a poziției partidului 
Mașumi fa(ă de consiliul natio
nal propus de Sukarno. Ziarul 
emite părerea că ar putea fi la 
mijloc „o manevră menită să în
lesnească participarea partidului 
Mașumi la noul cabinet".

DJAKARTA 20 (Agerpres). - 
La 20 martie o delegație a Fe
derației centrale a sindicatelor 
din Indonezia (Sobsi) l-a vizitat 
Pe Suwirjo, președintele partidu
lui național indonezian, desemnat 
cu formarea noului guvern. Pur
tătorul de cuvînt al delegației a 
cerut ca in cazul cînd din viitorul 
guvern vor face parte și repre
zentanți ai partidului Mașumi. 
să fie solicitați să participe la 
guvern și reprezentanți ai parti
dului comunist. Purtătorul de cu
vînt a declarat că tn 
această cerere nu va 
cută. Federația va 
î.500.000 de membri
declare grevă generală în întrea
ga tară.

KINGSLEY FIELD (Bermude). 
— In după amiaza zilei de 20 
martie, primul ministru bri
tanic Harold MacMillan Insolit de 
ministrul Afacerilor Externe Sel. 
wyn Lloyd și principalii săi con
silieri au sosit cu avionul in 
insulele Bermude in vederea tra
tativelor cu președintele S.U.A., 
Eisenhower. Tratativele încep la 
21 martie.

WASHINGTON. — Emanuel 
Celler. democrat, membru al Ca
merei Reprezentanților, a pre
zentat în congresul american o 
rezoluție în care se cere Depar. 
tamentului de Stat să ridice in
terdicția asupra vizitelor ziariș
tilor americani în R P. Chineză.

OSLO. — La 18 martie S'or- 
tingul a hotărit în unanimitate, 
fără dezbateri, să ratifice acor
dul dintre U.R.S.S și Norvegia 
cu privire la garanția maritimă 
în fiordul Varanger.

cazul clnd 
fi satisfa
cere celor 
ai săi să

ATENA. — La 18 martie 
teatrul „Katopuli" din Atena 
avut loc prima reprezentație 
Ansamblului de stat 
populare al U.R.S.S.

la 
a 
a

de dansuri

după-amia- 
a avut loe 
Mohamm^l

TEHERAN. — In 
za zilei de 19 martie 
transmiterea către 
Reza Pahlevi, șahinșahul Iranu
lui, a avionului „II—14“, oferit 
în dar de guvernul U.R.S.S.
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Mac Millan nu renunță 
la experiențele cu bomba 

cu hidrogen
LONDRA 20 (Agerpres). — 

La 19 martie. în Camera Comu
nelor a Angliei, deputății laburiști 
au cerut guvernului să facă o 
propunere cu privire la interzice
rea experiențelor cu arma atomo- 
nudeară. Primul ministru Mac 
Millan a fost interpelat în legă
tură cu această chestiune.

Răspunzind la întrebările puse 
Mac Millan a spus că el nu poa
te fi de acord cu o renunțare la 
experiențele cu bomba cu hidro
gen decit în cazul unor „garanții 
corespunzătoare". Totuși Mac 
Millan nu a spus de ce garanții 
are nevoie guvernul englez pen
tru realizarea unui acord cu pri
vire la încetarea experiențelor cu 
arma termonucleară.

Declarația primului ministru 
englez a provocat proteste din 
partea deputajilor laburiști.

HANOI. — După cum anunță 
agenția Vietnameză de Informa
ții, locotenentul Nguen Tan Kim 
din divizia a 21-a Și cîtiva sol
dați sud-vietnamezi au trecut în 
Republica Democrată Vietnam.

BELGRAD. — In dimineața 
zilei de 20 martie a sosit la 
Belgrad delegația CC. al Parti
dului Comunist Francez compu
să din Franțois Billoux, Ray. 
mond Guyot, Woldeck Rochet, 
membri ai Biroului Politic al 
P.C. Francez precum și Pierre 
Villon și Jean Cagne, membri ai 
Comitetului Central al P.C. 
Francez care vor duce convor
biri cu reprezentanți ai Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia în 
legătură cu probleme de interes 
comun pentru ambele partide.

VARȘOVIA. — La 19 martie 
au sosit la Varșovia Harry Pol- 
litt, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Partidului Comunist 
al Marii Britanii, și John Gol- 
lan. secretar general al partidu
lui.

ATENA. — După cum anunță 
agenția Reuter, o sursă diploma
tică greacă a anunțat miercuri 
la Atena că Grecia nu acceptă 
să participe la discuții tripartite 
cu Marea Britanie și Turcia a- 
supra Ciprului, în cadrul' NATO,

în baza rezoluției Consiliului 
NATO prevăzînd reglementarea 
pe cale pașnică a litigiilor din
tre membrii N.A.T.O.

BONN. — La în'oarcerea sa 
dintr-o călătorie în Mexic, fos
tul bancher nazist Hjalmar 
Schacht, consilier financiar al lui 
Hitler, a anunțat că monopolu
rile vestgermane vor face inves
tiții substanțiale în industria și 
agricultura Mexicului

VIENA. — Potrivit relatărilor 
Uniunii sindicatelor din Austria, 
în anul trecut 43 249 din munci
tori au participat la greve care 
au însumat 1.227.297 ore de lu
cru.

DAKA. — După cum transmite 
agenția United Press. în Pakis
tanul de est continuă de trei 
zile greva echipajelor de pe vase 
declarată în semn de protest îm
potriva refuzului armatorilor de 
a satisface revendicările lor cu 
privire la îmbunătățirea condi
țiilor de muncă. Greva a parali. 
zat navigația 
nul de est.

ROMA. — 
din Italia se
salariati ai centrelor 
deri și securitate socială se află 
în grevă pentru opt zile. înceta, 
rea lucrului este aproape totală.

în întreg Pakista-

Mișcarea grevistă 
extinde. 100.000 de 

de preve-
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