
Proletari din toate |ă rile, unifi-vè I

electornln
In întreaga tară au loc însuflețite mitinguri în întîmpl- 

narea alegerii deputaților in sfaturile popufare.
La București, în zilele de 22 și 23 februarie, au luat 

parte la mitinguri electorale aproape 20.000 de cetățeni, care 
și-au manifestat cu căldură ata șamentul față de politica par
tidului și guvernului și încrederea în victoria în alegeri a 
Frontului Democrației Popu lare.

Mitingul electoral 
de la F. R. B.
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Ora intrării schimbului doi tre
cuse de mult. Totuși, pe porțile 
l.Tg deschise ale Filaturii Romi- 
nești de Bumbac intrau grupuri, 
grupuri de oameni. Încotro se 
duceau nu mi-a fost greu să aflu. 
Pe un afiș scria cu litere mari : 
„..In sala de festivități va avea 
loc mitingul electoral la care va 
participa strungarul Florea Emi- 
lian, candidat al F.D.P. pentru 

orașe-
lian, candidat al F.D.P. 
circumscripția electorală 
nească nr. 142“.

Am găsit cu greu în 
sălii un scaun gol.

Bătrînul vopsitor Iloria Vasi- 
lescu povestea rar : „...Am trăit 
zeci de ani în cartierul Panteli- 
mon. Zeci de ani am notat pe 
scrisorile ce le trimiteam la di
feriți cunoscuți : „Horia Vâsilcs- 
eu, București, str....“ Acum 12-r-13 
ani, într-o zi de toamnă, a bătut 
nstenit în poarta casei, inele un 
vechi prieten din., provincie. Ve
nea pentru prima dată la mine 
acasă. In loc de salut, prietenul 
și-a cercetat cîteva clipe pantalo
nii noroiți pînă sub genunchi, 
apoi rîzînd, mi-a spus :

— De ce mi-ai scria că locu
iești în oraș, măi Iloria ?

Avea dreptate. Pantelinionului i 
se dusese vestea de mahala cu 
case de pămînt dărăpănate,/îneca
tă îh noroi sau praf, cu crîșnie 
deocheate. Au trecut ani. Soarele 
adevăratei vieți a încălzit și uli
țele noastre. In numai 10 ani car
tierul nostru a devenit de nere- 
eunoscut. Astăzi, el înseamnă un 
centru industrial puternic...“

Și urmărind vorba bălrînuhii, 
am revăzut cu ochii minții Bule
vardul Muncii, bulevard modern 
tivit cu pomi pe margine, am re
văzut cel mai mare stadion din

fundul

moderne ale uzinelor „23 August“, 
I.O.R., F.R.B., Electroaparatajul. 
Am revăzut fețele rumene ale 
copiilor de la grădinița de xi a 
F.R.B.-ului, am admirat dîrzenia 
tinerilor care la turnul de para- 
șutiști învață tainele unui sport 
curajos dar plin de farmec. Și nu 
numai atît. Gîndul mi-a pornit 
hai-hui prin blocurile de curind 
începute. Aiu poposit în clădirea 
impunătoare a viitoarei Case' de 
cultură a tineretului din raionul 
„23 August“. Am făcut cîteva piru- 
iete pe gheafa artificială a ma
relui patinoar care se va deschi
de curind pe locul unei foste 
bălți. Mi-au răsărit atunci în 
minte cifre citite pe un panou 
din cartier : „In 10 ani in car
tierul Pantelimon s-au pavat 
423.800 metri pălrați, s-a extins 
rețeaua electrică eu 195.810 metri 
liniari, s-au introdus 17.100 metri 
liniari de conductă de apă, numă
rul elevilor în școli a crescut cu 
25 la sută...“ ■ ,

Iar șirul cifrelor ar ,putea con
tinua pe zeci de pagini. Mi-a în
trerupt firul gîndurțlor două în
trebări lapidare puse de vorbito
rul Ion Maruster, muncitor la 
F.R.B. : „Cine ne-a. scos din mi- 
zerie, din noroi jt Oare întimplă- 
tor se numește raionul nostru 23 
August Și fără să aștepte răs
puns, el - a continuat : Partidul 
Muncitoresc . Romîn,; Ropotele pu
ternice de aplauze care au urmat, 
arătau cu precizia unui seismograf 
încotro se îndreptau gîndurile ce; 
lor peste 300 de cetățeni prezenți 
la miting. Au luat apoi - cuvîntul 
ajustorul Petre Marin, funcționa
rul Nicolae Zambilă și alți cetă
țeni care și-au exprimat hotărîrea 
de a-ți da votul lor candidaților

Guvernul R. P. Romîne
a recunoscut

Republica Arabă Unită
La 22 februarie. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii 

Arabe Unite, printr-o netă adresată Ambasadei R. P. R. la Cairo 
a înștiințat guvernul Republicii Populare Romîne că în urma ple
biscitului care a avut loc la 21 februarie a.c. s-a constituit Re
publica Arabă Unită cu capitala Ia Cairo și prin același plebiscit 
a fost ales ca președinte al noii Republici d. Gamal Abdel 

. Nasser., .
Ca răspuns la notificarea de mai sus. Ambasada R.P. Romîne la 

Cairo a remis Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Ara
be Unite o notă prin oare înștiințează că guvernul R. P. Romîne 
recunoaște oficial Republica Arabă Unită.

In nota sa guvernul romîn își exprimă convingerea că relațiile de 
prietenie existente intre 'poporal țomîn și poporul noului stat arab 
vor continua >ă n dezvolte pe mai departe în folosul reciproc, 
in cadrai unei sincere și strinse colaborări între Republica Popu
lară Romină și Republica Arabă Unită.
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lară Romînă fi Republica Araba

TELEGRAMĂ
Excelentei sale »■-

D-lui ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Marii Adunări Najionale 

a Republicii Populara Romînă

numele poporului indian ți
țară, zeci de blocuri,noi ’ cu glas- J-G-P.- 
tre de flori între geamuri, < halele , D PAUL

La Casa alegătorului nr. 1 din ra ionul „N. Bălcescu“ din Capitală 
au venit tinerii Oscar Tailer, de la fabrica Flamura Roșie, Mihai 
lonescu, de la Fruct-Export și al ții, care vor vota pentru prima 
dată la 2 martie. Ei ascultă cu atenție explicațiile pe care le 

dă Caliope Cagnea delegat F. D. P.
Foto: E. CS1KOS

In 
al meu personal mulțumesc Ex
celenței voastre șl. Prezidiului 
Marii Adiinări Naționale a Repu
blicii Populare, Romîne pentru 
mesajul dumneavoastră binevoi-

oca-tor de salut și felicitări cu 
zia aniversării Zilei Republicii 
India.

RAJENDRA PRASAD 
Președintele Republicii India

Cîteva concluzii în

Vizitele delegației guvernamentale 
$i de partid a R. P. Ungare 

IN ȚARA NOASTRĂ
■, ' . j . 'f . .. t r ,.y .

Convorbird leș 
dintre deleqatîiIc e cneva zne prm țara. Gheorghiu, membru supleant al ’

u6 C.C. al P.M.R., prim secretar, al _ , - . 4 ■ _

Mi, .rtc; .i pS? ciLÆï S.Ț Partidului Muncitoresc Romîn
P.M.R v'cepreședmte al Conș;- dintele .sfatului popular régional, 
■ului de Miniștri, acad. AL Bir- Umil Mazilu, pfim-secretar al Co- 

ladeanu, membru al C.C. al mitpfui,,; nrăqpnPcn radt =1 dmd 
P.M.R., 
liului de Miniștri, Aurel Mălnă- 
șan, adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe, și Ion Popescu, 
ambasadorul , R. P, Romîne în 
R. P. Ungară. Ț

Membrii delegației guverna
mentale și de partid a R. P. Un
gare în frunte cu<. tovarășul Kâ- 
dar Jânos și persoanele care jl 
însoțesc au părăsit duminică 
noaptea Capitala plecind într-o 
călătorie de cîteva zile prin țară 
Membrii 
de tovarășii : Petre Borilă. mem-

P.M.R., vicepreședinte al Consi-

oameni ai muncii,1 toate exprimau 
bucuria întîlnirii cu solii poporu
lui, fr'ate, tovarăș îrr lupta și mun
ca de făuriră ă socialismului.
_ în gara Iași, oaspeții au 
întîmpirtați de' tovarășii Dumitru 
Gheorghiu, membru

Comitetului regional Iași al
.... .. ' -Ț-Ț-, preșe

dintele sfatului popular regional.

:-------- V miletului orășenesc Tași al P.M.R.
vicepreședinte al Consi- ișj Octav Iliescu,’președintele sfa

tului popular al orașului. Potrivit 
vechii tradiții, conducătorii po
porului maghiar au fost întîmpi- 
nați cu pîine șl sare. In Moldova 
însă la acest obicei se mai adau
gă unul: regiune de vestite pod
gorii, aici oaspeții sînt întîmpi- 
nați și cu ulciorul plin de vin.

Turnînd în cănițe de lut, un ță
ran bătrîn și cu o înfățișare pa
triarhală îmbia oaspeții în graiul 
dulce 
scumpi tovarăși! Beți din vinul 
nostru. Cotnarul prelungește via
ța și o face mai veselă“. Oaspeții 
au băut și au închinat cu cei ve- 
niți în întîmpinare.

In piața gării, la sosirea oas-

La IAȘI
Luni dimneață, solii poporului 

frate maghiar „au sosit la lași. 
Peste 30.000 de oameni —- mun
citori din fabricile ieșene, țărani 
muncitori din comunele înveci
nate, intelectuali, studenți — au 
venit in întîmpinarea oaspeților 
umplînd peronul și piața gării. 
Steagurile romînești, maghiare 
și flamurile’ roșii, pancardele pe 
care erau înscrise urări de bun so
sit, entuziasmul zecilor de mii de

moldovenesc : „Să trăiți

și Partidului Muncitoresc 

Socialist Ungar
U ■ ..... 4. .t1

La Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn au avut 
loc in ziua de 23 februarie convorbiri intre delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn și delegația Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar.

Din partea romînă eu particip at la convorbiri tovarășii: Gh. 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Alxandru Moghioroș, Avram Bunaciu și Paul Niculescu-Mizil.

Din partea ungară au participat la convorbiri tovarășii; Kădâr 
Jânos, Aprd Antal, Kâltai Gyula, Szirmai Istvân și Nemeth Kâroly.

Cele două delegații au continuat schimbul de informații și de 
păreri cu privire la activitatea celor două partide, la dezvoltarea 
relațiilor dintre ambele țări și partide, precum și la alte probleme 
de interes comun.

Convorbirile au evidențiat unanimitatea deplină de vederi în 
toate problemele discutate.

efectele experimentării
sistemului de salarizare

De curind s-a încheiat acțiunea de experimentare a măsurilor 
de îmbunătățire a sistemului de salarizare și normare a muncii. 
Un redactor al ziarului nostru, s-a adresat tovarășului Stelian 
Moraru, vice-președinte al Comitetului de Stat pentru proble
mele de muncă și salarii, rugîndu-1 să vorbească despre rezulta
tele obținute în cadrul acestei acțiuni.

Publicăm mai jos textul interviului:

Care au fost cele mai impor- țit de salarizare și normare 
tante rezultate obținute în Urma 
definitivării sistemului îmbunătă-

a

Mesajul culturii romînești
ÎN ȚĂRILE

M

riale despre cele două țări. Vizita 
delegației noastre în India a făcut 
posibilă realizarea unor contacte 
prețioase cu oamenii de știință, 
scriitori, artiști, ziariști, cu insti
tuții de cultură. Invitarea unor 
personalități culturale, trimiterea în 
India a unui maestru coregraf ro
mîn pentru a transmite experiența 
noastră în domeniul dansului 
popular, traduceri reciproce în lim-

ziarului nostru

A S IEI
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legeri între radiodifuziunea romînă 
și cea ceyloneză și a unei even
tuale coproduoții cinematografice.

Aceeași înțelegere pentru im
portanța schimburilor culturale am 
găsit-o și în Birmania. In cadrul 
unor întrevederi la Societatea bir
mana pentru traduceri din Ran
goon s-a arătat de către cei pre
zenți necesitatea realizării de tra
duceți reciproce. de lucrări lite
rare. I

Delegația noastră culturală a in
vitat o delegație culturală ceylo
neză și una birmana. Vizitele în

muncii P
Experimentarea măsurilor 

Îmbunătățire a sistemului de 
larizare și normare a muncii s-a 
făcut potrivit Hotăririi Plenarei 
C.C. al P. M. R. din decembrie 
1956.

Un prim rezultat al acestei ac
țiuni îl constituie faptul că s-a 
creat In rtndurile muncitorilor,

Interviul nostru cu 
tov. Stelian Moraru, 
vice-președinte al Comitetului de 
Stat pentru problemele de muncă 

și salarii

de 
sa-

Mesajul culturii romînești a fost 
purtat pe îndepărtatele meleaguri 
ale Indiei, Ceylonului și Birma- 
niei. Vizita delegației culturale ro
mîne în cele trei țări asiatice a 
suscitat un viu interes, deoarece a 
deschis noi perspective dezvoltării 
relațiilor culturale cu o regiune a 
lumii cu care pînă nu de mult am 
avut contacte sporadice. Succesul 
vizitei delegației culturale romî
nești demonstrează prestigiul in
ternațional al țării noastre, intere
sul față de R.P.R.

Un redactor al
l-a rugat pe tov. AL. BUICAN, 
vice-președinte al Institutului ro
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, conducătorul delega
ției, să răspundă la cîteva între
bări.

— Care sînt perspectivele create 
da vizita delegației culturale ro- 
mîno în India, Ceylon și Birmania 
în direcția intensificării relațiilor 
culturale dintre țara noastră și 
aceste țări ?

— După cum se știe, între Re
publica Populară Romînă și India 
s-a încheiat anul trecut un aoord 
cultural menit să asigure schim
buri oulturale multilaterale între 
eelo două țări. Cu prilejul primirii 
do către ministrul educației și 
cercetărilor științifice, Maulana 
Azad, s a discutat printre altele 
problema burselor oferite de gu
vernul țării noastre pentru stu
denții indieni, burse acceptate în 
mod oficial de guvernul indian, 
despre realizarea unui schimb de 
profesori universitari pentru a ține 
cicluri de lecții și conferințe în 
India Și respectiv în țara noastră, 
despre posibilitatea ca oameni de 
știință romîni să se specializeze în 
India în domeniul limbii și lite
raturii sanscriste. In cadrul unor 
întrevederi cu alte persoane ofi
ciale s-a discutat includerea reci
procă în manualele școlare din 
India și din R.P.R., a unor mate-

De vorbă cu tov.'Al.
Buican, vice-președinte- RRR- ale a.0“1" delegații vor 

al Institutului romîn 
pentru relafiile culturale 

cu străinătatea

bile celor două popoare ale unor 
lucrări literare reprezentative, vor 
contribui la o mai bună cunoaș
tere reciprocă a culturii popoare
lor romîn și indian. Discutarea și 
rezolvarea unor asemenea proble
me ca și rezolvarea ulterioară a 
altor prevederi ale acordului cul
tural, vor avea drept rezultat in
tensificarea relațiilor culturale în
tre cele două țări.

Propunerile pentru realizarea u- 
nor schimburi culturale între țara 
noastră pe deoparte și Ceylon' și 
Birmania pe de altă parte, au fost 
primite favorabil de miniștrii cul
turii din aceste țări urmînd ca ul
terior să fie precizate domeniile 
și condițiile în care vor fi reali
zate aceste schimburi.

Posibilitatea realizării unor 
schimburi culturale între R.P.R. și 
Ceylon s-a dovedit pe deplin rea
lizabilă. Discuțiile cu conducătorii 
Consiliului Artelor din Ceylon au 
fost interesante. La radiodifuziu
nea și cinematografia ceyloneză • 
fost discutată stabilirea unei înțe-

influența pozitiv dezvoltarea legă
turilor culturale între țara noastră, 
Ceylon și Birmania. ț

Delegația noastră a constatat un, 
viu interes în cele trei’ țări vizi
tate pentru o mai bună cunoaș
tere reaiprocă a literaturii și. artei,■ 
a realizărilor în domeniul științi
fic. La acțiunile care au avut loc, 
pînă în prezent, și care și-au;avut 
importanța lor,, trebuie: adăugate- 
prezentarea în cadrul unor’„col-- 
țuri romînești“ a obiectelor de ar-. 
tă populară și artizanat- ropiînesc 
oferite unor muzee din'Delhi, Co
lombo și Rangoon, deschiderea 
iminentă a unei expoziții de artă 
populară romînească de mari pro
porții în India, primirea ca oaspeți 
a unor eminenți reprezentanți ai 
culturii Indiei, Ceylonului și Bir- 
maniei, trimiterea în aceste țări a 
unor oameni de.cultură din R.P.R. 
— în momentul de față tov. acad. 
Ștefan S. Nicolau se află în India 
unde' depune o bogată activitate. 
Toate acestea vor aduce o sub
stanțială contribuție la dezvoltarea 
legăturilor culturale între poporul

inginerilor, tehnicienilor și func
ționarilor, un interes deosebit 
pentru ,problemele - de organizare 
a muncii, salarizare și normare, 
legate strins de creșterea produc
tivității muncii și reducerea pre
țului de cost.

Cu ocazia Consultărilor care au 
avut loc înaintea experimentării 
și in tot timpul ei, colectivele din 
întreprinderi au făcut nenumărate 
propuneri privind planurile de

măsuri tehnico - organizatorice, 
care și-au dovedit eficiența în 
procesul de producție.

In al doilea rînd, datorită creș
terii însemnate a ponderii sala
riului tarifar in cîțtigul total, 
s-au creat condițiile pentru rea
șezarea normelor de muncă pe 
baze mai sănătoase și chiar pen
tru introducerea normelor cu mo
tivare tehnică, ceea ce creează noi 
condiții pentru creșterea supli
mentară a productivității muncii 
și pentru creșterea nivelului de 
trai.

Un alt rezultat important ob
ținut în urma experimentării a 
fost însăși creșterea cițtiguriîor 
muncitorilor, în special a munci
torilor care realizau cîștiguri 
mici. Așa de exemplu in trime
strul IV al anului 1957, ctștigu- 
rile au sporit, față de aceiași pe
rioadă a anului precedent, cu 16 
la sută.

Cum se reflectă îmbunătățirea 
sistemului de salarizare spori
rea producției. și productivității 
muncii, în realizarea unei juste 
corelații între creșterea producti
vității muncii și creșterea salariu
lui mediu P

In perioada experimentării, a- 
proape toate întreprinderile an
trenate în această acțiune au rea
lizat și depășit planul de pro
ducție. Astfel, Departamentul Căr
bunelui a depășit planul produc
ției globale in trimestrul IV al 
anului 1957 cu 5,7 la sută; De
partamentul Siderurgiei — cu 6,3

S4(Continuare in pag. 2-a)
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Solii poporului frate ungar, la tribuna din Piața Gării din Iași

Recepția de la Ambasada U. R. S. S. 
cu prilejul celei de-a 40-a aniversări 

a Armatei Sovietice
’ Duminică seara atașatul militar 
naval ți al aerului al Uniunii So
vietice la Bucurețti, general ma
ior I. P. Juravlev, a oferit o re
cepție in saloanele Ambasadei 
U.R.S.S. cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a Armatei Sovie
tice.

La recepție au luat parte tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
general de armată Emil Bodnă- 
raș, Petre Borilă, Nicolae Ceau- 
șescu, general colcnel Alexandru

Solemnitatea depunerii de coroane 
la Monumentul Eroilor Sovietici din Capitală 

:■ r. :.! . ■> i ■ 1 Jv. r “ ' . ' • - ■■
’ Cît'prilejul celei dă-a 40-a ani-1 

versări a Arinatei Sovietice, du-i 
minică la ora 12,30 a avut Ioc 
solemnitatea depunerii de coroa
ne la Monumentul Eroilor So
vietici, din Capitală.

La solemnitate au participat 
tovărășii: Chivu Stoica, Gheorgae de pe lingă unele misiuni diplo- 

matice Ia București. 1
In Piața Victoriei era aliniată 

o companie de onoare cu muzică 
și drapel. Fanfara a intonat Im
nurile de stat ale Uniunii Sovie
tice și R. P. Romîne.

Din partea C. C. al P. M. R 
și Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. au depus o coroană de 
flori tovarășii: Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, general de ar
mată Emil Bodnăraș și Alexan
dru Moghioroș. Tovarășii Ion Gh. 
Maurer, Anton Moisescu, Mihail 
Ralea și Gheorghe Stoica au de
pus o coroană de flori din partea

M
a R. P. Ungare în frunte cu to
varășul Kădâr Jânos.

Au fost de față V. F. Niko
laev, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Uniunii Sovietice la 
București și membri ai Amba
sadei, precum și atașați militari

Aposiol, general de armată Enul 
Bodnăraș, general-colonel Ale^ 
xandru Drăghici, Alexandru Mo- 
ghioroș, Constantin Pirvulescu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
general-colonel Leontin Săiăjau, 
Ștefan Voitec, Ion Gh. Maurei, 
ianoș Fazekaș, Vladimir Gheor
ghiu, Atanase Joja, Avram Bu- 
naciu, membri ai C.C. al P.M.R., 
miniștri, conducători ai organiza
țiilor obștești, generali, ofițeri 
superiori și ostași ai Forțelor 
Armate ale R. P. Romîne, oameni 
de artă și cultură.

Au luat parte membrii delega
ției guvernamentale și de partid

Prețidiului Marii Adunări Națio
nale a R.P.R.

Din partea delegației guverna
mentale și de partid a R. P. Un
gare au depus o coroană de flori 
tovarășii Kâdâr Jânos, Apro Aii- 
tal, Kăllai Gyula și ceilalți mem
bri ai delegației.

S-au mai depus coroane din 
partea Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București, 
Forțelor Armate 
Afacerilor 
Central al 
U. T. M„ 
București 
Popular al 
unor organizații obștești și’ insti
tuții de știință, precum și din 
partea unor mari întreprinderi 
din Capitală.

La sfîrșîtul solemnității cei pre- 
zenți au primit defilarea compa
niei de onoare.

Ministerului 
și Ministerului 

interne, Consiliului 
Sindicatelor, C. C. al 
Comitetului orășenesc 
al P.M.R. și Sfatului 
Capitalei, din partea

Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
Constantin Plrvulescu, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, general co
lonel Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Ion Gh. Maurer, Jancs 
Fazekaș, Vladimir Gheorghiu, 
Atanase Joja, Anton Moisescu, 
Mihail Ralea, acad. prof. dr, C. 1. 
Parhon, Gh. Stoica.

De asemenea au luat parte 
membrii delegației guvernamen
tale și de partid a R. P. Ungare 
care ne vizitează țara, tovarășii 
Kâdâr Jânos, Apro Antal, Kăllai 
Gyula, Szirmai 
Kâroly, Sebeș 
Ferenc.

La recepție au participat mem
bri ai C.C. al P.M.R,, miniștri, 
conducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor obștești, 
numeroși generali și ofițeri supe
riori ai Forțelor Armate ale R.P. 
Romîne, reprezentanți ai presei.

Au luat parte șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și atașații militari.

In timpul recepției generalul- 
maior I. P. Juravlev, atașatul 
militar al Uniunii Sovietice la
București, a rostit un toast în 
care, după ce a arătat Ca izvo
rul puterii Forțelor Armate So
vietice a fost și este faptul că 
organizatorul, conducătorul și e- 
ducatcrul lor este gloriosul Par
tid Comunist al Uniunii Sovie
tice, a re.evat că „prietenia năs
cută în această luptă comună îm
potriva fascismului și cimentată 
cu singe dintre poporul sovietic 
și popoarele țărilor socialiste este 
de nezdruncinat, ea crește și se 
întărește din zi in zi și nu există 

[forță care s-o poată zdrobi“.

Istvăn, Németh 
Istvàn și Keleti

In toastul rostit în timpul re
cepției, tovarășul Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, a spus:

Din partea poporului romîn, a 
guvernului Republicii Populare 
Romîne și a Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
vă rog să-mi permiteți să ridic 
paharul și să aduc o caldă urare 
Comitetului Central ăl Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
guvernului sovietic și marelui 
popor sovietic cu prilejul acestei 
aniversări jubiliare a glorioase
lor Forțe Armate ale Uniunii So
vietice.

Create pentru apărarea statului 
sovietic, primul stat al muncito
rilor și țăranilor eliberați, Forțele 
Armate ale Uniunii Sovietce au 
cîștigat respectul, stima și admi
rația întregii omeniri în marele 
război împotriva fascismului, pe 
fronturile din Europa și Asia.

Puternice prin înaltele lor cali
tăți politice și morale și prin do
tarea lor tehnică. Forțele Armate 
ale Uniunii Sovietice, împreună cu

‘! țărilor socla- 
de strajă marei 
progresiste, pa- 
papoarelor. 
între popoare! 
pentru Uniunea

forțele armate ale 
liste stau vigilent 
cauze a omenirii | 
cea și securitatea

Trăiască pacea 
Au mai toastat |, _

Sovietică și glorioasele sale Forțe 
Armate, Kadar Jânos, prim-secre- 
tar al C.C. al Partiduiui Munci
toresc Socialist Ungar și V. F. 

însărcinatul cu afaceri 
al Uniunii Sovietice ia

Nikolaev, 
ad-interim 
București.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială deosebit de 
prietenească.

(AgerpreQ
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L Jngare în țara noastră

IN ANII ACEȘTIA
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ÎN REGIUNEA PLOEȘTI
D„e-a luugul a. două văi splen- legiunii. Așa, de pildă, ►» înfiin- prezentate în condiții minunate,

_ ’___ ‘ 4* a Ialomiței, țat școala în cătunul Secuiu-Gura lucru_la .care —---- ~ - 
Ta'de oameni 9ÎmpIi“căre 

cunoscut personal pe marele pic
tor. _ _

Aspect de la mitingul oamenilor muncii din Iași

(Urmare din pag. Ia) _

psților 4 avut tloc1 un entuziast 
mițng. Au fostfintonate Imnurile

Ungțarefși R. P. 
al Ost aeschis

EpiiL Maziiu, prim ,se< 
tal al Comitetului orășenesc 
al P.M.R.. care în numele .locui
torilor Orașului a adresat mem
brilor delegației «un călduros -bun 
sosit.

de ătat ale R. P.
Romine. Mitingul

iz: »t
uri

gare, vă
fierbinte. Vă transmit »alu: 
cer, frățesc, a! muncitorii 
rănilor S' ’
Pășim c 
mîntul i

seminarului
iiuni 

ï?
lîlintelectualilor ml

0-arpcare emoție . —r .. w- r
șean, vechi centru al ver sită ții „AL

tnatică al 
au avut o 
institutelor 
r din Iași, 

mgăjffectorul Uni- 
. Cuza“, a amin- 

țzentan- 
te din

speț
’està 
iupej

IS »ÄäVÄfiS # ssswwss
; ___ !____________________________________________________ . ei Tînn-nrlo ”•

lungul a. . ......
dide, a Prahovei și a Ialomiței, țat școala în cătunul Secuiu-Gura lucru la care au contribuit o șea- soslt- , .. ....------—. __ .
cuprinzînd apoi întinse cîmpii pe- Teghli, raionul Cislău PENTRU mă de oameni simpli care l-au *2 Imit jțpof cuvîntul tovarășul 
trolifere și podgorii renumite, CEI 14 COPII AI MUNCITORI- 
păduri nesfîrșite de conifere pe LOR FORESTIERI de aci care ar

• regim capitalist. Același lucru în 
„_____ , zeci și zeci de cătune : la Posești
bogată, —Valea Se&zif? Bălțești, raionul 

nespus de bogată, regiunea Plo- Teleajen, Gura Teghii — Vadul
Oii-ttfete. 4fW

De multă atenț ie se t 
învăță mîntul artistic. Di 
populară de aită dei____
Ploești nu cu mulți ani în urmă,

lionati și fi fost sortiți analfabetismului sub 
apa " ‘

ești. Aici și-au depănat poeziile și 
copilăria poeții -Văcărești șf Gri- 
gore Alexandreacu ; aici a trăit 
marele Caragitle și a lucrat un 
șiț de ani Grigorescu. Aici .bur
ghezia < 
bțgăția gliți trăind 
hUzur și de^tî: 
iilor Străini ^jaiaimiun, — 
menilor și însăși țara.

întunecoasă era viața locuitori
lor de pe aceste meleaguri în anii 
guvernărilor burghezo-moșietești. 
Peste 230.000 atialfabeți,1 număr 
care sporea mereu datorită ex
ploatării nemiloase a oamenilor 
munoii de către capitaliști, țiată 
una Uimrtr „binefactfrilă“ cu cate 
burghezia și moșierimea a 
cit“ regiunea Ploești. 
neștiutofh de £arte îi numeri pe

a strina averi, uriașe din 
gliei ttăind b .viață de 

■sfrîu, vînzînd negusto» 
i yäjginturi, truda oa-

„feri- 
Astăzi

neȘtiutarti de carte îi numeri pe 
degete și ttu va trgce mult pînâ 
cînd analfabetismul va deveni 
doar o amintire țridță.

Grija' pentru luminarea orașe
lor și a satelor, pentru culturali
zarea maselor s-a manifestat din 
plin în regiunea Ploești, prin rea
lizările organelor locale ale pu
terii de stat, ajutate de sute de 
mii de cetățeni. Astăzi în regi
unea Ploești, funcționează peste 
360 de unități preșcolare. Au 
fost înființate unități școlare în 
loCilrile cele mai îndepărtate ale

iu

Dumitru Gheorghiu, prim secretar 
al Comitetului 

JP.M.R. k|a
Dragi oa^ți,

i Oaménil j
urmăresc îndrumarea metodică a 
instiluțiRar • ctjlturaie_din, Caza 

bucură și raioanelor.
)in școala La Ploești, zi
■schisa laSktìftei- —---------

Realizările sfaturilor 
populare pe tărîm 
cultural și sportiv 

? f ‘î • . ••••••

au ieșit și s-au format sute'; de 
talente dirl rindurile poporului.

La Ploești funcționează cu mult 
succes și se bucură de o frumoasă 
apredierfc un teatru' de stat care 
are și o secție de estradă și un 
teatru de păpuși. Daca vizitezi a- 
cest teatru rămîi uimit. Sala tea
trului de Stat din ÎPloești poate 
rivaliza cu a oricătui teatru mo
dern.

Este cunoscut faptul că zeci de 
ani burghezia a tot promis că va 
reconstrui casa de la Cîmpina a 
lui Nicolae Grigorescu. Puterea 
populară a refăcut casa memo- 
rială Grigorescu în numai un an 
și cu sprijinul cetățenilor, multe 
din operele marelui artist pot fi 
găsite la muzeul din Cîmpina

din Ploești,4 poate 
oricărui teatru mo-

. .. , mii de c
Jeni urmăresc la Palatul 1 

rii, conferințe interesante cu 
ținut variat și sini 
expoziții^ C 
care se tfrga

Bibliotecile .se bl 
multă atenție. Anul trecut numă
rul lor trecuse de 1.400 ; în raf
turile lor se aflau în jurul a 
1.900.000 de volume.

Este interesant de ounoscut și 
realizările obținute în domeniul 
amenajărilor de baze sportive. 
Sfatul popular orășenesc a alocat 
fonduri importante pentru mări
rea capacității stadionului din 
Ploești de la 5.000 h 20.000 
locuri. La Cîmpina, Buzău și Tîr- 
goviște, la Sinaia și Moreni prin 
grija sfaturilor populare și cu 
sprijinul larg al cetățenilor au 
fost amenajate stadioane încăpă
toare și baze sportive moderne.

Oriunde te-ai duce în regiunea 
Ploești vei vedea noi dovezi ale 
grijii pe oare organele locale ale 
puterii de stat o poartă dezvol
tării culturii și aportului în rin- 
durile maselor largi de cetățeni.

M. ZAMFIR

qp
u con- 

>înț nqjipsiți de Ia 
irtă* și ■ concertele

”a »i«. I
>uCura și el# de

de arti 
rganizează ai.

:r:

regiogal Iaji. al j||Ț J Æ 
Imuncii din regiunea 

"lași la fel ca din întreaga țară, 
sînt depszbit de bucuroși că ați 
spsit în mijlocul lor și vă pri
mé» cu tradiționala urare: „Bine 
ați venit, tovarăși“. Vizita dv. 
esté o thare cinste pentru noi și 
un minunat prilej de a ne expri
ma'sentimentul de prietenie fră
țească lață de poportil ungar.

După-eliberarea țărilor noastre

____ Eminescu, _ ____r_______  . „ 
universități și al primului teatru Romînia și Ungaria.
rominesc, citadelă a mișcării re- Luînd cuvîntul tov. Kadar Ja- 
voluționare muncitorești romine. nos a exprimat satisfacția pe care 
Ne amintim de eroica grevă din o. resimt membrii delegației de a 
1920, de primul congres al Par- vizita această veche instituție de 
tidului Comunist din Romînia și cultură. Vorbitorul a subliniat m>- 
de marele luptător comunisț, _Ilie siunea de aonoare a cadrelor ce 
Piutilie.’Aflați pe pămîntul l.„ 
tui oraș, sfințit cu sînge, și :glo- ,ți

trecut ale muncitorilor ieșeni, în struirii socialismului, 
numele întregului popor maghiar, *n sufletele studenților 
constructor al socialismului, sa- și dregestea față de

  _________«cm» 

rie amintindu-ne de luptele din noștințe temeinice necesare con- 
' '__ ‘ muncitorilor ieșeni, în struirii socialismului, de a sădi. a.---- -- _ —,..j—mu. încrederea

___ _ __de realizările 
poporului lor, de a educa tinere
lul în spiritul prieteniei și —" rrl o t-î 4-oJIiA .oAi dJia

lutăm victoriile lor de azi.
Oamenii muncii rominț Ș> 

gări — a spus 4n continuare 
Szirmai — pășesc în prfe’

tul pne 
i cu alte pi 

subliniat *ci
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Ambasadorul Republicii India 
și-a prezentat scrisorile de

la București 
acreditare

La 24 februarie, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Romî
ne, tovarășul. Ion Gfreorghe Mau
rer, a primit pe domnul Jagan 
Nath Khosla, ambasadorul Re
publicii India în Republica 
Populară Romînă, care. și-a pre
zentat scrisorile.de acreditare.

La solemnitate au participat 
Avram Bunaciu, ministrul Aface
rilor Externe, Gheorghe Stoica, 
secretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romine, 
Nicolae Korcinski și Ion Moruzi, 
directori în Ministerul Afacerilor 
Externe, Ion Vrabie, directorul 
Cancelariei Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale.

Ambasadorul Republicii India 
a fost însoțit de domnul J.aska- 
ran Singh Teja, secretar de am
basadă.

Cu acest prilej, ambasadorul 
Republicii India și Ion Gheorghe 
Maurer au rostit cuvintări.

In cuvîntarea sa, domnul Ja
gan Nath Khosla a arătat că în 
scurta perioadă de timp care a 
trecut de la numirea în 1955 a 
primului reprezentant diplomatic 
ai Indiei la București s-a petre
cut o rapidă și remarcabilă întă
rire a prieteniei și colaborării 
dintre cele două țări. D-sa a sub
liniat că în ciudă distanței geo
grafice și a condițiilor diferite 
ale dezvoltării istorice, popoarele 
indian și romîn cu multiplele 
puncte de vedere care le sînt co- 
mune, au putut să stabilească 
strînse relații culturale și econo
mice. „Pentru noi. care sîntem în 
prezent angajați în sarcina uria
șă, de transformare a sjstșmului 
nostru economic și social, a spus

ambasadorul indian, experiența 
tehnică și științifică exis
tentă în Romînia, în special 
în domeniul industriei petrolifere 
și care ne este oferită cu atîta 
solicitudine, va fi fără îndoială 
de mare valoare“.

„Guyernul și poporul Indiei, a 
declarat domnul Khosla, așteaptă 
acum cu nerăbdare vizita primu
lui ministru al dv. care, sînt si
gur că va aduce o contribuție în
semnată la întărirea colaborării 
indo-romîne“. ■ ■*'

In răspunsul său tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a arătat că îi 
face o deosebită plăcere să salute 
pe primul ambasador al Republi
cii India în R. P. Romînă după 
ridicarea reprezentanțelor diplo
matice ale celor două țări la 
rangul de ambasade, ca semn al 
continuei dezvoltări a relațiilor 
de prietenie dintre R. P. Romînă 
și India. Aceste relații a adăugat 
tovarășul I. Gh. Maurer, bazate 
pe încredere , și respect reciproc 
corespund principiilor coexisten
ței pașnice atît de fericit formu
late în India; 
țelepte politici 
an în an“.

„Republica

Primirea ambasadorului Indiei dfe către Președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 

Romîne, CHIVU STOICA
Luni, 24 februarie, la ora 14, președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Populare Romîne, Chivu Stoica, a primit în 
audiență pe ^nbasadorul extrapr dinar și plenipotențiar al Indici 
în Republica Populară Romînă, Jagan Nath Khosla.

roadele acestei în- 
se înmulțesc din

Populară Romînă

a spus în continuare președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, duce cu stăruință, o politică 
de coexistență pașnică, de dezvol
tare ,a colaborării internaționale 
dintre state în scopul asigurării 
unei păci trainice în lume. Iniția
tivele și acțiunile guvernului, in
dian îndreptate spre același scop 
se bucură de o înaltă apreciere 
din partea statului și poporului 
romîn“

După ce a arătat că e profund 
convins că apropiata vizită in 
India a președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne va aduce o nouă contri
buție la întărirea prieteniei djn- 
tre țările și popoarele noastte, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
și-a exprimat deplina încredere 
în dezvoltarea continuă a rela
țiilor politice, economice și cultu
rale dintre Republica Popula'ă 
Romînă și Republica India.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare tovară
șul Ion Gheorghe Maurer s-a în
treținut în mod cordial cu am
basadorul Republicii India, dom
nul Jagan Nath Khosla.

>ortî! ungar.
, țârilor noastre

de sub jugul fascist și după cu
cerirea puterii de către oamenii 
muncii am putut să ne cunoaș
tem cu mult mai bine și să pă
șim umăr la umăr în marele front 
al socialismului șl al păcii in 
frunte cu Uniunea Sovietică.

Oamenii muncii din regiunea 
Iași, a sipus în continuare tov. 
Dumitru Gheorghiu, ca și cei din 
întreaga țară se bucură mult de 
realizărle însemnate ale poporu
lui frate maghiar în consolidarea 
orinduirii sociale și de stat a 
R.P. Ungare, se bucură de faptul 
că Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar s-a întărit necontenit și a 
mers și merge cu fermitate pe 
calea marxist-leninistă, dovedin- 
du-se demn continuator al tradi
țiilor revoluționare ale poporului 
muncitor maghiar. Vă rugăm să 
transmiteți oamenilor muncii din 
R. P. Urtgțră feficitările noastre 
pentru succesele în sporirea pro
ducției industriale.

Felicităm prin dv. și pe oame
nii muncii de ipe ogoare, care au 
realizat în 1957 o producție a- 
gricolă deosebit de bogată. De a- 
semenea, oamenii de știință și 
artă din orașul nostru, cu bogate 
tradiții culturale, țin să felicite 
pe colegii lor maghiari pentru 
realizările obținute in activitatea 
creatoare pusă in slujba Unga
riei sccialiste. Odată cu urările 
noastre de noi victorii în muncă, 
vă rugăm să transmiteți și hotă- 
rîrea noastră de a dezvolta suc
cesele obținute în regiunea Iași 
în ceea ce privește creșterea pro
ducției industriale ți agricole, 
îmbogățirea activității pe tărîm 

.......
trai al pcipbrulul
’ După le™ subliniat

liti !..
ie

-.«arit.

frățească spre acelsși scop. Noi mocrat-popular a ridica? conside- 
luptăm cot la cot pentru socia- rabil nivelul de trai al imensei 
lism și pace, ne ajptăm în mod majorități a populației, al rnilioa- 
dezinteresat, reciproc, Ia nec'aztlrl, neăor de oameni macinați în tre- 
învingerea greutăților, așa cum cut ‘•ș 0 țrîncenă mizerie.
ati făcut dv. în cctombrle-nolem- In încheiere tov. Kadar a sub-

rabil nivelul de trai al imensei

■ c
rești pornite la „Progresul“-

la sută; Departamentul Construc
ției de Mașini — cu 6,9 la sută; 
Departamentul Industriei Ușoare 
— cu 6 la sută etc.

In ceea ce privește , creșterea 
productivității muncii, influența 
măsurilor de îmbunătățire a si
stemului de salarizare poate ti 
apreciată ca favorabilă, la majo
ritatea unităților în experimen
tare fiind realizate și depășite 
nu numai sarcinile planificate, 
dar și cele suplimentare stabilite 
odată cu această acțiune. De 
exemplu, pe Ministerul Minelor 
nivelul planului productivității 
muncii a crescut în trimestrul IV 
al anului trecut cu 7,3 la sută; 
Ia Ministerul Industriei Grele cu 

4,1 la sută; la Ministerul Indu
striei Petrolului șl Chimiei cu 4,5 
la sută; Ia Departamentul Indu
striei Ușoare cu 2,4 la sută, la 
Departamentul Silviculturii cu 
3,7 la sută etc. Există insă și 
unele cazuri de răminere în ur-, 
mă. Așa stau lucrurile la Depar
tamentul Industriei Lemnului. 
Aici pe ultimul trimestru al anu
lui 1957 nu s-a realizat planul 
productivității muncii.

Corelația dintre creșterea cîș- 
tigului mediu și creșterea pro
ductivității muncii, inclusiv sar
cina suplimentară, este cores
punzătoare în majoritatea între
prinderilor. Apar însă în unele 
întreprinderi și corelații necores- 
punzătoare. Aceasta pe deoparte 
din pricina nerespectăril discipli
nei de salarizare și pe de altă 
parte din cauza unei aprovizio
nări defectuoase care dă naștere 
la stagnări în producție.

Cum apreciați rezultatele obți
nute în acțiunea de descoperire 
și folosire a rezervelor interne în 
lupta pentru economii, pentru re
ducerea prețului de cost ? Ce pă
rere aveți despre inițiativele iiner

‘^Brăila produse finite este foarte bună. 
și la Combinatul metalurgic Re
șița ?

După cum am arătat mai sus, 
odată cu acțiunea de experimen
tare s-a creat în rîndul munci
torilor, tehnicienilor, funcționari
lor, o preocupare mai mare pen
tru descoperirea și folosirea re
zervelor interne în scopul creș
terii producției și productivității 
muncii și inclusiv în scopul creș
terii nivelului de trai al oameni-

produse finite este toarte buna. 
Ea pune în fața întregului colec
tiv un obiectiv concret. V aloarea 
economiilor realizate se materia
lizează astfel în produse însem
nate. Considerăm mobilizator a- 
cest obiectiv concret in lupta pen
tru economii la toate capitolele 
prețului de cost.

De asemenea, recenta inițiativă 
a tinerilor de la Combinatul Me
talurgic Reșița, de a economisi 
cit mai mult metal, este utilă și 
binevenită, și aceasta cuprinde

lor muncii. Există în momentul 
de față mai multă grijă pentru 
materiile prime, auxiliare, un in
teres crescînd pentru realizarea 
de economii la toate capitolele 
prețului de cost, astfel ca fondu
rile suplimentare să poată fi re
cuperate.

Trebuie să subliniem faptul că 
in această luptă pentru economii 
s-au obținut rezultate însemnate 
in majoritatea ramurilor, recupe
rarea fondului de salarii supli
mentar fiind făcută în întreprin
deri aproape in întregime.

Inițiativele tinerești pornite la 
„Progresul“ Brăila și la Combi
natul Metalurgic Reșița, au da
rul să sprijine lupta pentru redu
cerea prețului de cost, de aceia 
ele pot fi îmbrățișate cu mult fo
los in perioada actuală de tine
rii din toate întreprinderile indu
striale.

Inițiativa tinerilor de la uzi
nele „Progresul“ Brăila de‘ a rea
liza economii echivalente cu pre. 
țul de cost al unor importante

Un sector întins de activitate și 
rezultatele ce vor fi obținute pot 
fi apreciabile.

09 acțiuni sînt necesare pentru 
asigurarea unei juste normări, pen
tru pregătirea cadrelor care lu
crează in întreprinderi în această 
direcție ?

Creșterea substanțială a pon
derii salariului tarifar în cîștlgul 
muncitorilor, a dus Ia posibilita
tea corectării nivelului de înde
plinire a normelor și reașezării 
lor astfel îneît ele să se găsească 
foarte aproape de sarcinile de 
producție individuale ale munci
torilor. Rezultatele de pînă acum 
ale experimentării au arătat că 
acest lucru se poate realiza și că 
normele pot constitui un element 
stabil acolo unde conducerile 
întreprinderilor tratează cu serio
zitate problema elaborării și ă- 
plicării normelor și însărcinează 
un număr suficient de cadre teh
nice competente cu lucrările de

ați făcut dv. în cctombrie-noiem- 
brie 1956, cînd s-a abătut asupra 
Ungariei puhoiul murdar al' con
trarevoluției.

Permiteți-ne ca și aici. în ora
șul istoric al Iașilor să mulțumim 
pentru acest ajutor al poporului 
prieten romîn.

'Acum, după aproape un an și .. - ■ .
jumătate, vă putem spune cu bu-' membru ^delegației 
curie că în patria noastră, pifte- “ ‘ ’
rea clasei muncitoare este de ne
clintit, mai puternică decît ori 
cînd. Muncitorii, țăranii și inte
lectualii maghiari își cunosc în
datoririle, sînt conștienți că tre
buie să lucreze *u «forturi sus
ținute în toate dprrjeniiie muncii « « ■. .>.
pentru a progresa pe drumul so- ‘“l1 tlc‘ a' *'
cialismului, pentru întărirea fron- mUnca lor ae raspuni 
tului păcii, pentru a lua parte la T >-
lupta care se duce pe pian inter- gară s-a indraptat spre 
național între forțele socialismu- Culturii fiind aclamați de mii de 
lui și capitalismutul. Sintem cetățeni de»p tunsul străzilor, 
mindri că și dv. luptați împreu- Oaspeții au vizitat muzeul 
nă cu noi pentru aceleași scopuri nogralic ți. bogatșlp, cojecții 
nobile, penfdu idealurile cortiurie, jncltira și sculptura universa' 
pentru viitorul socialist, pentru romînea.scă ale muzeului de arte 
un viitor pașnic. plastice.

in încheierea cuvîntării sale 
tov. Szirmai a rostit urări și cu
vinte de salut pentru prietenia 
romîno-ungară, pentru noi suc
cese în construcția socialistă, pen
tru Partidul Muncitoresc Romîn.

Ultimile cuvinte, închinate prie
teniei dintre popoarele noastre, pe 
care tovarășul Szirmai Istvan 
le-a rostit în limba romînă, au 
fost acoperite de aClanmții puțer-

Pe străzile Iașultli, sărbătorește v
împodobite, o mare mulțime de ora?li! In gara

e con-
r.

liniat că pentru omul de știință 
misiunea cea mai nobilă este de 
a sta alături de puterea populară, 
de a lupta pentru continua ci' în
tărire.

La plecare în cartea de onoare 
a universității, tov. Radar și 
membrii delegației au scris: „Noi, 

■' i guvernamen
tale și de partid ungare, ne-am 
bucurat in mod deosebit că în 
cursul vizitei făcute .in Republica 
Populară Romînă, am putut cu
noaște și Universitatea din Iași, 
care este apreciată și în țara 

.noastră, Dtuim mulU. sănătate și 
»biMie IrezBtatJ colaboratorilor 
■ » ■, "instituții in

Idere“.
De la universitate delegația un
iră s-a îndreptat spre Palatul

et- 
de 

ptură’ universală și

La amiază, membrii delegației 
guvernamentale și de partid a 
R. P. Ungare au părășit lașul, 
continulndu-și, călătoria in țară.

La Roman
După-amiază, membrii delega«» 

ției guvernamentale si de pajjid
. a R. P. Ungare, în fruntç cu tov, 

.Katțaf •.Janos- ’ai' perSCțatlelfc ofi/
, "ciale câre-1 însoțesc, au sosit înte;

mitru Berezițchi, prim-secretar al 
Comitetului regional Bacău al 
P.M.R., Ștefan Boboș, președin
tele Sfatului popular al regiunii 
Bacău, Vasilé Răileanu, prim-se
cretar al comitetului orășenesc 
Roman al P.M.R., Constantin 
Rusu, președintele sfatului popu
lar al orașului.

Membrii delegației guverna
mentale și de partid a R. P. 
Ungare .au făcut o vizită la ma
rele laminor de țevi, una din cele 
mai însemnate construcții indus
triale ridicate în anii regimului 
de democrație populară.

Colectivul de muncitori ai la
minorului a salutat cu căldură 
pe reprezentanții poporului ma
ghiar. Urmărind procesul tehno
logic de fabricare a țevilor, oas
peții au vizitat cuptoarele rota
tive, perforatoarele, laminorul 
Duo, netezitoarele, câlibrorul, ha
la de prelucrare la rece și alte 
Instalații ale acestui mare lami
nor.

După vizitarea fabricii a avut 
loc. un .mare miting al muncito
rilor, organizat în cinstea vizitei 
înalți'.or oaspeți maghiari.

Directorul întreprinderii, tov. 
Gheorghe Bosică, a salutat în 
numele întregului colectiv de 
muncă pe membrii delegației și 
conducătorii de partid și de stat 
romini care însoțesc delegația.

In încheiere, vorbitorul a 
transmis muncitorilor unguri din 
industria metalurgică ș.i întregu
lui, popor ai R. P. Ungare un 
cald și frățesc salut din partea 
colectivului de muncă al fabricii 
de țevi din Roman.

------------------------------------- :------

Primit cu îndelungi aplauze, a 
luat apoi cuvîntul tov. Apro An-, 
tal, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., prim vice» 
președinte al Consiliului de Mi-t 
niștri.

Tovarășul Apro Antal ® salin 
tat, în numele delegației guver» 
namentale și de partid a R. P. 
Ungare pe harnicii muncitori ai 
laminorului și a vorbit pe larg 
despre munca' și lupta poporului 
ungar pentru întărirea regimului 
democrat-popular în Ungaria, 
pentru pace și. socialism.

La plecare, delegația maghiară 
a oferit daruri pentru clubul în« 
treprinderii.

Seara, comitetul orășenesc Ro
man ai P.M.R. și .comitetul exe
cutiv al staiului popular al ora
șului Roman a oferit o masă to
vărășească în cinstea delegației 
guvernamentale și de parlid a 
R. P. Ungare.

Membrii delegației și persoa
nele care-i însoțesc au părăsit a- 
poi Romanul îndreptihdu-se spre 
Tg.-Mureș, „,..t <,<:>•< .

La trecerea prin gara Bacău 
mii de oameni ai muncii au făcut 
o entuziastă manifestație de prie
tenie delegației guvernamentale 
și de partid a Republicii Populare 
Ungare.

In numele ohmenilor muncii din 
orașul Bacău, oaspeții au fost sa
lutați de tov. Simibn Ungurașu, 
prim-.secretar al eomitetului oră
șenesc de partid.

A răspuns tovarășul Janos 
Kadar.

pe

La sosire, membrii delegației 
i au fost întîmpina'țL de t#v. Du-

. Jv^luîul de 

ifar aportul a-
».*«1 poporul

” După ce _ _____
dus de populația regiunii Iași la 
luipta pentru construftea__
mi^țui in patria noastră vorbitorul 
a spui: ^tlcr.țV^
tul ca ori ce aport la consol— 
rea unității frățești în cadrul la
gărului spgtaiist, ca și ori ce suc
ces fin munca de zi1 cu zi slujește 
celei mai nobile cauze a ortf|ni- 
rih apărarea păcii; Salutînau-vă 
pe dv. tov. Kadar Janos, conducă
torul delegației și pe ceilalți oas
peți. soli ai poporului maghiar, 
oamenii muncii din regiunea lași 
salută întregul Partid Muncno- 
resc Socialist Ungar și guyernul 
revoluționar muncitoresc țără
nesc, salută poporul frate ungar, 
prietenul și tovarășul nostru de 
muncă și luptă pentru socialism 
și pace.

Primit cu îndelungi aplauze a 
lgaț, cuvîntul tovarășul Szirmai 
Istvan, membru al . C.C. al 
PaM.S.U., șeful secției de .propa
gandă și agitație 
P.M.S.U.

Dragi tovarăși șl 
oameni ai muncii ai 
Uși

In numele delegației guverna
mentale și de partid a R. P. Un-

si ilini
glumi Iași Ia L_
mfea sociaiis- guvernam 

i patria noastGfc vorbitorul p. ungă 
Sintem cotișiiențfTde fap-,* țov. Ion 

iri ce aport la consolida-

le prapa- 
a C.C. al

prieteni, 
orașului

La Fabrica d# antibiotice, unde 
au sosit apoi, nwnbrii Alegației 

■ernamentațe de partid 
Uitare au ,lo»t . salțitaj 

in RotSru. directorul f 
cii, Radu Grigore, 
ganizației de partid, 
Îai orgițiiizațiiloi 

un mare numărț 
e i-air Wvațioi___ _  _

Oaspeții au vizitat secțiile de 
producție ale fabricii, ' urmărind 
procesul tehnologic de fabricare 
a antibioticelor.

Tovarășul Kadar Janos și mem
brii delegației guvernamentale și 
de partid a R. P. Ungare s-au in
teresat de asemenea de construc
țiile sociale ale întreprinderii și 
au vizitat cantina și sala de fe
stivități a fabricii.

La plecare oaspeții au oferit 
un aparat de radio pentru clubul 
fabricii și au primit din partea 
Colectivului întreprinderii un al
bum cu imagini' îrșfățișîrid dez
voltarea fabricii și cîteva ihosfre 
din produsele de bază.

La Universitatea „Al. I. Cuza“ 
membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de' numeroși studenți și 
profesori ai Institutelor de învă- 
țămînt superior din Iași. In șala

11 ■
I

i>igg Mesajul culturii romînești
nat îndelung. wW W A. V J « *4 M * 5in

(Vrmare din pag. l-a) 

nostru și popoarele indian, ceyfc- 
nez și birman.

— Ce ne puteți spune despre 
spectacolele date de artiștii roirtîni 
în India, Cylon și Birmania ?

— Grupul 'folcloric din delega
ția noastră a prezentat în total 20 
spectacole la care au participat 
cea. 115.000 spectatori. Aceste re- 
njgentații au fost onorate de pre-grezentații au fost onorate de pre- din 

exprimat înaltă lor apreciere în le- sp>' 
gătură *cu arta noastră populară 
ș| talentișții

pregătire a normării muncit.
Mai este de subliniat și faptul 

că noul nivel al salariilor tari
fare, care reprezintă cea mai 
mare parte din ciștigul total, per
mite acum introducerea și extin
derea normării tehnice. Grație a- 
cestui fapt, un număr restrîns de 
întreprinderi, ca uzina de trac
toare „Ernst Thălmann"-0rașul 
Stalin, uzina „I. C. Frimu“-Si- 
naia. și uzina „Timpuri Noi" din 
București, cu producție de serie 
mare și tehnicitate ridicată, unde

instituirea de colective speciale țl 
antrenarea institutelor de cerce
tări științifice și tehnologice în 
această acțiune, îmbunătățirea 
structurii cadrelor de normat-ori 
in întreprinderi, formindu-se ele
mente bine pregătite din punct 
de vedere profesional, elaborarea 
de reguli generale de normare, 
întocmirea unui plan de perspec
tivă privind introducerea norme
lor cu motivare tehnică.

Pentru buna reușită a acestei 
acțiuni, este necesar ca proble-

sau
Și 

cu

lucrările pregătitoare au fost ini
țiate încă de la începutul anului 
și care au avut la dispoziție ma
teriale normative sovietice 
elaborate in ultimii ani, au 
reușit să introducă norme
motivare tehnică la majoritatea 
lucrărilor in acord.

Din păcate însă, nu în toate 
ramurile de producție a existat o 
preocupare suficientă pentru nor
marea tehnică. In majoritatea 
ramurilor și întreprinderilor nu 
este suficient de clar faptul că 
problemele de bază ale întregii 
acțiuni de îmbunătățire a siste
mului de salarizare constau în 
elaborarea de normative de bază 
cu ajutorul cărora să poată fi 
stabilite normele cu motivare teh
nică, deoarece simpla corectare a 
normelor statistico-experimentale 
nu poate oferi o garanție temei
nică pentru viitor.

Unele din măsurile ce trebu
ie luate pentru elaborarea de 
normative de bază pentru nor
marea tehnică, ar fi acestea:

bl
ma normării tehnice să consti
tuie o preocupare permanentă și 
centrală a cadrelor de conducere 
din întreprinderi, direcții genera
le și ministere, și să nu facă nu
mai obiectul unei campanii de 
scurtă durată.

Cum socotiți că ar putea contri
bui mai mult tineretul la realiza
rea sarcinilor de plan, in urma 
introducerii sistemului îmbunătățit 
de salarizare și normare a mun
cii ?

In anul 1958, aplicarea în bune 
condițiuni a îmbunătățirii siste
mului de salarizare și normare a 
muncii poate și trebuie să ducă 
la rezultate și mal apreciabile 
decît anul trecuit, cînd aceste 
măsuri au fost numai experimen
tate. Tineretul poate contribui 
mult la aceasta.

Trebuie de la început să reți
nem faptul deosebit de impor
tant al ridicării calificării munci
torilor, Pentru construirea so.

cialismului este necesar ca oa
menii să fie Instruiți, calificați și 
în primul rînd tineretul trebuie 
să lupte pentru aceasta, trebuie 
să se instruiască, să se califice 
bine intr-o anumită profesiune, 
să dobindească o cultură gene
rală temeinică. Obținerea unei 
calificări mai înalte creează și 
condițiile realizării unul cîștig 
sporit.

Muncitorii bine calificați apre
ciază la justa lor valoare nor
mele cu motivare tehnică, care 
în general, corespund cu salarii
le de producție individuale ale 
muncitorilor și stimulează puter
nic creșterea productivității mun
cii, ceea ce creează condițiile ri
dicării nivelului de trai.

Dar problema ridicării califică
rii nu trebuie privită numai sub 
acest aspect. Ea este mult mai 
complexă.

Oamenii calificați au mai mult 
spirit de inițiativă, pot rezolva 
mai bine diferitele probleme pe 
care procesul de producție le 
pune zi de zi, pot mai ușor des
coperi noul, creînd condiții ca 
acesta să se dezvolte.

Nu trebuie să pierdem din ve
dere încă un factor deosebit de 
important, acela al disciplinei în 
muncă.

Disciplina în muncă joacă un 
rol deosebit de important in pro
cesul de producție și în ultimă 
analiză in îndeplinirea și depă
șirea planului.

In întreprinderi, la toate locu
rile de muncă, tineretul trebuie 
să militeze pentru întărirea dis
ciplinei în muncă, pentru utiliza
rea in întregime a timpului de 
muncă, pentru respectarea întoc
mai a sarcinilor de plan.

Educarea, jutui tineret .calificat, 
disciplinat, cu inițiativă și ener
gic, este o contribuție de seamă 
la construirea cu succes a so
cialismului in patria noastră.

tea a zeci de mii de spectatori, a 
oamenilor de specialitate și a pre
se? Articole avînd titluri ca „Per
fecțiunea tehnică a artiștilor ro- 
mîni este fără precedent“, „Dan
suri fermecătoare”, „Un program 
plin de vigoare“ etc. au apreciat 
măiestria artiștilor noștri în inter
pretarea minunatelor jocuri și cîn- 
tece romînești. ‘

Eminente personalități culturale 
din țărilp vizitate, în discuțiile 

irtate cu membrii delegației au 
mționat ni\elul artistic înalt al 

leetacolelor. Astfel, într-o 
„Jare trirmsă "dHegațfei ’ no 
culturale, cunoscutul scriitor și 
dramaturg indigp Saciin Sen Gup- 
ta, metjibru al] Academiei Națio
nalei da literatură și membru în 
Consiliul Mondial al Păcii se ex
primă în felul următor : „ARTIȘ
TII DVS. M-AU FĂCUT SA UIT 
CA MA AFLU INTR-O SALA 
DE SPECTACOLE DIN CAL- 
CUTTA. EI AU FĂCUT CA MIN
TEA MEA SA CUTREIERE ȚĂ
RILE ȘI ANOTIMPURILE, SA 
SIMT BUCURIA VIEȚII, EXU
BERANȚA ETERNEI TINERE
ȚI 1“ Asemenea aprecieri am auzit 
atît în India cît și în Ceylon și în 
Birmania.

Suceesul obținut în India de 
arta noastră populară și de solii 
ei s-a dovedit și cu prilejul discu
țiilor oare au avut loc între doam
na Indira Gandhi, fiica premieru
lui Indiei și maestrul Petre Bo-

ale, cunoscutul
itițrg indian Saciin Sea Gup- 
enpbru al| Academiei _Națio-

deuț. D-na Indirà Gandhi s-a in
teresat îndeaproape de metodele 
de recrutare și pregătire a artiș
tilor, de organizarea ansamblurilor 
do dansuri populare din R.P.R.

— Vă rugăm să ne împărtășiți 
impresiile cu care v-ațl întors din 
India, Ceylon și Birmania.

— Este greu ca în cadrul unui 
interviu să se vorbească despre 
totalitatea impresiilor culese de noi 
în țările vizitate, mai cu seamă 
cînd aceste impresii sînt atît de 
bogate.

sri- Ne-a impresionat în mod deo- 
:tre sebit călduri cil ■’ cart a "fosf'pri- 

mjtă delegați^ noastră, culturală ft» 
țările pe' ciré le-am vizitat. De 
peuitat vorjrămîne penau noi înr 

• tîlnirile cu artiștii indiali care s-au 
produs ou prilejul recepției oferite 
în cinstea delegației de către Aca
demia de dans și muzică din Del
hi, cu studenții indieni de la uni
versitatea din Agra, întîlniri care 
s-au transformat în adevărate ma
nifestații ale prieteniei romîno- 
indiene. Ne vom gîndi cu drag la 
mulțimile care asistau la specta
colele noastre în Ceylon și Bir
mania.

Am plecat din aceste țări ou 
convingerea că ne despărțim de 
prieteni cu care ne vom întîlni din 
ce în ce mai des,, deoarece popoa
rele romîn, indian, ceylonez și bar
man au aceleași năzuinți de pace, 
coexistență pașnică, o viață mai 
bună, mai frumoasă.

Echipa de dansuri populare a Clubului muncitorilor din transpar» 
furi și telecomunicații din Calați

scrisorile.de


COMUNICATUL 
Direcției Centrale de Statistică asupra îndeplinirii 

planului de stat al Republicii Populare Romîne 
pe anul 1957

£

Tn anul 1957 oamenii muncii din țara 
noastră au obținut realizări însemnate 
în toate ramurile economiei naționale ți 
ele vieții social-culturale.

I. Dezvoltarea industriei
Pe ansamblul industriei socialiste, pia

nul producției globale a fost îndeplinit 
în proporție de 106,7,%, iar pe principa« 
lele ministere, departamente, organizații 
economice centrale și la sfaturile popu
lare, după cum urmează:

Procentul de înde- 
, plinire al planului 

producției globale

Foraj, Extracție, Țiței, Gaze
Prelucrării Țițeiului
Chimiei Anorganice
Chimiei Organice

$

I

MINISTERUL INDUSTRIEI GRELE

— Departamentul Energiei Electrice
Departamentul Siderurgiei

— Departamentul Construcțiilor de Mașini
— Departamentul Mecanicei Fine
MINISTERUL MINELOR
i— Departamentul Cărbunelui
r— Departamentul Minereurilor Feroase și Neferoase
MINISTERUL INDUSTRIEI PETROLULUI

ȘI CHIMIEI
— Departamentul
— Departamentul
— Departamentul 
•— Departamentul
MINISTERUL CONSTRUCȚIILOR ȘI MATERIALE

LOR DE CONSTRUCȚII
— Departamentul Materialelor de Construcții
— Departamentul Construcțiilor
— Departamentul Industriei Lemnului
MINISTERUL INDUSTRIEI BUNURILOR 

DE CONSUM
— Departamentul Industriei Ușoare
— Departamentul Industriei Alimentare
— Departamentul Industriei Cărnii și Laptelui
ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE ALE MINISTE

RULUI AGRICULTURII Șl SILVICULTURII
— Departamentul Silviculturii
ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE ALE MINISTE

RULUI TRANSPORTURILOR ȘI TELECOMUNI
CAȚIILOR

ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE ALE MINISTE
RULUI INVAȚAMINTULUI ȘI CULTURII

ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE ALE SFATURI
LOR POPULARE

UNIUNEA CENTRALĂ A COOPERATIVELOR MEȘ
TEȘUGĂREȘTI

în comparație cu realizările anului 
1956, producția globală a crescut cu 8,5 
la sută : în industria mijloacelor de pro
ducție cu 11,0 la sută și în industria bu
nurilor de consum cu 5,1 la sută.

Planul producției marfă a fost îndepli
nit în proporție de 105,6 la sută. Fată de 
anul 1956 producția marfă a crescut cu 
8,4 la sută.

Planul productivității muncii a fost în
deplinit în proporție de 104,5 la sută, ob- 
ținîndu-se o creștere de 8,3 la sută fată 
de anul 1956.

In cursul anului 1957 s-a îmbunătățit 
calitatea Țiroduselor, totuși unele între
prinderi din industria textilă și de încăl
țăminte, ca și din alte ramuri, au livrat 
uneori produse de calitate nesatisfăcă
toare.

S-au fabricat pentru prima dată în țară 
transformatoare de 20 și 10 MVA, cen
trale telefonice aut'omate, pompe de no
roi duplex de 7,1/4 toii, vagoane cisterne 
de 50 tone și vagoane acoperite de 28 
tone pe rulmenți, un nou tip de tractor 
„U.T.O.S.-26“, mașini de împrăștiat în
grășăminte chimice, semănătoare de po
rumb, combine de recoltat nutret Și ah 
tele. S-a introdus fabricarea pe scară in
dustrială a unor obiecte din mase plas
tice.

'Industria constructoare de mașini a a- 
vut rămîneri în urmă în pregătirea fa
bricației cazanelor de aburi cu combus
tibili inferiori, a perforatorului electric 
arttigrizutos, în asimilarea prototipului 
instalației de foraj de 75 tone cu motor 
Diesel și convertizor hidraulic.

Utilajele și instalațiile au fost în gene
ral mai bine folosite decîț în anul 1956. 
In industria siderurgică, indicele de uti
lizare al furnalelor a crescut cu 10,2 la 
sută, al cuptoarelor de oțel Martin cu 
11,6 la sută, depășindu-se prevederile 
planului. In industria petroliferă, deși 
viteza medie de foraj la exploatare a 
crescut cu 4,6 la sută față de anul 1956, 
acest indice de plan s-a realizat numai 
în proporție de 93,6 la sută. De aseme
nea, în industria chimică, utilizarea ins
talațiilor de acid sulfuric prezintă o creș
tere de 3,6 la' suta, îndeplinirea indice
lui de plan fiind însă de numai 97,9 la 
sută. W rr? .

S-au obținut economii de materii pri
me, materiale, combustibil și energie e- 
lectrică. Astfel, la autocamioane s-a re
dus consumul de metal normat pe uni
tate cu 9,2 la sută, realizîndu-se la în
treaga producție, o economie de aproape 
1.500 tone metal, la vagoane autodescăr- 
cătoare de 40 tone pentru minereu s-a 
economisit, prin reducerea normei de con
sum cu 6,1 la sută, circa 1.400 tone me
tal, la motoare electrice s-a redus norma 
de consum cu 2,0 la sută, iar la genera-

TOTAL
— unități
— suprafat® «rabdă — mii ha.
— familii «=« mii 

din total:
Gospodării agricole colective

— unități
— suprafața arabilă — mii ha.
— familii — mii 

întovărășiri agricole
— unități
— suprafața arabilă — mii ha.
— familii — mii
La sfîrșitul anului 1957, sectorul coo

peratist cuprinde peste 42 la tută din nu
mărul gospodăriilor țărănești. La aceeași 
dată, suprafața deținută de sectorul so
cialist a reprezentat 51 la sută din su
prafața agricolă și 48 la sută din supra
fața arabilă a țării, față de 38,0 la sută, 
respectiv 30,T la stttă la sfîrșitul anu
lui 1956.

107.1
104.2
107,5
108.7
104.8
107,4
105,0
113.2

107,9

107.4
106,6
108.5

104.7
105,5
112.3
93.3

110,7

110,0

107,8

106,7

107,6

toare electrice cu 9,2 la sută, obtinlndu-se 
o economie de pește 300 tone metal. La 
alte.produse însă, consumurile de metal 
au fost mai mari, de exemplu: la produc
ția de instalații de foraj complecte pen
tru 3.200 m. adîncime, cu 8,9 la sută, iar 
la cele de 1.200 m. adîncime, cu 8,6 la 
sută, consumîndu-se în plus circa 1.000 
tone metal, la fabricarea de rulmenți cu 
6,6 la sută, depășindu-se consumul de 
metal planificat cu 500 tone.

Potrivit calculelor preliminate, nivelul 
cheltuielilor pentru productia-marfă com
parabilă a scăzut fată de 1956 la Minis
terul Industriei Grele, la Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei, la Ministe
rul Industriei Bunurilor de Consum

II. Dezvoltarea agriculturii 
și silviculturii

In agricultură, în cursul anului 1957, 
s-au ob{inut rezultate bune în creșterea 
producției, în dezvoltarea sectorului so
cialist și în lărgirea bazei tehnico-mate- 
riale

Au fost înființate 5 noi stațiuni de 
mașini și tractoare și s au atribuit agri
culturii încă 4.142 tractoare, 3.490 plu
guri de tractor, 2.995 semănători mecani
ce, 3.497 cultivatoare mecanice, 350 sece;, 
rători-legătorl mecanice, 1.450 combine 
pentru păioase, precum și alte mașini și 
utilaj agricol, toate produse în țara noa
stră.

In conditiuni climaterice favorabile, a- 
plicarea pe scară mai largă a măsurilor 
agrotehnice a dus la obținerea unor pro
ducții sporite la majoritatea culturilor.

Cele mal multe gospodării agricole de 
stat și gospodării agricole colective au 
realizat producții medii ce depășesc me
diile pe tară.

In urma recoltei deficitare din anul 
1956, producția animală țn anul 1957 a 
fost nesatisfăcătoare

Intrările în fondul de stat la lapte și 
lînă au fost mai mari decît cele din anul 
1956, iar la carne și ouă mai mici.

Stațiunile de mașini și tractoare au e- 
fectuat în anul 1957 un volum de lucrări 
de 5.453 mii ha. arătură normală, depă
șind planul anual cu 3 la sută și reali
zările anului 1956 cu 22 la sută. Volumul 
mediu anual de lucrări pe un tractor con
vențional de 15 C.P. a crescut cu 13 la 
sută față de anul >956.

Datorită folosirii incomplecte a timpu
lui de lucru (14 la sută din timpul de 
lueru s-a pierdut cu reparații neplanifica
te), realizările obținute de stațiunile de 
mașini și tractoare în cursul anului 1957 
au fost sub posibilitățile lor.

Sectorul cooperatist din agricultură a 
continuat să se dezvolte, așa cum reiese 
din următoarele date:

Existent la 31.XII.1957
Cire In % fată de 31.XII 

absolute 1956

14.379
3.361
1.462

2.819
1.524

415

11.440
1.826
1.043

134
199
214

110
163
180

141 z
242
231

Planul de împăduriri pe anul 1957 
fost depășit cu 8 ia sută.

III. îndeplinirea planului 
in transporturi

Planul transporturilor de mărfuri

a

călători pe anul 1957 a fost Îndeplinit 
astfel :

TRANSPORTURI DE MĂRFURI
Mărfuri expediate (mii tone)

din care
— pe cale ferată
— cu autovehicule 

Parcursul mărfurilor (milioane tone-km.)
din car.e:

— pe cale ferată
— cu autovehicule

TRANSPORTURI DE CALATORI
Parcursul călătorilor (milioane călători-km.) 

din care:
— pe cale ferată
— cu autobuse

Transportul pe calea ferată a 
să se îmbunătățească. Rulajul 
lor de marfă a scăzut la 4,12

porție de 96,4 la sută, iar pe ansamblu 
în proporție de 98,5 la sută.

Au fost înființate 2.018 magazine de 
stat șl cooperatiste, din care 906 în me
diul rural.

S-au pus în vînzare articole și sorti
mente noi de {esături de bumbac, țesături 
de lînă, țesături de mătase, confecții, ar
ticole de menaj din metal și materiale 
plastice, aparate de radio și altele.

In comparație cu anul 
principalelor mărfuri în 
muncitorești au crescut 
mează: la preparate de 
sută, conserve de pește

continuat 
vagoane-

, ... . zile.
de 4,25 zile prevăzut în plan și 4,43 zile 
realizat în anul 1956. Viteza comercială 
a trenurilor de marfă a crescut cu 
8,9%, iar consumul specific de combus
tibil convențional a fost redus cu 7 la 
sută. Productivitatea muncii a crescut cu 
9,5 la sută, planul fiind depășit cu 5,1 
la sută.

In transporturile pe calea ferată au 
existat și lipsuri. Astfel, cursa goală a 
vagoanelor de marfă a crescut cu 0,2 la 
sută, fată de 1956, iar transporturile pe 
rute ocolite cu 1,1 la sută și s-au efec
tuat încă numeroase transporturi încru
cișate.

Aceste lipsuri se datoresc și unor mi
nistere, ca Ministerul Construcțiilor și 
Materialelor de Construcții, Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii, care nu au 
respectat planul operativ, schimbînd des
tinația unor transporturi sau renunțînd 
la ele.

IV. îndeplinirea planului 
investițiilor capitale 

în anul 1957, au fost investite 13,5 
miliarde lei pentru dezvoltarea economiei 
naționale și a activității social-cuitu- 
rale.

Au fost puse în funcțiune: 
în industria metalurgiei feroase, Lami

norul de fovi-Romau, Bateria a Il-a. de 
cocs și 2 cuptoare electrice la Combina
tul Siderurgic Hunedoara, un cuptor de 
semicocs cu pat fluidizat la uzina „Victo- 
rța“-CăUn, up cuptor electric la Combina
tul Metalurgic-Reșița, opinie de laminare 
a tablei subțiri la Uzina ” ' ’
tea“-Galați ; , ■ ’ I

în industria energiei electrice, grupul 
II, de 50 MW la Termocentrala Paroșeni, 
un grup de 25 MW la Termocentrala Bor- 
zești, liniile de J10 kV Oțelul Roșu— 
Timișoara și Roman—Iași;

în industria petroliferă, instalația de 
cracare termică nr. 1 și instalația de dis
tilare primară DAV-2 la Rafinăria Bor- 
zești. conducte pentru transportul gazu
lui metan și țițeiului, în lungime de circa 
315 km.;

în industria chimică, Fabrica de acid 
sulfuric la Uzina „21 Decembrie“-Copșa 
Mică, instalația de policlorură de vinii la 
Combinatul Chimic-Tîrnăveni, instalația 
de clor lichid la „Uzinele Chimice"-Turda, 
secția de furfurol la Fabrica „13 Decern- 
brie“-București;

în industria materialelor de construc
ții, noi secții de țigle din mortar de ci
ment cu o capacitate anuală de peste 9 
milioane țigle. Fabrica de cărămizi silico- 
calcare Doaga, cu o capacitate anuală de 
45 milioane cărămizi, o nouă linie tehno
logică la Fabrica de geamuri-Mediaș, cu 
o capacitate de 1.5 milioane m2:

în industria bunurilor de consum au 
intrat de asemenea în funcțiune Fabrica 
de lactoză-Vatra Dornei, Antrepozitul 
frigorifer-Iași, Filatura de fuior de cî- 
nepă-Fălticeni, Fabrica de faianță-Sighi- 
șoara. S-a mărit capacitatea anuală de 
producție la ciorapi a fabricii de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ din Bu
curești cu 1,4 milioane perechi și a între
prinderii de tricotaje „Ocsko Tereza“- 
Tîmlșoara cu 1,5 milioane perechi, s-au 
dat parțial în funcțiune Combinatul de 
cauciuc-Jilava și Fabrica de zahăr-Livezi.

Deși au fost obținute realizări însem
nate, planul anual de investiții nu a fost 
îndeplinit decît în proporție de 96%, iar 
planul de punere în funcțiune a fondu
rilor fixe în proporție de 85%.

Printre obiectele mai importante a că
ror punere în funcțiune a întîrziat sînt: 
noua otelărie Martin la Combinatul Side- 
rurgic-Hunedoara, instalația de desali- 
nare electrică la Rafinăria nr. 1-Ploești, 
Fabrica de plăci aglomerate din lemn- 
Brăila, Abatorul din Bacău.

In construcții în anul 1957, planul va
loric de producție a fost îndeplinit în 
proporție de 99,7%.

S-au înregistrat progrese în ceea ce 
privește asigurarea în termen a lucrări
lor de construcții cu documentația tehni
că și forja de muncă necesară.

Aprovizionarea cu materiale a fost în 
general satisfăcătoare, totuși pe unele 
șantiere au lipsit în special materiale de 
finisaj și instalații.

In cursul anului 1957, șantierele au 
fost mai bine înzestrate cu mașini și 
utilaje, care nu au fost însă peste tot fo
losite la întreaga lor capacitate.

Numărul șantierelor s-a micșorat, însă 
dispersarea activității organizațiilor de 
construcții pe un front prea larg, precum 
și orientarea acestora cu precădere spre 
depășirea planului valoric au dus la ne- 
terminarea unor lucrări, printre altele și 
la îndeplinirea planului de dare în folo
sință a locujptelor* numai în proporție de 
63 la sută.

Prețul de 
ridicat. De 
cazuri cînd 
ca Trusturile 3, 5 și 13 din cadrul Depar
tamentului Construcțiilor execută lucrări 
cu finisaje necorespunzătoare.

V. Dezvoltarea comerțului
In anul 

amănuntul 
list a fost 
4 miliarde 

Planul 
mentul Comerțului Interior în proporție 
de 98,6 la sută, la CENTROCOOP In pro-

Direcția Centrala de Statistică 
de pe lingă Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

cost în construcții este încă 
asemenea, ekistă numeroase 
organizațiile de construcții,

1957, volumul desfacerilor cu 
prin rețeaua comerțului socia- 
de 34,8 miliarde lei. cu peste 
mai mare decît în anul 1956. 
a fost îndeplinit la Departa-

1956, desfacerile 
orașe și centre 
după cum ur- 
carne cu 11 la 

. _ ... cu 29 la sută,
slănină cu 17 la sută, ulei cu 27 la sută, 
unt cu 43 la sută, lapte cu 42 la sută, 
zahăr cu 11 la sută, produse zaharoase 
cu 20 la sută, bere cu 14 la sută, săpun 
cu 12 la sută, țesături de bumbac cu 14 
la sută, țesături de lînă cu 32 la sută, 
confecții, cu 27 la sută, încălțăminte de 
piele cu 10 la sută, mobilă cu 21 la 
sută. 4

In mediul rural, în aceeași perioadă, 
s-au Vîndut mai multe mărfuri și anu
me : țesături de bumbac cu 8 la șută, țe
sături de lînă cu 10 la sută, confecții cu 
12 la sută, încălțăminte de piele cu 11 
la sută, mobilă cu 56 la sută, ciment cu 
50 la sută, cherestea cu 27 la sută, țiglă 
cu 36 la sută, geamuri trase cu 31 la

, sută, zahăr cu 6 ta sută, produse zaha
roase cu 26 la sută, bere cu 20 la sută. 

Datorită atît livrărilor neritmice către 
comerț, cît și unor lipsuri din rețeaua co
mercială. desfacerea anumitor mărfuri nu 
s-a făcut în bune condiții în perioadele 
de solicitare maximă.

Deși în anul 1957 'Ministerul âComer- 
_ -- ---- {ului Și CENTROCOOPUL au fost mai

„Nicolae Cris- exigenți la recepționare, totuși în rpțeaua 
comercială au continuat să pătrundă 
unele mărfuri de calitate necoresounză- 
toare.

Volumul comerțului exterior a continuat 
să crească, depășind cu 6,7 la sută nive
lul anului 1956. In 1957, Republica Popu
lară Romînă a avut relații comerciale cu 
70 țări și a participat la 21 tîrguri și 
expoziții internațional?

VI. Realizări în domeniul 
îmbunătățirii condițiilor 
de viață ale oamenilor 

muncii
Ca urmare a Hotărîrilor Plenarei C.C. 

al P.M.R. din 27—29 decembrie 1956, de 
la 1 aprilie 1957 a început experimentarea 
măsurilor de îmbunătățire a sistemului 
de salarizare și normare a muncii, care 
s-a extins treptat în toate ramurile eco
nomiei naționale.

De asemenea. în cursul apului 1957, 
s-a extins salarizarea pe funcțiuni la per
sonalul tehnico-admimstrativ din sfatu
rile populare, agricultură, comerț și ali
mentația publică, la personalul adminis
trativ din învățămlnt și la personalul 
medico-sanitar.

în urma aplicării acestor măsuri; sa
lariul mediu nominal al salariaților a 
crescut cu circa 10 la sută fată de 1956.

Economiile bănești ale populației depu
se la C.E.C., au crescut cu 53 la sută 
fa{ă de 1956. iar numărul depunătorilor 
cu 27 la sută.

'Pentru acțiuni social-culturale s-au 
cheltuit din bugetul statului 10,8 miliar
de lei, cu aproape 3 miliarde lei mai mult 
decît în 1956.

S-au construit de către întreprinderi, 
instituții, sfaturi populare, precum și cu 
ajutorul creditelor acordate de stat, 11.100 
apartamente, în suprafață totală de 
750.000 m2.

Pentru alimentarea cu gaze a Capita
lei s-a dat în funcțiune o nouă conductă, 
cu o capacitate de pînă la 1.000.000 m’. 
gaze zilnic.'

In anul școlar în curs au fost cuprinși 
în școli și facultăți aproape 2.180.000 
elevi și studenti, cu 5% mal mult decît 
în anul școlar precedent. S-a continuat 
extinderea învătămîntiîlui de 7 ani. In 
clasa a V-a au fost înscriși aproape 73% 
din absolvenții clasei a IV-a.

Realizări însemnate s-au ob{inut și în 
domeniul culturii.

Au fost produse un număr de 22 filme 
artistice de lung și scurt metraj, 60 fil
me documentare și 100 jurnale. Numărul 
spectatorilor la cinematografe, teatre, 
opere și circuri a fost în anul 1957 de 
circa 113.000.000, cu 3.3% mai mult ca 
în anul precedent. ” / '

Editurile de stat au editat 3.024 titluri 
de cărji și broșuri, îrjtr-un tiraj de 36,5 
milioane exemplare. Producția în coli edi
tură a crescut fată de 1956 cu 6%. Tira
jul ziarelor și revistelor a crescut cu 3%.

A fost pusă în funcțiune stația de tele
viziune de la București,

Pentru o mai bună deservire medico- 
sanitară a populației, la sfîrșitul anului 
1957 s-a reorganizat rețeaua de unităti 
sanitare.

Prin noi realizări și prin unele trans
formări de unități sanitare, capacitatea 
spitalelor a crescut în acest an cu încă 
9.000 paturi. Numărul caselor de naștere 
a crescut cu 100 de unități, adică cii 
7,0% fa{ă de numărul lor în anul 1956.

In decursul anului, 450.000 persoane au 
fost trimise la odihnă sau au fost inter
nate în sanatorii balneare.

Rezultatele obținute de oamenii muncii 
în anul 1957 în dezvoltarea economiei și 
culturii naționale constituie noi succese 
în construirea socialismului în patria 
noastră.

In sfîrșit, după citeva luni de 
odihnă“ în care speranțele rea-# 

lizării unor noi performanțe de 
renume au fost secondate de o 
pregătire aproape neîntreruptă, at- 
leții și-au început In mod oficial 
activitatea.

Revederea intr-un cadru ofi
cial cu „așii“ atletismului nostru, 
a fost in general plăcută. Aceasta 
chiar și numai pentru că timp de 
două zilo — sîmbătă și 'duminică
— sala Floreasca a fost arena 
unor dispute atletice dintre cele 
mai interesante și spectaculoase.

Concursul, organizat de Federa
ția Romînă de Atletism și-a pro
pus drept scop să verifice stadiul 
actual al pregătirii sportivilor noș
tri cei mai buni ca și pregătirea 
pe care aceștia au făcut-o in co
lective pentru sezonul care nu 
peste mult va începe in aer liber.

— In general — ne relata în- 
tr-o discuție maestrul sportului 
Alexandru Stoenescu — forma pri
milor atleți ai țării se arată pentru 
inceput bună. Cit despre viitor, 
într-un cuvînt sînt optimist.

Plini de speranțe pentru viitorul 
atletismului nostru am plecat de 
fapt cu toții cei care am asistat 
la întrecerile acestui prim con
curs oficial. Două aspecte mai 
pregnante au „sărit“ insă în 
ochii spectatorilor. In primul 
rind, marele număr de tineri
— puțină cunoscuți încă mare
lui public sportiv — care au 
luat startul în întreceri. Nu i-a 
speriat pe aceștia niei caracterul 
republican al concursului și nici 
prezența la start a unora dintre 
„așii“ atletismului rominesc: I. 
Wiesenmayer, Ana Coman, Al. 
Stoenescu, St. Frisiceanu și alții. 
Rodica Voroneanu, de exemplu, 
elevă în clasa VlII-a, a venit toc
mai de la Roman să participe la 
concurs. Și nu se poate spune că 
a participat fără succes. în ciuda 
virstei, a pregăiirii și experienței 
de concurs ea s-a clasat pe locul 
doi Ia proba 
țime cu 1,45 
Ia aruncarea 
participat nu 
concurente.

AI doilea 
se referă, așa cum era și de aștep
tat, la rezultatele înregistrate. Mir- 
cea Dumitrescu a sărit la prăjină 
4,11 m. Cel mai bun rezultat de

de săritură în măl
in. Un alt exemplu: 
greutății femei, au 
mai puțin de 20 de

aspect îmbucurător

♦
SPORT ȘCOLAR |

♦i
î Antrenament
*în ioc de concurs.,
Ț Chiar și cei mai novici in î 
I materie de sport deslușesc cu 4 
4 multă ușurință cele două no- T 
t țiuni in discuție t antrena- î 
f ment fi concurs. Căci un lucru 4 
4 este clar pentru oricine : ori 4 
I cită legătură ar exista aici, în-* 
4 tre aceste două noțiuni nu se 4 
4 poate așeza semnul de egalitate 4 
I și mai cu seamă nu se pot con-4 
a funda una cu alta. Și totuși du- ♦ 
țminică s-au confundat de... mi-4 
I nune. Primul cros școlar al a- a 
~ nului s-a transformat intr-uni 
4 antrenament ad-hoc. *
! Această metamorfoză nebă-T

nuită s-a petrecut după ora 4 
11, oră fixată pentru începerea i 
concursului. Cițiva concurenți, 4 
elevi ai liceelor „Aurel Vlaicu“!

4 și ,J. L. Caragiale“ din Capi- ♦ 
I tală, așteptau ...startul; Minu- 4 
A tele treceau dar starterul nu I 
1 dădea nici-un semn... de viață.4

Nici el și nici componenții ju-Ț 
riului. De bună seamă se agi-I 
tau ei pe undeva, dar nu pe 4 
Stadionul Tineretului, unde «T 
fixase locul întrecerii. Tempe-L 

♦ ratura ușor scăzută și vremea 4 
Inoroasă le-a tăiat dumnealor 4 

pofta de concurs

Concurenții, in schimb, aș-î 
teptau semnul starterului. Nul 
era vorba doar de un concurs 4 
oarecare, o simplă premieră a î 
crosului școlăresc deși și acea- 4 
sta era deajuns. Cei mai buni 4 
dintre ei trebuiau să formeze I 

Î* după alte citeva confruntări, 4 
lotul demifondiștilor ce se va4 
antrena sub conducerea profe- J 
torului maghiar Laszlo Hireș. 4

Credem că nici antrenamen- 4 
4 tul desfășurat in ultimă instan-1 
I fă nu și-a atins decit în parte 4 
l scopul. Traseul s-a stabilit Za 4 
4 iuțeală, insuficient ca distantă. | 
I El poate trece drept o încălzire 4 
4 premergătoare unui antrena- T 
4 ment riguros controlat și mai 4 
I cu seamă metodic desfășurat. 4

V. RANGA I

sală obținut după aproape 5 ani. 
Pentru început de sezon și mai 
ales pentru sală, performanța este 
foarte bună. Ana Coman a arun
cat greutatea la 14,23 metri. Un 
rezultat de asemenea deosebit de 
bun pentru începutul sezonului. 
Dintre celelalte rezultate înregis
trate, remarcăm pe cele obținute 
de Vintilă Gheran, T. Ardeleanu 
și N. Ursac toți cu 7,8 secunde la 
55 m. garduri, Ivanov cu 15,52 m. 
Ia aruncarea greutății, Ciochină 
Șerban cu 14,18 m. la triplu salt. 
De asemenea a plăcut comporta
rea foarte bună a tuturor atleților 
clubului sportiv „Dinamo“, care 
dealtfel «înt cei mai bine pregă
tiți.

Evident, în ciuda rezultatelor 
obținute, e cu totul prea devreme 
să tragem concluzii definitive ți 
exacte asupra pregătirii primei 
noastre garnituri de atleți. Ceea 
ce credem că se poate spune to
tuși la capătul acestei prime con
fruntări oficiale atletice, e că un 
anumit lucru așteptat și dorit de 
atîta vreme începe să se contu
reze la orizont. E vorba de mări
rea considerabilă a numărului at
leților de prima mină, ca și de 
ridicarea nivelului mediu al masei 
atleților noștri.

La 26 octombrie 
la București

R.P. Romînă - R.P. Ungară 
la fotbal

ln calendarul internațional. al 
echipei de fotbal a R. P. Romine 
este prevăzută în acest an o in- 
tîlnire cu redutabilcț formație a 
R. P. Ungare. Meciul urmează să 
aibe loc la București in ziua de 
26 octombrie odată cu intilnirea 
echipelor de juniori ale celor două 
fări. ■ ln aceeași zi la Budapesta 
se vor disputa meciurile echipelor 
B și de tineret.

Federația romînă de fotbal poar
tă tratative pentru organizarea 
Intllnirilor R P. R — R. D. Ger
mană și. R.P.R. -Egipt. Prima tn- 
tllnire urmează să se dispute la 
28 septembrie Ip Berlin, iar urmă
toarea la Cairo.

Se află in curs de perfectare 
turneul renumitei echipe Dinamo 
Moscova care va evolua la Bucu
rești intre 12 și 26 mai.

(Agerpres). ,

la 3 martie —

AL, P.

inaugurarea oficială 
apatmoarului artificial

La 3 martie va avea Ioc inau
gurarea oficială a patinoarului ar
tificial din parcul sportiv „23 Au- 
gust“.Cu acest prilej se va desfă
șura un mare turneu internațional 
de hochei pe gheață la care vor 
partieipa echipele orașelor Berlin, 
București, Sofia, precum și echipa 
cehoslovacă Spartak din Plsen.

După disputarea acestui turneu 
la 9 martie va incepe campiona
tul republican de hochei pe 
gheață.

Dezamăgiri în prag 
de sezon fotbalistic

Duminică dimineața la Giulești după un joc vioi „Rapid“-Bucu- 
rești a dispus de C.F.R. Cluj cu 4-1 (2-0). Dacă clujenii ar fi avut 
insa un centru atacant puțin mai decis, care să fructifice inteli
gent numeroasele ocazii pe oare le-a avut la cițiva pași de poarta 
mi Dungu, scorul putea fi cu totul altul.

„Rapid“-București a luat duminică „un galop de sănătate“. Fe
roviarii din Cluj ț-au „întip-s“ bine pe bucureșjteni, i-au mai , 
dezmorțit in ciuda acestui 4-1 care nu spune prea multe lucruri 
De pe margine antrenorul Ronay a făcut tot ce-a putut pentru ca 
echipa sa să se detașeze de clujeni la trei goluri'diferență. Desi
gur ca la această partidă scorul nu prea are importanță. Venind 
la Giu.ești suporterii lui „Rapid“-București au vrut în primul rînd1 
sa vadă cum a „iernat“ echipa lor și dacă s-a petrecut ceva nou 
in stilul e[ de joc. Bineînțeles e prematur să tragi concluzii defi
nitive după o singură partida... Dar ne așteptam să vedem măcar 
citeva sclipiri, cîteva momente care să ne dovedească că fotbaliș
tii antrenați de Ronay . și Marian se străduiesc să aibă un stil de 
joc personal, specific echipei, posibilităților fizice și tehnice ale 
jucătorilor. „Rapid“ are în formație numeroase speranțe ca Stancu, 
Bodo, Raab, Ene II. Copil, Georgescu etc.. care în bună parte au 
ajuns la maturitate (ne referim din păcate numaj la vîrstă..) 
Ej joacă de mult împreună, se cunosc bine, se antrenează de mult 
laolaltă. Ar fi fosț de așteptat ca jucătorii de la „Rapid“-Bucu- 
rești să aibă în primul rînd o seamă de trăsături comune în jocul 
lor, intuitive, care să fie cartea de vizită a echipei.

Experiența antrenorilor Ronay și Marian ar trebui să-și spună 
cuvintm mai ales in direcția însușirii unui stil de joc propriu, 
atuul de joc d unei echipe nu vine de la sine. Stilul de joc se 
capata, se dobind'ește. Dar, e nevoie pentru aceasta de multă de 
foarte mata atenție.

M. Z,

SPARTACHIADA
într-un raion bucureștean

— Gimnastica are în țara noa
stră un viitor dc aur !

Desigur, afirmația aceasta nece
sită o explicație. Iat-o.

Sîmbătă am asistat la desfășu
rarea fazei raionale la gimnastică 
a Spartachiadei de iarnă a tinere
tului din raionul „Nicolae Băl- 
eescu“ din Capitală. Ar fi greu 
să relatăm în cîteva rînduri atmos
fera entuziastă de sărbătoare, care 
a dominat aici. Căci, intr-adevăr, 
atît tinerii participanți cit și or
ganizatorii au făcut din întrecerile 
etapei raionale a Spartachiadei o 
adevărată sărbătoare a sportului dc 
masă.

Totuși, deși pare paradoxal, ceea 
ce a caracterizat întrecerile a fost, 
in ciuda entuziasmului care a do
minat, tocmai seriozitatea, lupta 
concurenților pentru o comportare 
cit mai bună.

Ne-a impresionat plăcut pregă
tirea și comportarea primei echipe 
a Școlii medii nr. 19 care a cuce
rit de altfel titlul de campioană 
raională a Spartachiadei la gim
nastică.
grafie). De ae.mnalat că 6 dintre 
cele 8 componente ale echipei 
sînt din clasa a 8-a și participante 
pentru prima dată la întrecerile 
Spartachiadei. De fapt școala, are 
o veche tradijie în dezvoltarea 
gimnasticii. (La toate edițiile Spar
tachiadei elevele acestei școli au 
cîștigat primul loc pe raion). Deși 
în jurul a 15 ani, tinerele gimna
ste au demonstrat o adevărată mă
iestrie în executarea exercițiilor.

( O puteți vedea în foto-

Ele au reușit să se claseze în frun
tea tuturor celor 8 echipe femi- 
nine participante la întreceri.

Cuvinte de laudă avem de ase
menea pentru buna pregătire a ti
nerelor muncitoare de la Fabrica 
de chibrituri și Fabrica de încălță
minte „Kirov".

.La băieți pe primul loc s-au cla
sat la capătul unei lupte strînsa 
elevii Grupului- școlar profesional 
„I. Rahgheț“ (pe care îi vedeți în 
fotografia alăturată). Băieții au 
fost bine pregătiți și au meritat 
victoria.

S. SPIREA

«WWW® ;

Elevii grupului școlar profesional 
losif Ranghet

Echipa școlii medii nr, 19 campioană flalonală * Spatrtachiadei
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UN EMBRION AL UNITĂȚII
LUMII ARABE

A t Congresul Uniunii

Presa maghiară despre 
vizita delegației 
guvernamentale 

și de partid ungare 
în R. P. Romînă

Sărbători rea
aniversării Armatei Sovietice

BUDAPESTA 23 (Agerpres). — 
Tresa ungară continuă să se pre
ocupe îndeaproape de vizita pe 
care o face în R.P.R. delegația 
guvernului revoluționar muncito
resc țărănesc ungar și a Comite
tului Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar.

Toate ziarele apărute duminică 
publică comunicatul cu privire la 
începerea convorbirilor între dele
gațiile guvernamentale și de par
tid romînă și ungară scoțînd în e- 
vidență atmosfera cordială și prie
tenească care predomină în cadrul 
convorbirilor.

„Delegația ungară printre mun
citorii romini", „Muncitorii'’de la 
uzinele „23 Apgust" și „Republi
ca" au primit cțs entuziasm dele
gația ungară" — acestea sint ti
tlurile sub care ziarele centrale 
publică corespondențe de ta tri
mișii lor speciali în care cititorii 
iau cunoștință despre trecutul și 
activitatea prezentă a acestor două 
mari uzine din București,

„Magyar Nemzet" organul cen
tral al Frontului Popular Patrio
tic publică o corespondență în 
care este descris Bucureștiul, rele- 
vîndu-se dezvoltarea rapidă a Ca
pitalei Romîniei în anii puterii 
populare. Același ziar publică sub 
titlul „Theodor Aman, unul din 
pionierii artei plastice moderne 
romînești" un articol consacrat 
vieții și activității acestui repre
zentant de seamă al picturii ro
mînești. Articolul este însoțit de 
o reproducere a tabloului „Ță
ranca".

Ziarele de duminică își infor
mează de asemenea cititorii că în 
stagiunea din toamna acestui an 
Teatrul Național din București va 
prezenta piesa „Iubirea" a drama
turgului maghiar Barta Lajos. In 
informație se menționează că >i- 
ceastă piesă a fost deja prezen
tată de Teatrul Maghiar de Stat 
din Satu Mare.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: Duminică, cu 
prilejul celei de-a 40-a aniversări 
a Armatei Sovietice și a Flotei 
Maritime Militare guvernul 
U.R.S.S. a oferit o mare recep
ție in Palatul Mare al Kremlinu
lui. Au fost prezenți N. A. Bul
ganin, N. S. Hrușciov, K. E. Vo- 
roșilov, alți conducători ai parti
dului și guvernului, mareșali, a- 
mirali, generali, miniștri, condu
cători ai organizațiilor obștești, 
deputați, Eroi ai Muncii Sociali
ste, oameni ai științei și tehnicii, 
literaturii > și artelor, .ziariști so
vietici și străini.

In sală se aflau de asemenea 
șefii reprezentanțelor diplomatice 
acreditați în U.R.S.S., atașați mi
litari ai statelor străine.

N. S. Hrușciov, prim secretar 
al C C. al P.C.U.S.. membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., s-a adresat celor pre- 
zenți cu o scurtă cuvîntare.
. Descriind calea glorioasă de 
luptă străbătută în cei 40 de ani 
ai existentei sale de Armata So
vietică, N. S. Hrușciov a spus 
printre altele:

Cuvintele lui Napoleon că fie
care soldat poartă în ranița sa 
bastonul de mareșal erau doar 
cuvinte. Generalii și mareșal i 
noștri au străbătut însă în‘.r-ade-

văr calea de la soldat sau mun
citor pînă la general sau ma
reșal.

Noi. a continuat N. S. Hruș 
ciov, facem totul pentru a întări 
armata noastră sovietică, pentru 
a o întări din punct de vedere

Recepjia de la Moscova

zentanții armatelor care împre
ună cu viteaza Armată Sovietică 
au luptat împotriva dușmanului 
comun — fascismul german.

Participant» la recepție aplau
dă furtunos cuvintele lui N. S 
Hrușciov.

Tn timpul recepției a rostit o 
scurtă cuvîntare mareșalul Uni
unii Sovietice R. I. Malinovski, 
ministrul Apărării al U.R.S.S. 
R. I. Malinovski a mulțumit am
basadorilor și reprezentanților 
militari din străinătate pentru 
că au participat la cea de-a 40-a 
aniversare a. forjelor armate ale 
Uniunii Sovietice.

Mareșalul Malinovski a rostit 
apoi cuvinte pline de recuno
ștință la adresa guvernului so
vietic. pentru grija cu care acesta 
înconjoară forțele armate so
vietice. Ministrul Apărării al 
U.R.S.S. a exprimat sinceră re
cunoștință și a1 asigurat de ata
șament nețărmurit gloriosul Par
tid Comunist al Uniunii Sovieti-

* Congresul Uniunii ț I studenților comuniști t t din Franța
♦ PARIS 23 (Agerpres). -4 
ț La 22 februarie s-a deschis laț 
4 Paris cel de-al doilea Con-;

i
gres al Uniunii studenților* 
comuniști din Franța. Pe or- T 
diinea de zi a Congresului fi-i 
gurează următoare.e proble- * 
ș mc ; lupta studenților pentru T 
4 pace, independență națională Z 

f și apărarea școlii superioare ; * 
î îmbunătățirea activității zia-t 
ț ruiui „Clairte“, editat de U-4 

studenților comuniști;* 
t organelor conducă-1 
' "“‘iii. Lucrările»

continua două*

Desfășurarea campaniei 
electorale în Iugoslavia

BELGRAD (Agerpres). Agenția 
Taniug transmite ultimile date 
ale Comisiei Federative Electora
le. Conform acestor date pînă a- 
cum au avut loc circa 50.000 de 
adunări electorale.

Au avut loc ?2.139 de adunări 
la care au fost aleși delegați la 
conferințele electorale. La aceste 
adunări au participat 3.053.319 
alegători care au ales 34.699 de 
delegați pentru cele 301 confe
rințe la care se confirmă candi
dat» pentru locurile de deputați.

Pentru Vecea producătorilor în 
sectorul industrial au fost ținute 
7.846 de adunări la care au par
ticipat un număr de 876.630 ale
gători. La aceste adunări au fost 
aleși 8 345 de delegați dintre 
care 287 femei, iar în sectorul a- 
gricol au fost ținute 8.840 tle a- 
dunări la care au participat 
778.568 de alegători. Aceștia au 
ales 10.326 delegați dintre care 
89 de femei.

Șirele arabe au ca obiective: 
ritate și unitate".

Năzuințele * popoarelor arabe 
spre unitate au îmbrăcat diferite 
forme concrete odată cu elibera
rea acestora de sub jugul colo
nialismului. In 1945, la 22 martie, 
a luăt ființă Liga Arabă cuprin- 
zînd șapte state: Egipt, Siria, Ior
dania, Irak, Arabia Saudită, Li
ban și Yemen. Potrivit documen
tului de constituire, această ligă 

„ , are drept scop : coordonarea acți- 
1957, la unilor politice, precum și apăra- 
comună, rea libertății și suveranității state-

1 februarie. In această zi istoria 
popoarelor arabe consemnează un 
eveniment însemnat: la Cairo, în 
palatul prezidențial, președintele 
Nasser și președintele Kuatli sem
nează documentul prin care Egip
tul și Siria se unesc într-un sin
gur stat — Republica Arabă Uni
tă. Acest act răspunde dorinței 
popoarelor celăr două țări, con
stituie o încununare a acțiu
nilor practice întreprinse mai îna
inte de guvernele sirian și egip
tean. La 18 noiembrie 
Damasc, într-o ședință 
deputății sirieni și egipteni, au a- 
doptat în unanimitate o rezoluție 
în care proclamă voința arabilor 
din Egipt și Siria de a crea o u- 
niune federală între cele două 
țări. Și iată că a sosit ziua cînd 
s-a pecetluit actul de proclamare 
a noului stat arab unit. Popoarele 
Egiptului și Siriei și-au manifestat 
adeziunea lor totală față de crea
rea Republicii Arabe Unite cu pri
lejul plebiscitului organizat la 21 
februarie în ambele țări.

Așa după cum s-a hotărît noul 
stat este condus de un singur pre
ședinte, în persoana lui Nasser, 
ales în arena consultării populare 
de la 21 februarie, are un parla
ment, un guvern și o singură ar
mată.

Proclamarea Republicii Arabe 
Unite constituie un pas important 
pe calea realizării aspirațiilor spre 
unitate a popoarelor arabe. Faptul 
că aproape 80 milioane de arabi 
au aceiași limbă, o cultură comu
nă și au trăit în condiții istorice 
asemănătoare, justifică pe deplin 
solidaritatea lor, tendința spre u- 
nitate strînsă și înfrățire.

In interviul acordat ziariștilor 
rOmîni, președintele Nasser spu
nea : „Uhitatea și solidaritatea ă- 
rabă nu sînt ceva nou, ci ele e- 
xistă mai de mult. De aceea ara
bii s-au alăturat aliaților în pri
mul război mondial împotriva 
Turciei. Anglia a promis indepen
dența țărilor arabe, iar după ce 
au cîștigat războiul englezii și-au 
uitat promisiunea făcută și au 
împărțit cu celelalte mari puteri 
țările arabe... Încă din acea vre
me popoarele arabe luptă pentru 
independență și unitate. Intr-o 
oarecare măsură ele au reușit să 
obțină independența. In prezent

trage învățăminte prețioase. In 
moa practic ca a constatat că nu 
în dezbinare, ci îrt unitate constă 
forța ei. „Astăzi — a declarat 
președintele Siriei, Kuatli, într-un 
interviu acordat ziariștilor romini 
— noi depunem eforturi în refa
cerea unității (lumii arabe, n.n.) 
pentru a reînvia istoria noastră 
glorioasă. Am început această ac
țiune comună punînd bazele fe
derației noastre cu Egiptul, fede
rație care să devină un nucleu în 
jurul căruia să se stringă celelalte 
popoare arabe. Această federație 
este creată în interesul Egiptului 
și al Siriei și al lumii arabe, pre
cum și în interesul consolidării 
păcii".

Crearea Republicii Arabe Unite 
se bucură de un ecou deosebit- 
de puternic și favorabil în lumea 
arabă. Aceasta pentru că noul stat 
constituie un simbol al unității ei.

rea libertății și suveranității state
lor membre.

Te aceeași linie trebuiesc amin
tite și alte diverse aspecte ale co
laborării pe linie economică și mi
litară, pecetluite sub forma unor 
convenții. Astfel există un acord 
militar între Siria, Egipt și Arabia 
Saudită. Camerele de comerț, de 
industrie și agricultură colaborea
ză de asemenea 
în mod 
nent.

Toate 
mărturii 
laborării 
țările din Orien
tul Apropiat șt 
Mijlociu au fost 
determinate de 
condițiile spe
cifice create in 
orientul arab 
după cel de-al 
doilea război 
mondial.

Nu încape în- 
doială că în ca
lea realizării u- 
nității țărilor a- 
rabe există mul
te obstacole. A- 
ceste obstacole 
se referă în spe
cial la uneltirile 
colonialist care încearcă 
căile să oprească procest 
și tot mai evident spre o strînșd 
unitate a popoarelor din Orientul 
Apropiat și Mijlociu. Pentru a 
dezbina țările arabe, a le jefui și 
a le atrage in plasa „războiului 
rèce" a fost organizat pactul de 
là Bagdad ; acestui scop îi ser
vește „doctrina Eisenhower - Dul
les".

La puțin timp după proclama
rea Republicii Arabe Unite, cercu
rile imperialiste îndemînatice în 
mînuirea dictonului „divide et im
pera" (dezbină și stăpînește) au 
fost inspiratorii creării unei fede
rații iordano-irakiene. Proclama
rea acestei federații (noul stat ur- 
mind să poarte numele „Federa
ția Arabă") la 14 februarie a fost 
primită cu multă rezervă în lu
mea arabă. Ziarul „Alef Ba" con
sideră pe bună dreptate că Fede
rația iordano-irakiană face parte 
dintr-un plan imperialist „avînd 
drept scop stăvilirea influenței 
noii uniuni siriano-egiptene în lu
mea arabă".

Conștiința popoarelor arabe a de
venit în prezent mai trează ca 
orieînd. Ea nu se va lăsa înăbu
șită de metodele bine cunoscute 
ale colonialiștilor asupritori. In ur
ma anilor îndelungați de asupri
re colonialistă lumea rabă a putut

y ruiui , __
t niunea • '
î alegerea
♦ toare ale Uniunii 
î Congresului vor 
| zile.
♦
I 0 nouă organizație 1 

tdo tineret in Argentina* 
t BUENOS AIRES 23 fXger-t 
4 preș). — După cum anunțai 
I ziarul „Nuestra Palabra“, ini 
I Argentina a luat ființă organi f 
ș zația „Mișcarea de tineret pen-I 
4 tru eliberarea națională“ dini 
Icare fac parte reprezentanți air 
! tineretului de diferite concep-I 

ții politice. 4

Noua organizație a dat pu-T 
blicității declarația-program în | 

a care se arată că ea se ridică in* 
ț apărarea „întreprinderilor pe-I 
♦ trolifere de stat“, se pronunță 4 
J pentru naționalizarea tuturor ț 
a surselor de energie, in apăra • 
4 rea drepturilor oamenilor ♦ 
Ț munciii pentru salariu egal la I 
I muncă egală, pentru înființa- 4 
♦ rea unui centru sindical inde- * 
î pendent și unic. „Mișcarea de I 
* tineret pentru eliberarea na-* 
l țională" cere efectuarea retor-1 
I mei agrare, anularea legisla-1 
f ției represive etc.
4 In declarație se subliniază că* 
| noua organizație se ridică im-a 
1 potriva pactelor militariste șif 

cere încetarea experiențelor cub 
arma nucleară. I

penna-

Sìoroàmia

t
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ace sie 
ale co- 

între
moral, spiritual, material și pen
tru a o înzestra cu armele cele 
mai moderne.

Noi înarmăm armata, dar do
rim ca această armă să nu fie 
folosită niciodată, pentru că arma 
modernă este cea mai teribilă 
armă a tuturor timpurilor. 
Arme ca acelea cu care sînt as
tăzi înzestrate armatele n-au »- 
xistat încă pînă în prezent.

In încheiere N. S. Hrușciov a 
rostit cuvinte de salut în cinstea _______  _ _ ____
glorioasei Armate Sovietice. în ce" căre"“a "educatei'crescut'for- 
cinstea forțelor armate ale Uniu- țe|e armate sovietice, le-a călit 

<• ii*. ...... —u.,. |Upte-e pențru. fericirea între
gului popor sovietic.

♦
MOSCOVA 24 

TASS transmite: La 
— în ziua celei de-a 
sări a Armatei Sovietice — în 
prezența a mii de oameni ai mun
cii și a unor unități militare din 
garnizoana Moscova. în capitala 
sovietică a avut loc punerea pie
trei fundamentale a Monumentu
lui Victoriei poporului sovietic în 
Marele Război pentru Apărarea 
Patriei din 1941—1945.

sold allnii Sovietice. în cinstea
lor, matrozilor, ofițerilor, genera
lilor. ■'amirJilor, forțelor 
sovietice

Apoi N. S. Hrușciov a 
pentru ambasadorii străini, pen
tru toți oaspeții, pentru repre-

armate

toastat

Solemnitatea înmînării unui dar 
oferit de Armata Romînă

MOSCOVA 24 Corespondentul 
Agerpres transmite : La Muzeul 
Central al Armatei Sovietice a 
avut loc luni solemnitatea lumi
nării unui dar oferit de Armata 
Romînă cu ocazia celei de-a 40-a 
aniversări a întemeierii Armatei 
Sovietice. Darul constă dintr-o 
compoziție sculpturală simbolizind 
prietenia de arme romino-sovieti- 
că.

La solemnitate au participat .- 
generalul de armata A. 1. Anto
nov, generalul-locotenent N. V. 
Pupișev, generalul-maior S. V. So
kolov și alți ofițeri superiori ai 
armatei sovietice. Din partea ar
matei romine a participat atașa
tul militar al R. P. Romine la 
Moscova, colonelul R. Baciu,

După cuvintul colonelului Baciu, 
generalul de armată Antonov a de
clarat printre altele : „Ministrul 
Apărării al U.RS.S., mareșalul 
Uniunii Sovietice Malinovski, m-a 
însărcinat să transmit armatei ro- 
mine mulțumiri călduroase pentru 
urările de bine și darul priete
nesc. Prietenia și atenția armatei 
romine, ca și a tuturor armatelor 
din țările socialiste, ne sint scum
pe, prețioase — ele constituind 
expresia unității puternice și a fră
ției de arme a popoarelor noastre. 
Această prietenie este o mare ga
ranție a menținerii păcii.

Transmit tuturor generalilor, o- 
fițerilor, soldaților și marinarilor 
romini urări de noi succese in 
pregătirea de luptă și politică“.

In străinătate
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

Cea de-a 40-a aniversare a Ar
matei Sovietice și Flotei Mariti
me Militare a fost sărbătorită pe 
larg în străinătate. Cu acest pri
lej, atașații militari sovietici din 
străinătate au oferit recepții. Ast
fel de recepții au avut loc la So
fia. Stockholm, Paris, Roma, An
kara, Beirut, Pekin, Phenian, niei. 
Ulan-Bator, Budapesta, Varșovia, In numeroase orașe din R.D. 
Copenhaga, Berlin, Belgrad, Ti- Germană, reprezentanții popit- 
rana. Teheran. Helsinki și în alta lației au depus coroane de flori 
capitale. lă monumentele și mormintele

soldaților și ofițerilor Armatei 
Sovietice. O ceremonie solemnă a 
avut loc cu acest prilej lingă mc. 
numentul ostașilor sovietici di» 
parcul Treptow din Berlin.

★
Au fost depuse de asemenea 

coroane de flori la mormintele 
soldaților sovietici căzuti în stră
inătate în perioada celui de-al

la 
de

(Agerpres).
23 februarie
40-a aniver-

imperialismului 
' pe toate 
tul firesc

Cu aprobarea întregului popor 
Guvernul central indonezian 
ia măsuri drastice împotriva clicii separatiste

doilea război mondial. Astfel. 
Malmi au fost depuse coroane 
flori la mormîntul ostașilor sovie* 
tici căzuți în timpul războiului în 
Finlanda. Coroane de flori au fost 
de asemenea depuse la cimitirul- 
mauzoleu din Varșovia al osta
șilor sovietici căzuți în luptele 
pentru eliberarea capitalei Polo-

DJAKARTA 24 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția An
tero luînd cuvintul la 24 februa
rie la o adunare a veteranilor răz
boiului antiolandez președintele 
Sukarno a dvertizat împotriva a- 
mestecului din afară în treburile 
interne ale Indoneziei.

„Un anumit bloc — a spus 
Sukarno — este nemulțumit de 
politica independentă activă a In
doneziei, dorește ca ea să ducă o 
politică internațională și se ame
stecă în acest scop, in treburile 
interne ale Indoneziei. Noi nu vom 
tolera însă amestecul unor forțe 
străine. Nu numai guvernul, dar 
și întregul popor are datoria să 
apere republica împotriva încercă
rilor de a o atrage în vreun bloc“.

★
DJAKARTA 24 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt al Ministe
rului de Externe al Indoneziei, 
Ganis Harsono, a declarat cores
pondentului agenției Associated 
Press că guvernul central de la 
Djakarta nu va duce tratative cu

clicile separatiste din Sumatra 
centrală ți Celebesul de nord de- 
cît dacă acestea vor capitula. 
Harsono a spus că poziția guver
nului este aprobată de poporul 
indonezian ți de conducătorii po
litici precum ți de fostul vicepre
ședinte, Hatta, care s-a pronunțat 
în favoarea unei politici ferme 
față de guvernele din Celebbzul 
de nord ți Sumatra.

Din diferite regiuni ale Indone
ziei sosesc știri din care rezultă 
că acțiunea separatițtilor este viu 
dezaprobată de populația locală.

De asemenea la Menado, (Ce
lebesul de nord) se semnalează 
dezertări în rîndurile armatei. A- 
genția Antara relatează că nn 
batalion de elită din garnizoana 
militară din Celebesul de nord a 
dezertat in semn de protest împo
triva acțiunii separatiste a clicii 
militare din această parte a tării.

’ *
DJAKARTA 23 (Agerpres). — 

Potrivit unei hotărîri a guvernu-

lui indonezian, toate comunica
țiile terestre cu Sumatra centrală 
au fost întrerupte începînd de la 
21 februarie. Forțele aeriene in
doneziene au executat misiuni în 
cursul cărora au fost bombardate 
mai multe poduri. In comunica
tul dat de guvernul indonezian se 
arată că au fost luate măsuri pen
tru ca populația să nu aibă de 
suferit de pe urma bombarda
mentelor. Au fost bombardate de 
asemenea posturile de radio ale 
separatiștilor de la Padang și 
Bukittinggi.

★
DJAKARTA 24 (Agerpres). — 

Luînd cuvintul la Djakarta în 
fața a 1.000 de ofițeri, șeful sta
tului major al forțelor armate in
doneziene, Nasution, a declarat 
că nu este cu putință să se re
zolve incidentul din Sumatra 
centrală prin consultări, după 
cum se presupunea și că guver
nul și autoritățile militare indo
neziene sint de părere că clica 
lui Hussein trebuie sancționată.
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IN PIATA VAUAV 
S-A CÎNTAT

Steinhardt, 
întors în

INTEDNATIONALAW
...Cît timp a 

trecut oare de 
cînd îl ascult 
pe maistrul Sta
nislav Kopecky?

Vorba sa do- 
moală. pe alocuri 
pre, face să reînvie evenimentele 
din februarie 1948, episod 
ționant din vața poporului 
slovac.

...18 februarie 
de lingă strung, în această 
ncață, alături de bucata de 
pe care ți-o luase de acasă, Stanis
lav Kopecky ți-a așezat și arma. 
Era aceeași armă pe care o folo
sise cu trei ani în urmă împotri
va cotropitorilor hitleriști, căci 
Kopecky — cum aveam să aflu 
mai tîrziu —fusese unul din eroii 
anonimi ai luptelor de atunci.

— în acea Zi — îți deapănă 
maistrul firul amintirilor — în 
scfcția de motoare Diesel, în. hala 
de mațini-uqelte, la turnătorie, în 
întreaga uzină „C.K.D. Sokolova“, 
muncitorii lucrau avînd armele 
lingă ei. Și la fel, pretutindeni, în 
marile întreprinderi ți instituții 
din Praga. în toate centrele im- 
portante ale țării, gărzile munci
torești erau la veghe. De dala a- 
ceasta, hotărît lucru, nu era să 
mai admitem — ți vocea maistru
lui devine aspră — cele ce s-au 
întîmplat în 1920, cînd burghe
zia, în complicitate cu social-de- 
mocrații de dreapta, ne-a furat 
roadele luptelor revoluționare, 
împingînd tînăra republică pe 
calea dezvoltării burgheze. Și ce 
le-a reușit în 1920 nu le-a mai 
mers în 1948. Nici unul dintre 
noi n-a părăsit întreprinderea în 
acele momente grele. Uite aici,

Corespondența 
din Praga

cu accente as-

pe banca aceas
ta, am dormit 
opt nop(i la 
rînd în februa
rie 1948.

Iosef Kalerta, 
uzinei ți strunga-

1948. Pe

emo« 
ceho-

raftul 
dimi- 
pii ne

dispecer șef al 
rul Jan Zenkl se apropie de noi. 
Kalerta îl bate prietenește pe 
umăr pe Kopecky. Se interesează 
despre subiectul discuției noastre. 
Aflu că cei doi au luat și ei par
te atunci la evenimente.

Semnalul putch-ului contrare
voluționar — îți continuă maistrul 
povestirea — trebuia să fie de
clanșarea unei crize de guvern. 
Burghezia urmărea să creeze în 
țară, în preajma alegerilor gene
rale, o atmosferă de haos, de dez
ordine, care să înlesnească lichi
darea libertăților cucerite de po
por, restituirea întreprinderilor 
naționalizate către foștii patroni, 
împiedicarea unei reforme agrare 
și a naționalizării celorlalte în
treprinderi. Complotiștii urmă
reau să despartă Cehoslovacia de 
Uniunea Sovietică ți de aliații ei, 
s-o dea din nou pe mîna acelora 
care prin rușinoasa înțelegere de 
la München, deschiseseră porțile 
hi tleriștilor.

Intr-adevăr, la 20 februarie 
reacțiunea a provocat o criză de 
guvern. Din cei 26 de miniștri ai 
guvernului Gottwald, 12 — repre
zentanți a trei partide politice de 
dreapta — și-au înaintat de
misia președintelui Beneș. Pentru 
a-șî realiza planurile, ei nu ezitau 
să recurgă și la forță, intraseră 
chiar în contact cu unii ofițeri 
care stocaseră arme, întocmiseră 
deja planuri detailate pentru un 
putch armat.

Cercurile imperialiste din Oc
cident nu erau străine de cele ce 
se petreceau în Cehoslovacia. Un 
amănunt semnificativ : ambasado
rul Statelor Unite, 
plecat din țară, s-a
Cehoslovacia cu avion special cu 
o zi înainte de declanșarea cri
zei. La sosire, el a declarat presei, 
fără nici o jenă, că a venit sfîr- 
șitul participării comuniștilor la 
guvern, că în gurînd Cehoslovacia 
se va întoarce la orinduirea capi
talistă, că va intra în strînse le
gături cu America.

In aceeași perioadă, un grup 
de ofițeri americani se aflau „din 
întimplare" în excursie prin 
Cehoslovacia.

— Noi ne dădusem seama mai 
demult ce urmărea reacțiunea — 
îți continuă povestirea Stanislav 
Kopecky. De aceea am și consti
tuit gărzile muncitorești. Punînd 
guvernul într-o situație dificilă, 
reacțiunea dorea să împingă la 
demisie întregul guvern prezidat 
de Gottwald, pentru ca puterea 
să fie încredinfată apoi unui așa- 

guvern de specialiști“,

participarea comuniștilor, un gu
vern ostil muncitorilor și popu
lației muncitoare. Socotelile lor 
de acasă nu s-au potrivit însă cu 
cele din tîrg...

După demisia celor 12 miniș
tri, partidul comunist s-a adresat 
întregului popor, informîndu-1 a- ' 
supra telurilor ascunse urmărite, 
de reac{iune prin această măsură.

Peste tot, în orașe, sate, uzine 
etc. au luat ființa comitete de ac- 1 
țiune, în uriașe mitinguri de 
masă, poporul cerea ca demisia 
celor 12 să fie acceptată, iar gu- ] 
vernul complectat cu miniștri de- - 
votați poporului, republicii și o- 1 
rinduirii democrat-populare. Eve
nimentele luară un curs la 
reacțiunea nu se așteptase.

Aceasta fiind situa(ia, preșe
dintele Beneș ezita, recurgea la 
manevre. Acum reacțiunea ar fi 
preferat să-i mențină pe cei 12 
în guvern.

La 25 februarie 1948. Clement 
Gottwald, președintele Consiliului 
de Miniștri ți președinte al Parti
dului Comunist, a înaintat pre
ședintelui Beneș propunerile pen-

care

lei atelierul Școlii tehnice de cinematografie din Cimelice

tru complectarea guvernului cu 
reprezentanți progresiști ai tuturor 
partidelor pojitice si organizații 
de masă din țară. în fața uriașei 
mișcări de masă ce se dezlănțuise, 
președintele, după ce ezitase mul
te zile la rînd, s-a văzut nevoit 
să accepte demisia miniștrilor 
reacționari și să aprobe propune
rile prezentate de Clement Gott
wald. Noul guvern de sub preșe
dinția lui Gottwald a primit vot 
de încredere din partea parlamen
tului. Planurile burgheziei de a 
pune mîna pe putere eșuaseră. 
Miniștrii burgheziei căzuseră în 
cursa pe care o întinseseră alto
ra.

Merită relevat faptul că înfrîn- 
gerea reacțiunii, constituirea unui 
guvern reprezentativ al tuturor 
forțelor progresiste ale poporului, 
s-a desfășurat în limite strict 
constituționale, fără să fi fost 
vărsată măcar o picătură de sînge.

Stanislav , Kopecky, tovarășii de 
la „C.K.D. Sokolova“, oamenii 
muncii din uzine și fabrici puse
seră mina pe arme, pentru ca la 
nevoie să-și- apere libertatea ți 
drepturile împotriva atacurilor 
reacțiunii. Dar n-a fost nevoie să 
facă uz de ele. Unitatea poporu
lui a fost atît de desăvîrșită incit 
burghezia a-a pomenit izolată, 
neputincioasă și înfrintă. Cileva 
luni mai tîrziu, după strălucita 
victorie în alegeri a forțelor de 
stingă, a demisionat ți președin
tele Beneș.

Februarie 1948 a arătat burghe
ziei cehoslovace, lui Beneș și lu
mii întregi, că comuniștii ceho
slovaci sînt hotăfîți să construias
că socialismul. Februarie 1948 a 
arătat cît de mult ține poporul 
cehoslovac la prietenia sa cu Uni
unea Sovietică, care i-a adus li
bertatea.

— în ziua de 25 februarie, un 
nou schimb al gărzii muncitorești 
ne luase locul, îți încheie povesti
rea tovarășul Kopecky, iar —: 
am plecat spre Vaclavsky 
mesty. Piața, străzile din jur, 
veniseră un uriaș furnicar de 
meni. Mulțimea îl aștepta cu 
răbdare pe tovarășul Clement 
Gottwald, plecat la palatul prezi
dențial. De la tribuna improvi
zată, Gottwald a anunțat apoi su
telor de mii de oameni adunați 
aci victoria repurtată,

...Te-atn ascultat, prietene Sta
nislav, povestind evenimentele de 
atunci ți mi-ain notat cuvînt cu

noi 
Na
de- 
oa- 
ne-

atunci și mi-ain notat cuvînt 
cuvint tot ceea ce-ai spus.

Se împlinesc acum 10 ani de 
cînd dumneata, tovarășe Stanislav 
Kopecky. în după-amiaza zilei de 
25 februarie, pe Vaclavsky Na- 
mesly, alături de sute de mii de 
praghezi ai intonat plin de înflă
cărare Internaționala. Și cile 
bucurii ți-au adus acești 10 ani, 
ție, lui Josef Kalerta și Jan Zenkl 
tuturor 
slovaci.

oamenilor muncii cebo-

GEORGE IONESCU

:

î

î 
: 
:
: 
:

★ ★

PRAGA 23 (Agerpres). — La 
23 februarie a avut Icc la Praga 
o mare paradă a unităților mili
ției populare, a unităților arma
tei populare cehoslovace și a u- 
nităților, armate' ale Ministerului 
de Interne al R. .Cehoslovace, in 
cinstea celei de-a ÎO-a aniversări 
a victoriei din februarie 1948.

Printre oaspeții de onoare caje 
au asistat la paradă au fost re
prezentanți aj partidului și gu
vernului.

După intonarea Imnului națio
nal cehoslovac, a luat cuvintul 
Antonin Novotny, președintele 
R. Cehoslovace și prim secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia.

ir

După . ._ 
lei, a început parada a 5.000 de 
membri ai unităților de miliție, 
dintre care majoritatea au parti
cipat ia evenimentele din februa
rie ; aproape o treime dintre ei au 
primit cu acest prilej distincții 
pentru abnegație in muncă in 
cadrul unităților de miliție. Au: 
urmat apoi unități ale armatei 
populare cehoslovace și afe Tor
telor armate ale Ministerului de 
Interne și apoi coloanele de ma
nifestanti din Praga purtind 
steaguri roșii, sute de steaguri 
cehoslovace și sovietice și lo
zinci

intonarea Internaționa

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Sctnteii", Tel. 7.50.10. Tiparul : Combinatul Poligrafie Casa Sctnteii „t. V. Stalin".

Precizînd țelurile Republicii A- 
rabe Unite președintele Nasser a 
spus la marele miting de la Cairo 
din 21 februarie că noua republică 
urmărește realizarea aspirațiilor la 
libertate, suveranitate, demnitate • 
și unitate a tuturor arabilor. Acest 
lucru nu poate fi decît salutat și 
de către opinia publică internațio
nală.

Poporul și tineretul nostru, care 
sprijină cu căldură strădaniile po
poarelor arabe spre dobîndirea 
unei vieți tot mai prospere, salută 
crearea noului și celui mai mare 
stat suveran din Orientul Apropiat 
și Mijlociu — Republica Arabă 
Unită — urîndu-i să devină un 
factor important în promovarea 
unei politici de independență, de 
pace și coexistență, conformă c'.i 
aspirațiile tuturor națiunilor din 
Orientul Apropiat și Mijlociu.

Dorim ca bunele relații stabi
lite pînă în prezent cu Egiptul 
și Siria să fie continuate și dez
voltate în cadrul relațiilor cu noul 
stat — Republica Arabă Unită. 
Aceasta deoarece avem convinge
rea că dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre po
porul romîn și poporul Republicii 
Arabe Unite corespunde interese
lor reciproce și va servi cauza în
tăririi păcii și securității interna
ționale.

D. MIHAIL

și verde. Pe banda verde se 
află imprimată semiluna egip
teană, urmată de 11 stele re- 
prezentind cele 11 țări arabe.

★

DAMASC 23 (Agerpres). — 
După cunt anunță din Bagdad 
corespondentul ziarului „Saud 
Al-Arab“, în cursul zilei de 
22 februarie la Bagdad și în 
alte orașe din Irak au avut 
loc demonstrații de masă ale 
studenților, elevilor și ale ma
selor largi populare in legă
tură cu rezultatele plebiscitu
lui din Republica Arabă Unită 
și alegerea lui Gamal Abdel 
Nasser în funcția de preșe
dinte al republicii. Demon
stranții purtau lozinci: „Tră
iască Republica Arabă Uni
tă“!, „Jos pactul de la Bag
dad“. Demonstranții au cerut 
ieșirea imediată a Irakului 
din pactul de la Bagdad și 
din Statul Federal Arab și 
alăturarea Irakului pe bază 
de federație la Republica 
Arabă Unită. Guvernul a tri
mis împotriva demonstranți 
lor trupe și poliția. In urma 
ciocnirilor armate există morți

colonialistă lumea rabă a putut

CAIRO 24 (Agerpres). — 
Postul de radio Cairo a anun
țat că luni dimineață a solit 
la Damasc Gamal Abdel Nas
ser, președintele Republicii A- 
rabe Unite.

Președintele Nasser și Kuatli 
și persoanele care-i însoțesc 
s-au îndreptat spre palatul pre
zidențial unde a avut loc pri
ma ședință comună pentru 
discutarea unor probleme în 
legătură cu crearea Republicii 
Arabe Unite.

★
CAIRO 24 (Agerpres )k —■ 

.După cum anunță diferite a- 
genții, la 24 februarie, în afa
ră de Uniunea Sovietică, Re
publica Arabă Upită a fost re
cunoscută în R. P. Chineză și 
India, Afganistan, Iugoslavia, 
Italia, Ceylon, Spania, Norve
gia, Cehoslovacia, Elveția, Bel
gia, Albania, Tunisia, Ungaria, 
Polonia, Japoniș, Danemarca, 
Romînia, R. F. Germană, Olan- 
da. Suedia, Indonezia, Bulga
ria și Vatican.

★
Pe străzile orașului' Cairo 

flutură un nou drapel — acela 
al noii Republici Arabe Unite. — _______ _____ _____  ...
Drapelul este format din trei și răniți. Au fost arestați 
benzi orizontale — roșie, a’.bă cîteya sute de oameni.

PE SCURT
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SOFIA. — Uniunea tehnlco-ști- 
ințifică din Bulgaria n răspuus 
Camerei tehnice din Grecia că ac
ceptă propunerea in vederea con
vocării unei conferințe tehnico- 
științifice a țărilor balcanice. U- 
nlunea va trimite doi reprezentanți 
la tratativele preliminare.
. BUDAPESTA. - La 22 februarie 
a avut loc la Budapesta inaugura
rea centrului de televiziune ungar, 
situat pe colina SzechenyL tn a- 
prop'ere de Capitala Ungariei.

CAIRO. — Reprezentanța de la 
Cairo a Yemenului a dat publici
tății o declarație in care se anun
ță că forțele armate engleze con- 
ti'năă acțiunile agresive împotriva 
Yemenului. Aviația engleză a bom
bardat orașele Harib și Șukeir,

In
30

30 MARTIE — 
ZIUA ALGERIEI

CAIRO 23 (Agerpres). — 
tnulte țări din lume ziua de
martie va fi sărbătorită ca Ziua 
Algeriei. Această sărbătoare va 
constitui o demonstrație puterni
că de solidaritate ; a tuturor po
poarelor iubitoare de pace și în 
primul rînd a popoarelor Asiei și 
Africii cu poporul algerian. tn le
gătură cu această dată memorabi
lă. secretariatul permanent al con
ferinței de solidaritate a țărilor 
Asiei și Africii a luat hotărirea să 
formeze un comitet central pen
tru pregătirea și sărbătorirea Zilei 
Algeriei.
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apropiate. In de
çà in säpiämtna 

localitățile yemc-

precum și satele 
clarație se arată 
care s-a scurs _____ .... „___
nite situate la sud au fost supuse 
unui număr de 15 atacuri din par. 
tea trupelor engleze.

WASHINGTON. - După cum 
relatează agenția United Press, la 
Washington a fost semnat un a- 
cord între S.U.A. și Anglia cu pri
vire la amplasarea de arme rache
tă americane pe teritoriul. Angliei. 
După cum arată agenția, acordul 
prevede construirea tn Anglia a 
patru baze pentru rachete pe care 
vor fl Instalate 60 rampe de lan
sare tnzestrate cu rachete ameri
cane de rază medie de acțiune de 
tipul „Thor" și ..Jupiter“.

ANKARA., — . După cum, anunță 
France Presse în ședința din 23 
februarie a Medjilisului turc tn 
timpul discutării proiectului de bu
get peste 200 de deputați guverna
mentali și din opoziție s-au tn- 
căierat. Vacarnul neputîrrdu-se 
curma Medjilisul și-a întrerupt 
ședința. Se semnalează un număr 
de răniți printre deputați.

NICOSIA. — Rezistența pasiva 
a patrioților din Cipru îndreptată 
împotriva ocupanților britanici 
contipuă. După cum anunță agen- 
ția Frânte Presse. . cirea ’500 de 
primqri și membri al comunităților 
din peste 80 de sate ale ‘Insulei, 
întruniți la Anphos. și.au luat an
gajamentul să demisioneze din 
posturile Tn care au fost numiți 
de guvernul colonialist șl să nu 
colaboreze cu administrația colo
nială. Participant» la reuniune au 
adresat o scrisoare în acest sens 
guvernatorului britanic al insulei.


