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PAGINAELEVULUI aleqërOe
vizita delegatiti guvernamentale

și de partid a R. P. Ungare

TOVĂRĂȘII RADAR JANOS și GH. GHEORGHIU-DEJ SEMNIND DECLARAȚIA.

SEMNAREA DECLARAȚIEI
cu privire la Convorbirile dintre 

delegația guvernului Republicii Populare 
Romîne și a Partidului Muncitoresc 

Romîn și delegafia guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar și a Partidului Muncitoresc 

Socialist Ungar
La 26 februarie, la Consiliul de Miniștri al R. P. Romîne a avut loc semnarea declara

ției cu privire la Convorbirile dintre delegația guvernului Republicii Populare Romîne și a 
Partidului Muncitoresc Romîn și delegația guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar și a Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.

La semnarea declarației au participat tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Alexandru Drăghici, Ale
xandru Moghioroș, Constantin Pîrvulescu, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, general colonel Leon
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Ion Gheorghe Maurer, Janos Fazekas, Vladimir Gheorghiu, Al. 
Bîrlădeanu, A. Joja, A. Bunaciu, P. Niculescu-Mizil, Alexa Augustin, S. Bughici, Ion Cozma, 
Florian Dănălache, Mihail Florescu. M. Gavriliuc, Petre Lupu, Gh. Stoica, C. Scarlat, S. 
Toma, Ghizela Vass, Anton Moisescu, Petre Costache, Gh. Diaconescu, Voinea Marinescu, Au
rel Vijoli, Tiță Florea, Aurel Mălnășan, Dionisie Ionescu, Ion Popescu, Andrei Păcuraru.

Au luat parte membrii delegației guvernamentale și de partid a R. P. Ungare, tovarășii 
Kădăr Jânos, Apro Antal, Kăllai Gyula, Szirmai Istvan, Nemeth Kăroly, Sebeș Istvan, Keleti 
Ferenc, precum și experții delegației și membrii Ambasadei R. P. Ungare la București.

Din partea romînă declarația a fost semnată de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Din partea ungară, declarația a fost semnată de tovarășul Kâdâr Jânos.
Textul declarației va fi dat publicității duminică 2 martie 1958.

Toastul rostit de 
Kâdâr Jânos

Toastul rostit de 
Petre Borila

In Întreaga țară se desfășoară mitingurile electorale
Sub semnul atașamentului

maselor populare
pentru partid și guvern

Largul democratism 
al regimului nostru

Pentru oamenii Griviței, lo
cuitorii cartierului cu vechi 
tradiții revoluționare, mi

tingul electoral la care a vorbit 
tovarășul Miron Dumitru, directo
rul general al Complexului C.F.R. 
„Grivița Roșie“ și candidatul lor 
în circumscripția electorală oră
șenească 408, a fost un nou pri
lej de a-și manifesta dragostea și 
încrederea în politica partidului 
și guvernului. Montalorul Niculae 
Constantin, funcționara Georgeta 
Ungureanu, tînărul electrician 
Constantin Duță, gospodina Fio- 
rlca Jelea și alții care au luat 
cuvîntul la miting, au subliniat 
că fără conducerea înțeleaptă a 
partidului nu ar fi fost posibilă 
construirea vieții noi, socialiste în 
țara noastră. Vorbitorii au arătat 
că și această campanie electorală 
constituie o dovadă a largului de
mocratism al regimului nostru ț 
ei și-au exprimat totodată hotărî- 
rca lor, a tuturor cetățenilor din 
cartier, de a vota la 2 martie pe 
candidații Frontului Democrației 
Populare, de a contribui la îmbu
nătățirea continuă a activității 
sfaturilor populare și la obținerea 
de noi realizări.

subliniat adîncul democratism 
sistemului nostru electoral, 
tînd că oamenii muncii din 
giune se prezintă la alegerile din 
2 martie cu noi și mari realizări. 
Cu sprijinul activ al maselor de 
cetățeni — a spus vorbitorul — 
sfaturile populare au contribuit 
din plin la schimbarea înfățișă
rii Dobrogei, construind noi edi
ficii social-culturale, elcctrificînd 
noi sate și cartiere, amenajînd noi 
parcuri, străzi și șosele. Candida
tul a vorbit apoi despre perspec
tivele de dezvoltare a regiunii în 
domeniul industriei și agriculturii, 
al gospodăririi și înfrumusețării 
orașelor și satelor, creșterii bună
stării populației, 
lor prezenți au
Gheorghe Gherasimat, 
de remorcher, și 
gescu 
trans, 
dițiile 
create
crat-popular muncitorilor din por
tul Constanța, arătînd că conside
ră o datorie de onoare a tuturor 
cetățenilor de a-și da duminică 
votul candidaților F.D.P.

Asemenea mitinguri au mai a- 
vut loc în orașul Constanța la 
„Energo-combinat“, Fabrica texti
lă „întrecerea socialistă“, Fabrica 
de biscuiți „Munca“, Casa alegă
torului nr. 1, O.C.L.-Alimentara și

al 
ara

re-

în cadrul altor întreprinderi și 
instituții.

Marile drepturi ale femeilor 
cucerite datorită regimului 

democrat popuiar

Sfaturile populare 
au contribuit din plin 
la înflorirea Dobrogei

Luînd cuvîntul la mitingul e- 
lectoral care a avut loc în 
noua sală a clubului 

D.R.N.M. din orașul Constanța, 
tov. Dumitru Iordănescu, directo
rul portului Constanța, candidat 
al F.D.P. în circumscripția electo
rală regională nr. 12 Constanța, a

Recepție oferită
în cinstea delegației

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, tovarășul 
Chivu Stoica, a oferit miercuri 
seara o recepție în cinstea dele
gației guvernamentale și de par
tid a R. P. Ungare, a tovarășilor 
Kâdâr Jânos, Apro Antal, KaUai 
Gyula, Szirmai Istvan, Nemeth 
Karoly, Sebeș Istvan și Keleti Fe- 
renc.

La recepție au luat parte to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Constantin Pîrvulescu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, ge
neral colonel Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, Ion Gheorghe Maurer,

Janos Fazekaș, Vladimir Gheor- 
ghiu ; Alexandru
Atanase Joja,
Consiliului de Miniștri, 
Moisescu și acad. Mihail Ralea, 
vice-președinți ai Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, Avram Bu
naciu, ministrul Afacerilor Exter
ne, P. Niculescu-Mizil, prim ad
junct al Direcției de propagandă 
și cultură a Comitetului Central 
al P.M.R., membri ai guvernului, 
membri ai C.C. al P.M.R., Gheor
ghe Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, acad. C,. 
I. Parhon, Aurel Mălnășan, ad
junct al ministrului Afacerilor Ex
terne, Ion Popescu, ambasadorul 
R. P. Romîne în R. P. Ungară, 
conducători ai organizațiilor obș-

Cuvîntarea

tovarășului Chivu Stoica
Dragă tovarășe Kâdâr,
Stimați membri ai delegației guvernamentale șl 

de partid a Republicii Populare Ungare,
Prieteni,
Tovarăși,

Bîrlădeanu și 
vice-președinți ai 

Anton

tești, ai instituțiilor centrale și 
ai uniunilor de creație, activiști 
de partid, deputați ai Marii Adu
nări Naționale, oameni de știință 
și cultură, generali, corespondenți 
ai presei romîne și străine.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

La recepție au toastat tovarășii 
Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne 
și Apro Antal, prim vice-președin- 
te al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare.

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

(Agerpres)

Cuvîntarea

tovarășului Apro Antal
Dragi tovarăși și prieteni !

Din rîndul ce- 
luat cuvîntul 

comandant 
Mircea Gcor-

de la întreprinderea Rom- 
care au vorbit despre con- 
noi de muncă și de viață 
în anii regimului demo-

La mitingul electoral care a 
avut loc în sala de festivi
tăți a Ministerului Sănătății 

și Prevederilor Sociale cu alegă
torii din circumscripția orășe
nească nr. 12 a luat cuvîntul 
Eugenia Gheorgliian, secretara 
Comitetului femeilor din orașul 
București, propusă candidat al 
F.D.P. în alegerile de la 2 mar
tie. Amintind principalele victorii 
ale regimului democrat-populart 
vorbitoarea a arătat că una din 
cele mai importante realizări din 
acești ani este prezența cu drep
turi egale a femeii — în toate 
domeniile de activitate a vieții 
țării noastre. Vorbitoarea a scos 
apoi în relief unele din realizări
le obținute în ultimii ani în ra
ionul Stalin.

Au luat apoi cuvîntul Gheorghe 
Melincovici, Jenică Mirea și alți 
cetățeni care au exprimat hotărî- 
rea alegătorilor de a da la 2 mar
tie votul lor candidaților FJ).P.

Participanții la mitingul electo
ral din circumscripția orășeneas
că nr. 12 și-au manifestat adeziu
nea deplină la politica partidului 
și guvernului și încrederea in vic
toria în alegeri a Frontului De
mocrației Populare,

4»CRESTE FORTH EGOHOIIIGA
a regimului nostru

Ce exprimă rezultatele îndeplinirii planului 
de stat pe 1957

la masa tovărășească de la Tg. Mureș
Luînd cuvîntul, tov. Kâdâr Jânos a spus între 

altele:
Eu personal, am fost în situația fericită ca în- 

eepînd de anul trecut să reprezint de trei ori în 
străinătate Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, 
guvernul ungar, pe oamenii muncii ungari. In pri
măvara anului .trecut am fost în Uniunea Sovie
tică« în toamna anului trecut în China, iar în pre
zent vizităm Romînia. Noi am fost primiți aici în 
Romînia cu multă căldură și tot așa am fost pri
miți și ÎH U.R.S.S. și în R. P. Chineză. In ochii 
oamenilor muncii din aceste țări am citit bucuria 
că am reușit să apărăm puterea oamenilor muncii 
'din Ungaria« Această bucurie este comună între
gului lagăir socialist. Am fost primiți pretutindeni 
cu atîta dragoste și prețuire îneît am rămas pro
fund impresionați.

La’ noi acasă am muncit după cum am știut, 
după priceperea și capacitatea noastră. In timpul 
acesta noi n-am avut posibilitatea să apreciem pe 
deplin importanța internațională a luptei noastre. 
Numai călătorind în străinătate putem aprecia im
portanța internațională a acestei lupte. Această dra
goste și prețuire ne bucură, dar în același timp 
ne și obligă.

(Continuare In pag. IV-a) -

la masa tovărășească de la Tg. Mureș
Arătînd că de cîteva zile țara noastră găzduiește 

cu bucurie oaspeți dragi, tov. Petre Borilă a spus: 
membrii delegației guvernamentale și de partid 
ungare au subliniat de mai multe ori bucuria pen
tru primirea călduroasă ce li s-a făcut și au ex
primat mulțumiri pentru ajutorul dat de P. M. R. 
și poporul romîn în zilele grele ,ale luptei împo
triva contrarevoluției.

Ținem să subliniem că noi nu am făcut decît 
să ne aducem contribuția, să sprijinim lupta oa
menilor muncii maghiari credincioși socialismului, 
să ne îndeplinim datoria noastră internaționalistă.

Tov. Petre Borilă a subliniat fermitatea cu care 
Partidul Muncitoresc Socialist Ungar desfă
șoară lupta pentru construirea socialismului 
împotriva oricăror manifestări naționaliste. Ni
mic nu ne desparte, nu avem nimic de 
împărțit. Ne unește scopul nostru comun — con
struirea vieții fericite pentru popoarele noastre; 
avem un dușman comun — reacțiunea internă și 
internațională — și acest fapt ne cere să luptăm 
împotriva dușmanilor comuni, împotriva imperia
liștilor, cere întărirea continuă a unității noastre.

Tov. Petre Borilă a toastat pentru poporul un
gar, pentru guvernul revoluționar muncitoresc- 
țărănesc, pentru Partidul Muncitoresc Socialist 
.Ungar și Biroul său Poliție,

De 6 zile se află în mijlocul nostru delegația 
poporului ungar prieten care ne-a făcut cinstea de 
a vizita țara noastră ca răspuns la invitația Co
mitetului Central al Partidului nostru și a Guver
nului Republicii Populare Romîne.

Pretutindeni populația, oamenii muncii au întîm- 
pinat delegația Republicii Populare Ungare cu 
mare bucurie, cu dragoste prietenească. Mii și mii 
de muncitori, țărani, intelectuali, au primit dele
gația după vechea noastră tradiție cu pîine și sare, 
salutînd în persoana membrilor delegației poporul 
frate maghiar, exprimîndu-și hotărîrea de a întări 
și mai mult prietenia romîno-maghiară. Vizitele 
delegației Republicii Populare Ungare la Bucu
rești, Iași, Roman, Bacău, Tg. Mureș, Ploești, s-au 
transformat în puternice manifestări ale prieteniei 
de nezdruncinat a popoarelor noastre, a spiritului 
internaționalist care le animă, o manifestare a 
unității de nezdruncinat a țărilor socialiste în frun
te cu prietena noastră comună, forța conducătoare 
a lagărului nostru — marea Uniune Sovietică.

Tăria prieteniei rommo-maghiare stă în faptul 
că în ambele țări se află la putere clasa munci
toare, că rolul conducător în viața politică, econo
mică și ideologică revine partidelor noastre marx- 
ist-leniniste, in faptul că ambele popoare merg pe 
calea construirii socialismului.

(Continuare In pag. IV-a)

In numele delegației guvernamentale șl de par
tid ungare mulțumesc înainte de toate pentru cu
vintele calde, prietenești care au fost pronunțate 
aici. Vă mulțumesc dv. și întregului pcipor al Re
publicii Populare Romine pentru primirea frățească, 
plină de dragoste pe care ne-ați făcut-o. Noi con
siderăm că dragostea și prietenia manifestate față 
de noi de către poporul frate romîn sînt adresate 
poporului ungar.

Alianța dintre republicile noastre populare și 
prietenia popoarelor noastre muncitoare sînt ba
zate pe lupta noastră comună dusă pentru aceleași 
țeluri, pentru construirea socialismului apărarea 
fermă a păcii, sînt bazate pe ideile nobile ale 
internaționalismului proletar. Sînteni membri 
ai puternicului lagăr socialist in frunte cu 
Uniunea Sovietică și ni Tratatului de la Varșovia 
și avem interesul comun și datoria de a le întări și 
pe viitor. Popoarele noastre vor pace și ca oricare 
popor care construiește socialismul, ne străduim să 
fim prieteni cu toate popoarele lumii.

Pe lingă aceste năzuințe generale ale prieteniei 
ungaro-romîne, pe lingă unitatea ideologică a par
tidelor noastre, lupta comună, tradițională de mai 
multe secole pe care am dus-o împotriva asupri
torilor și exploatatorilor popoarelcr noastre, dă un 
ccnțlnut deosebit și o bază istorică prieteniei un- 
garo-remîne. Destinul nostru comun în cursul 
veacurilor, ca și noile noastre sarcini izvorîte din 
construirea socialismului șl din situația internațio
nală actuală constituie un factor dc stimulare a 
prieteniei dintre cele două popoare vecine, a priete
niei care se dezvoltă continuu.

(Continuare In pag. IV-a)
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ftați în plin avînt al muncii creatoare, dornici să ♦ 
întîmfpine alegerile de deputați în sfaturile populare f 
cu realizări deosebite, oamenii muncii din țara Ț 
noastră au luat cunoștință cu bucurie de rezultatele 4 
îndeplinirii planului pe anul 1957, publicate în Co- t 
municatul Direcției Centrale de Statistică. I

Ca de fiecare dată cîntî sînt publicate asemenea i 
bilanțuri ale muncii pașnice, creatoare, poporul

nostru are prilejul să constate cu satisfacție noile progrese ale 
economiei noastre în plină dezvoltare spre socialism.

Parcurgi comunicatul și nu obosești nici o clipă înregistrînd 
bogăția de cifre. Precise și lapidare, înfățișînd rezultatele înde
plinirii planului pe 1957 ele oglindesc entuziasmul și voința de 
muncă cu care oamenii muncii au transpus și transpun in viață 
politica partidului nostru, muncesc neobosiți pentru dezvoltarea 
economică șt culturală a țării, pentru ridicarea nivelului de 
trai. Ele oglindesc mobilizarea largă a miilor de oameni ai 
muncii sub conducerea organizațiilor de partid, la realizarea 
sarcinilor înscrise în planul pe anul 1957, inițiativa lor crea
toare dovedită prin continua îmbunătățire a procesului de 
producție în toate ramurile economiei naționale, în descoperirea 
și valorificarea mai eficace a rezervelor interne și a resurselor 
locale.

Fundalul acestor cifre îmbucurătoare îl constituie munca 
modestă dar eroică a fiecărui constructor al socialismului, con
știent că efortul său se revarsă în oceanul muncii creatoare a 
poporului, că fiecare rod al muncii lui apare în marea recoltă a 
muncii poporului.

Așa cum se arată în comunicat, în anul care s-a scurs, în 
industria mijloacelor de producție s-a înregistrat o creștere de 
11 la sută, iar în industria bunurilor de consum — 5,1 la sută. 
Planul producției marfă a crescut față de anul 1956. cu 8,4 
la sută. Productivitatea muncii a înregistrat și ea o creștere — 
de 8,3 la sută. Utilajele și instalațiile au fost în general mai 
bine folosite decît în anul 1956. S-au obținut de asemenea im
portante economii de materii prime, materiale, combustibil șl 
energie electrică.

Și în anul trecut a continuat să se dezvolte industria noa
stră grea, temelia înfloririi întregii economii, a ridicării nivelu
lui de trai al celor ce muncesc. Ca urmare a acestui fapt, s-au 
fabricat și în acest an, pentru prima <’ j LȚ,
seamă de produse noi. Printre acestea se află transformatoarele 
de 20 și 10 M.V.A., centrale telefonice i ' 
pompe de noroi duplex pentru industria petroliferă, vagoane 
cisterne de 50 tone și vagoane acoperite de 28 tone pe rulmenți, 
mașini de împrăștiat îngrășăminte chimice, semănătoare de po- j 
rumb, combine de recoltat nutreț etc. S-a introdus fabricarea 
pe scară industrială a unor obiecte de mase plastice.

Realizările obținute se datoresc participării active a mase
lor la întrecerea socialistă. O mare eficacitate au avut iniția
tivele de masă, ca cea a metalurgiștilor de la „I. C. Frimu“- 
Sinaia, inițiativele tineretului — pentru economii, de la „Pro
gresul Brăila", pentru ordine și curățenie, de la „Tudor Vladi- 
mirescu“-Bucureștl, pentru inovații, din Regiunea Autonomă 
Maghiară. Cea mai largă inițiativă de jos a fost stimulată de 
dezbaterea sistemului de salarizare îmbunătățit.

Comunicatul subliniază 
să ne îndreptăm atenția 
dăinuie.

O mal mare atenție 
muncii și reducerii prețului de cost, obținerii unei juste corelații 
intre creșterea productivității șl cea a salariului mediu.

„Scînteia tineretului“
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trebuie dată sporirii productivității ș 
erii unei liistn corelații Ț
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totodată domeniile spre care trebuie 
pentru a înlătura lipsurile ce nnai
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BOALA
DISCUȚIILOR
Jă a activului U.T.M. din 

Școala medie nr. 1 Orașul Stalin. 
Secretarii U. T. M. ai claselor și 
membrii comitetului U. T. M. pe 
școală s-au adunat să discute ac
tivitatea organizațiilor U.T.M. din 
clase pe trimestrul II. Ședințele 
acestea ale activului încep să se 
integreze în formele de muncă 
ale organizației U.T.M. din școală. 
Se respectă în acest fel o hotărire 
luată, la propunerea organizației 
de partid din școală, ca, din două 
în două săptămîni. secretarii de 
clasă și comitetul U.T.M. să se în
trunească și să discute despre ce 
au făcut și despre ce au de făcut. 
In nici un caz nu așteptam o șe- - .. .. _,rc_ 

de
dința cu caracter informativ. Pi 
supuneam dezbateri, un schimb 
experiență, propuneri, măsuri. Nu 
un plan de măsuri neapărat, dar 
ca ședința să se termine cu pers
pectiva că activitatea viitoare face 
un progres, mă așteptam.

...Secretarul comitetului U.T.M., 
Florin Spercbez, și-a deschis caie
tul de notițe. A anunțat ordinea 
de zi. încă două puncte în afară 
celui mai sus notat — de fapt, 
comunicări.

Lucrurile concise, clare, sînt în
totdeauna cu mai mult interes as
cultate. Socoteam că de aceea s-a 
apelat la conciziune, la lucruri 
spuse răspict, scurt. S-au dat chiar 
indicații ce probleme să atingă 
fiecare, în cuvîntul său.

Secretarul comitetului U.T.M. 
își nota. Dialogul era aproape ace
lași :

— Activitatea generală a clasei? 
— întreba secretarul.

— Stăm prost cu disciplina, 
spunea de pildă secretara U.T.M. 
a clasei a IX-a F. Cred că sîntem 
clasa cea mai rea din școală. Nu 
putem face nimic împotriva in
disciplinei. In ore este gălăgie. 
Parcă, după cele cîteva eliminări 
situația s-a mai îmbunătățit puțin.

— Mai departe : învățămîntul 
politic.

— Am ținut două cercuri poli
tice și informări politice „.Apoi,

ne-am dus la 
teatru. S-au 
mente la ziar.

Sau clasa a X-a A. Răspunde 
Lupescu Horia.

— Am pregătit concursul „Dru
meții veseli“. L-au cîștigat însă 
fetele. Am ținut trei cercuri poli
tice. Disciplina în unele ore e 
foarte slabă. N-am ținut ședințe 
cu utemiști! de peste două luni. 
Avem cinci abonamente la ziar.

Fie că biroul U.T.M. a fost sau 
n-a fost ajutat de către comitetul 
U.T.M„ că au desfășurat sau nu 
o activitate, răspunsul a fost ace
lași, informativ: am făcut sau 
n-am făcut, atit și atît. De altfel, 
secretarul comitetului U.T.M. voia 
să știe numai ce s-a făcut și ce 
nu, mai puțin „de 
astea, ședința act

film, la operă, la 
făcut cinci abona-

STERILE

Nici o îngăduință
față de cei ce aduc prejudicii
PRESTIGIULUI ȘCOLII

Clasa a X-a B de la Școala me
die nr. 1 din Roman își căpătase 
un renume ncinvidiat de nimeni. 
Directorul, profesorii, comitetul 
U.T.M., erau mereu neliniștiți. Ce 
nu-ți trece prin minte, aceea se 
întâmpla în clasa a X-a B. Talpăn 
Mircea și Bursuc Constantin fu
geau de la ore. Tudorică Tudor se 
bucura de faima celui mai dezor
donat elev din școală. Pe deasupra, 
își mai și jignea colegii. La ora 
de desen era un element rău.

Gavril Florea, un băiat plin de 
mîndrie, membru în comitetul 
U.T.M. pe școală, împiedica nor
mala desfășurare a Orelor prin ac
tele sale de indisciplină. Erau ca
zuri cînd se semnalau apucături 
urîte și în afara școlii. Pătrașcu 
Dumitru și Donea Ion, într-una 
din zile s-au îmbătat și au plecat 
pe stradă ca să arate și altora 
„bravura“ lor.

Faptelor de acest fel, trebuia să 
li se pună capăt. Acest lucru a 
fost urmărit atit de biroul pe 
clasă cît și de comitetul U.T.M. 
pe școală. In ajutor le-au venit 
profesorii și mai ales dirigintele 
clasei, tovarășul Boțoc Pavel.

In primul rînd, a fost organi
zată o discuție în clasă. Tema : 
De ce unii elevi au slăbit ritmul 
învățăturii față de anul trecut î 
Cel mai mult a fost criticat Abra- 
movici Rubin. Acesta însă a mo
tivat situația sa proastă 1» învă
țătură prin intenția de a urma 
medicina. „La medicină — spunea 
el — n-avem nevoie de toate ma
teriile“. Unii elevi erau înclinați 
să-i dea dreptate. Dar Băcescu 
Marin l-a întrebat atunci ce obiect 
îi place. Abramovici a dat un 
răspuns în doi peri. Osiac Vladi- 
mir, un elev care nu se numără 
printre cei mai buni, dar care 
muncește mult, i-a arătat că și 
la aceste materii, care declară că-i 
plac, nu învață. Rubin a fost ne
voit să recunoască nepăsarea sa 
față de învățămînt.

I s-a explicat atunci, că la orice 
facultate s-ar duce, el are nevoie 
de o temeinică pregătire. Pe băn
cile facultăților intră oameni ca
pabili să-și însușească cît mai mul
te cunoștințe pentru a deveni utili 
statului nostru. El trebuie să știe 
— la fel ca și ceilalți care gîndesc 
ca cl — că oameni cu ori
zonturi înguste, oameni fără o va
stă cultură generală nu pot deveni 
specialiști care să poată ține pasul 
cu ritmul uriaș de dezvoltare al 
tehnicii pe toate tărîmurile.

Pentru elevul Bursuc a fost con
vocată odată o adunare generală 
U.T.M. pe clasă. Avusese o ieșire 
huliganică față de o femeie de ser- 
vici. Atunci, teolegii i-au spus tot 
ce merita. I-au arătat că nu în
vață, că fuge de la ore, că se ține 
de năzdrăvănii, într-un cuvînt, 1-au 
judecat cu multă asprime.

Tovarășa profesoară Teodorescu 
Elena, secretara comitetului U.T.M. 
i-a chemat pe elevii indiscipli- 
nați în fața comitetului. Aici ei 
au trebuit să dea socoteală pentru 
necazurile pe care le produc pro
fesorilor, pentru faptul că prin 
purtările lor pătează prestigiul 
întregului colectiv. Dirigintele îi 
vizitase pe elevi acasă. Cu părin

ții lui Bursuc a discutat despre 
atitudinea acestuia în școală. In 
fața părinților, el a promis că se 
îndreaptă. Lucrurile n-aU luat-o 
dintr-o dată pe făgâșul cel bun. 
Din cînd în cînd unii își mai dă
deau în petec. Alții continuau să 
învețe prost, să se poarte necu
viincios, la fel ca șl mai înainte.

Comitetul U.T.M., s-a consultat 
atunci cu direcțiunea și s-a hotărit 
organizarea unei consfătuiri pe 
tema ; comportarea elevilor în 
școală și în afara ei.

A fost o consfătuire rodnică. Au 
luat parte aproape toți elevii Șco
lii medii nr. 1. Organizatorii ei, 
au avut în vedere un fapt. In fața 
fetelor, băieții erau mîndri și lău- 
dăroși. Și pentru a-i lecui, au fost 
invitate și fetele de la Școala me 
die nr. 2. Dușul primit a fost 
destul de rece. S-a vorbit pe larg 
în raportul susținut de comitetul 
U.T.M., despre comportarea în 
școală și în afara ei. Și cei care 
prin purtările lor au contravenit 
bunei cuviințe, atitudinii pe care 
trebuie s-o aibă un elev în școală 
și în societate, au fost criticați 
aspru. La discuții, colegii nu i-au 
iertat. Toți cei care au luat cu- 
vîntul, i-au sfătuit pe vinovați să 
se lase de năzbîtii și să se apuce 
de învățătură.

Comitetul U.T.M. din Școala 
medie nr. 1 din Roman și-a pro
pus cîteva acțiuni prin care să 
vină în ajutorul tuturor elevilor și 
mai ales în ajutorul acelora care 
au creat colectivului o faimă 
proastă. In această direcție, vor 
fi organizate consfătuiri pe tema 
„Școala de ieri și cea de azi“, 
concursuri „Drumeții veseli“, o în- 
tîlnire cu părinții în cadrul că
reia să se dezbată îndatorirea e- 
levilor de a-și ajuta părinții la 
treburi și o discuție pe tema 
„Tovărășie și prietenie“.

Desigur că aceste acțiuni pre
cum și întreaga muncă pe care o 
va desfășura organizația U.T.M. au 
ca scop educarea elevilor în spi
ritul muncii intense, al disciplinei, 
al respectului față de eforturile pe 
care le face poporul pentru ea ei 
să aibă condiții de învățătură din 
ce în ce mai bune. Abaterile tre
buie aspru judecate. învățătura 
este o datorie de onoare pusă de 
statul nostru în fața tinerei gene
rații. Elevii au obligația cetățe
nească să muncească cu asiduitate 
pentru îndeplinirea acestei sarcini, 
pentru a deveni cadre de nădejde 
ale construirii socialismului în 
țara noastră.

De la reluarea cursurilor a tre
cut o bucată bună de vreme. In 
Școala medie nr. 1 din Roman, 
treburile au început să se îndrep
te. Clasa a X-a B nu mai consti
tuie subiectul tuturor ședințelor 
consiliului pedagogic. Dimpotrivă, 
au început să se rostească cuvin
te de laudă despre comportarea 
marii majorități a elevilor aces
tei clase.

Numai că aceasta nu trebuie 
să constituie un motiv de liniș
tire. Organizația U.T.M., cu spri
jinul tovarășilor profesori, mai are 
multe lucruri de făcut pentru 
buna comportare a elevilor în 
școală și în afara ei.

ION ȘINCA I

ce“. Cu toate 
astea, ședința activului n-a fost 
convocată pentru îndeplinirea u- 
nei formalități. Aveau toți con
vingerea că fac un lucru util. L-au 
făcut, dar pe jumătate. S-au infor
mat unii pe alții. Știu acum — 
nu e o noutate — că disciplina în 
școală, mai ales în clasele a IX-a 
F, a IX-a D, a X-a E, e slabă; 
gălăgia la ore, teribilismele, obrăz
nicia, comportarea nedemnă a bă
ieților față de fete și invers, sînt 
frecvente ; că cercurile politice, 
bine sau rău, își țin lecțiile ; că 
numeroși utemiști sînt încă pasivi. 
Constatări și iar constatări. Acti
vul, secretarii de clasă și comite
tul U.T.M. nu știu să-și analizeze 
munca. Secretarul U. T. NI. pe 
școală nu știe ce să ceară de Ia 
acest activ. Nu de dragul conci- 
ziunii au fost laconici în discuții, 
ci pentru că nu știu să explice, 
n-au obiceiul să analizeze, răspund 
cu rezerve și evită precizările.

Secretarul clasei a X-a D> Cos- 
tea, singurul de altfel, a arătat ca 
o realizare a lor primirea elevului 
Fetcu în rîndurile organizației. A 
fost întrebat la sfîrșit ce a făcut 
Fetcu ca utemist, s-a simțit o 
schimbare calitativă în viața lui 
de cînd a devenit utemist ? Cos- 
tea a evitat să răspundă direct.

— Da, a făcut abonament, vine 
la cercul politic, la ședințe. A mai 
fost el indisciplina!, dar de cîtva 
timp n-a mai săvîrșit nici un act 
de indisciplină.

Și, de fapt, apreciind realitatea, 
ar fi trebuit să spună: Fetcu e 
același. Noi nu l-am făcut să sim
tă că, odată cu primirea lui în 
rîndurile organizației trebuia să 
devină un altul, să nu se confunde 
cu orice elev, să simtă răspunde
rea calității do membru al U.T.M. 
în întreaga lui viață, la școală, a- 
casă, pe stradă, între prieteni.

Ar mai fi trebuit să spună dacă 
acest elev, înainte de a fi discu
tată primirea lui în U.T.M., a fost 
pregătit pentru acest eveniment. 
Era el conștient de ce vrea să de
vină utemist? Avea conștiința unei 
răspunderi pe care și-a asumat-o 
în momentul cînd el a cerut să 
fie primit în rîndurile organizației 
revoluționare a tineretului ?

Ce au dovedit deci discuțiile ? 
Că acești utemiști, aleși în orga
nele de conducere ale organizații
lor U.T.M. din școală n-au fost 
îndrumați să caute tot timpul e- 
sențialul în muncă, nu știu care 
este acest esențial. Nu știu să 
caute cauzele, nu încearcă să afle 
căile de rezolvare a unor probleme 
pe care, pe bună dreptate le soco-
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tesc dificile. După cîte mi-am dat 
seama, încă n-au formată convin
gerea că răspund pentru activitatea 
celor cinci, zece sau douăzeci de 
utemiști ai clasei. Și asta tocmai 
pentru că s-au obișnuit numai să 
constate și să transmită mai de
parte constatările lor. De ce n-au 
fost în stare să treacă peste con
statarea : am ținut trei cercuri 
politice ? Pentru că în tot timpul 
s-a apelat la ținerea ședințelor a- 
cestor cercuri, indiferent de felul 
cum se țin și ce rezultate dau. De 
ce nu s-a putut trece peste con
statarea : în ore este indisciplină, 
gălăgie, unii elevi nu înțeleg că 
trebuie să se poarte cuviincios ? 
Pentru că utemiști! s-au obișnuit 
să creadă că numai profesorii, pe 
linie școlară, pot interveni catego
ric și eficace în schimbarea atitu
dinii elevilor.

S-a observat și în ședința acti
vului : oamenii obișr.uiți să con
state doar, să înregistreze, gîndesc 
foarte puțin asupra problemelor 
muncii lor. Mult prea puțin își 
pun problema scopului pe care-1 
urmăresc, a eficienței mijloacelor 
pe care le folosesc în activitatea 
lor. Dacă atît cadrele U.T.M. cît 
și utemiști! s-ar gîndi tot timpul 
că întreaga lor activitate este și 
trebuie să fie închinată unui țel, 
că acest țel este slujirea patriei, 
rezultatele muncii lor ar fi cali
tativ, altele.

★
Citind articolul de față, activul 

U.T.M. al Școlii medii nr. 1 din 
Orașul Stalin, va rămîne surprins, 
poate. Cadrele U.T.M. au sfîrșit 
ședința cu convingerea că așa tre
buie să se desfășoare. Ce-au greșit, 
am încercat să le arătăm și lor și 
altora care fac asemenea greșeli. 
Totuși, pentru inițiativa ca activul 
U.T.M. să se întrunească cu regu
laritate și să analizeze munca or
ganizației U.T.M. din școală, ei 
merită toată lauda. Numai că a- 
cesto ședințe trebuie să constituie 
un prilej de analiză, să se trans
forme într-un mijloc de dezbateri 
fructuoase, creatoare, a tuturor 
problemelor ce se ridică în activi
tatea unei organizații U.T.M. din 
școală.

Se pot analiza temele adunări
lor generale U. T. M. ce se țin în 
școală, se pot discuta alte teme 
care trebuie dezbătute cu ute- 
iniștii. Se poate discuta nu numai 
despre cîți elevi au devenit ute
miști, ci și cum trebuie să fie a- 
cețtia pregătiți pentru a face acest 
pas important în viața lor. Se 
poate vorbi despre spiritul dc răs
pundere al celor prezenți, despre 
exigența și combativitatea lor po
litică, despre desfășurarea cercu- 

pregătirea 
poate ana- 
clase luată 
altă clasă 
slabă. Sau 

problemă a 
în afara ei; 

de ce nu se pune in discuția acti
vului atitudinea colectivelor clase
lor de elevi față de cei ce se 
abat do la normele conduitei șco
lare ? Asemenea dezbateri care vor 
depăși stadiul constatărilor, ajun- 
gind la o analiză profundă, vor 
duce Ia creșterea maturității poli
tice a cadrelor U.T.M. și a utemiș- 
tilor și implicit, Ia ridicarea nive
lului activității U.T.M, din școală.

LUCREȚIA LUSTIG

rilor politice și 
cursanților, sau se 
liza activitatea unei 
în comparație cu o 
mai bună sau mai 
atit de mult amintita 
disciplinei în școală și
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— O ! Ai ieșit și tu Ia plim bare ?... Și lecțiile nepotului ?
— De cînd cu reducerea programelor școlare am mai mult 

timp liber.
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0 revistă școlară 
cu mii de

corespondenți

1953, in cadrul a- 
din inifiativa unor 
elevi a luat ființă 
de redacție pare

Un grup de elevi cercetează piesele muzeului Școlii medii nr. 1 „N. Bălcescu" din București

Pflârturii ak unei IstoriiDE TREI SE
în toate 
„Nicolae 
circulau, 
mînă în 
pe care 

„Dacă

Cu doi ani în urmă 
clasele Școlii medii nr. 1 
Bălcescu“ din București 
din bancă în bancă, din 
mînă, niște foi de hîrtie _ 
erau scrise cîteva întrebări: 
aveți părinți, rude sau cunoscuți 
care au învățat la această școală 
și în ce ani au fost elevi“.

Așa a început inițiativa alcă
tuirii muzeului școlii. Chestiona
rele acestea au mobilizat pe fie
care elev al școlii făcîndu-1 să în
trebe, să se intereseze și să caute 
pe cei care au învățat cîndva la 
școală. Atunci a început adevă
rata muncă. Astfel a fost începută 
o muncă migăloasă; dar deosebit 
de interesantă și pasionantă. Im- 
părțiți în echipe, conduse de că
tre profesori, elevii au lucrat în 
fiecare zi la adunarea materialu
lui pentru, muzeu. Rînd pe rînd 
au fost răsfoite matricolele peste 
care a trecut povara a mai mult 
de două sute de ani, manualele 
îngălbenite, cu litere grecești sau 
slavonești, caietele colbuite, pe 
care se mai vede cîte un scris 
frumos, caligrafic a cine știe cărei 
mîini răbdătoare...

Comisia metodică de istorie din 
școală a făcut cercetări la Muzeul 
de istorie al R.P.R. unde a găsit 
documente legate de vechea școa
lă de la Sf. Sava, cu programe 
școlare, orare, fotografii de-ale 
foștilor profesori și elevi, manuale 
în manuscris de-ale lui Gh. Lazăr,

unul din întemeietorii școlii romî- 
nești, corespondențe, picturi de-ale 
elevilor etc.

O importantă contribuție la 
strîngerea pieselor pentru muzeu 
au dat-o chiar foștii elevi ai șco
lii, care au căutat și-au adus tot 
ce le a rămas de atunci: caiete, 
cărți, fotografii. De exemplu, pro
fesorul Gneoșghe Dumitrescu în 
vîrstă de 90 de ani, — fost elev

La muzeul 
școlii „N. Bălcescu" 

din București

al școlii — a donat muzeului o 
carte care fusese dată ca premiu 
pentru „silință” la învățătura lim
bii latine, unui elev în 1838.

Acum, după doi ani de muncă 
perseverentă, Ia care au partici
pat deopotrivă și elevi și profe
sori cel care vizitează muzeul Șco
lii nr. 1 are în fața ochilor măr
turii importante din istoria învă- 
țămîntului și culturii romînești de 
la primele începuturi de cînd ti
parul a imprimat pe hîrtie prima 
literă romînească și pînă în zilele 
noastre. Are în fața ochilor pe 
toți marii dascăli ai școlii romî
nești, pe toți acei care au luptat 
pentru o limbă și cultură națio
nală.IMPETUOASA DEZVOLTARE

A ÎNVĂȚĂ MINI ULUIîn anii PUTERII POPULÄRE
Răsfoind chemările consiliilor regionale F. D. P
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☆ In școlile de toate gradele din regiunea Cluj studiază astăzi 
169.212 elevi și 3tudenti față de 127.974 elevi și studenți cîți stu
diau în 1938-1939...

Pentru ridicarea nivelului cultural al oamenilor muncii se va 
extinde învățămîntul de 7 ani. Vor fi construite în anul 1938 noi 
școli de toate gradele și în speeial școli dc 7 ani la Ocna Mureș, 
Glod, și Pintic — raionul Dej, la Cîmpia Turzii, Rămeți-Aiud, 
Cartierul Dîmbului Rotund — Cluj și altele.

☆ In regiunea București numărul școlilor a sporit cu peste 1500. 
In 1957 s-au cheltuit cu utilarea școlilor și căminelor 4 mi
lioane lei.

☆ în anii regimului democra t-popular în regiunea Iași, numărul 
școlilor de 4 ani a crescut de la 796 cîte erau în 1948 la 836 în 
1957, al școlilor de 7 ani de la 188 Ia 201 iar numărul școlilor 
medii de la 13 la 17. Numărul elevilor a crescut de asemenea 
în ultimii 9 ani, de la 81.745 la 83.181 — în clasele I-IV de la 
10.405 la 16.853, în clasele V-VII și de la 3.187 la 4.627 în învă
țămîntul mediu...

■ir In regiunea Craiova numărul școlilor de 4 ani a ajuns la 
1011 iar al elevilor a crescut cu 56 la sută față de anul 1944. Au 
fost construite prin autoimpunere și din bugetul statului 248 
școli.

COLE
înființată în 1678, Școala de la 

Sf. Sava este cea mai veche școa
lă din țară. Limba de predare era 
greaca, slavona sau latina iar 
printre obiectele mai importante 
era logica, retorica, metafizica, 
știința despre naștere și pieire 
etc. Apoi s-a introdus tiparul și au 
început să fie tipărite primele 
cărți romînești.

Acum 140 de ani Gheorghe La- 
zăr introduce învățămîntul în Hm,- 
ba romînă, și întocmește manuale 
de aritmetică și trigonometrie ro
mînești. Din cercetarea documen
telor și a tuturor mărturiilor ele
vilor și profesorilor de atunci, 
reiese că în prima jumătate a se
colului XIX, școala de la Sf. Sava, 
devine un important focar al cul
turii și contribuie la educarea ge
nerației de luptători de la 1848. 
Aici au fost elevi majoritatea con
ducătorilor revoluției ca Bălcescu, 
Ion Ghica, C, A. Rosetti, Bolinti- 
neanu, Cristian Teii, Eliade Ră- 
dulescu. In anul 1848 se reorga
nizează școala și se instituie pro
grama școlară întocmită de guver
nul revoluționar.

Anii următori aduc școlii tot 
mai multe transformări. In 1884 
școala de la Sf. Sava se mută în 
clădirea unde funcționează și as
tăzi. Cu fiecare an vin alți elevi, 
alți profesori. Majoritatea îi cu
noaștem. Sînt scriitori de seamă 
ai literaturii noastre, sînt oameni 
de artă și știință! Aman, Sahia, 
Camil Petrescu, Arghezi, Gala Ga- 
laction, Cocea, Topîrceanu etc., 
ale căror începuturi le găsim păs
trate în revistele societății literare 
ale școlii de atunci expuse la 
muzeu.

Există în muzeu și un colț al 
zilelor noastre. Un colț în care 
vezi scrisori de-ale elevilor co
reeni, argentinieni, polonezi, so
vietici, către elevii Școlii nr. 1, 
vezi aspecte din laboratoarele mari 
și înzestrate, cantina, internatul. 
Este colțul a cărui istorie au 
trăit-o și o trăiesc în fiecare zi 
elevii acestei școli.

N-am reușit aici decît să cu
prind doar o mică parte din tot 
ceea ce se poate vedea și spune 
despre acest muzeu.

Vreau însă să subliniez că el re
prezintă pentru fiecare elev un 
lucru de preț, care i trezește mîn- 
dria și respectul pentru școală, 
pentru tradițiile ei, un lucru deo
sebit pentru care a muncit și pe 
care îl păzește ca pe o comoară.

M. VERDEȘ
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Elevii școlii „Grigore Preoteasa“ din Capitală primesc explicații de la profesorul-malstru al atelierului de lăcătușerie.

S-ar părea că activitatea 
unei școli n-are contingență 
cu cea a unei redacții. Activi
tatea Școlii medii mixte din 
Breaza are insă Șl o latură pur 
redacțională. Cu clțiva ani in 
urmă, prin 
cestei școli, 
profesori șl 
un colectiv
și-a propus să editeze două re
viste: una in limba romină și 
alta in limba rusă. Iși propu
neau ca revistele să cuprindă 
probleme din viața școlii, ci

^șl probleme din cele mai varia..
♦ te domenii ale vieții culturale,; 
^probleme științifice, culegeri de.
♦ folclor etc. [
♦ A spune că și-au propus să' 
ț editeze revistele, e poate o ca-
♦ racterlzare modestă a muncii' 
T colectivului redacțional condus',
♦ de profesorii Radu Bicu (la edi- • 
| ția romină) și ion Ciorănic (la',
♦ ediția in limba rusă) Revistele' 
J se redactează și editează în < 
r școală. Pină și ilustrațiile, de-*, 
I senele, caricaturile etc., sini < 
J realizate de elevii școlii. Față, 
I de dificultățile pe care le sus- 4 
f cită apariția unei asemenea re- * 
I viste, rezultatele obținute de t 
t colectivul școlii întrec orice aș- j
♦ teptări. Inchlpuiți-vă o revistă j 
I care are 60—70 de pagini lu-}
♦ erată in exclusivitate cu mina, < 
I cuprinztnd creații originale
♦ poezii, caricaturi, desene etc., • 
I și a căror frumusețe merită j
♦ toată lauda t Veți descoperi în 4 
t aceste reviste migala, răbda- J
♦ rea. stăruința și dorința ele- <
î vilor și profesorilor de a avea * 
i o revistă care sä oglindească 4 
I viața școlii, să valorifice ta-1 
4 lentele elevilor, 4
ț ...Pasiunea colaboratorilor in-e 
T terni ai revistei s-a vădit încă t 
I de la prima ei apariție. La se- 4 
t cfetarialul de redacție, elevii I 
I aduc zilnic compuneri proprii, 4 
Ț încercări de poezie, epigrame, J 
I caricaturi, care puse tn discu- 4 
Ilia colectivului redacțional pri-1 
I mese sau nu avizul pentru a- f 
T oariție. Cit privește colabora-1 
i lorii externi, numărul lor poate ♦ 
istirni admirația gazetarilor. A-J
I proape 1.500 de scrisori primite ± 
tde la școli din Moscova, Pra-A
♦ fla. Sofia șl tot atitea trimise,i 
“vorbesc de la sine despre „re-A
♦ • lațille internaționale" ale revis- £
II tel. Redacția mai poartă cores. 4 

■ pondență cu emisiunile de copii *
.. ale radiodifuziunii din Mos- 
“cava (care de altfel te-a tnchi- 

‘•’.nat și o emisiune) și din .Pra- 
‘.'.ga, cu numeroși elevi de peste 
' ‘ hotare.

*

♦:
bun f 
ele-1 
lec-1

Aceste reviste sînt un
■ ’ mijloc de a stimula gustul 

vilor pentru scris, pentru
tură. Ele stimulează dorința de 
a fi la curent cu noutățile vie
ții culturale, artistice și știin
țifice, dorința elevilor ca acti
vitatea lor școlară să rămină 
consemnată In documente scri
se de ei pentru generațiile de

• •elevi care le vor urma.

■■ p.
<♦♦♦♦♦♦♦♦♦« <

Plou elîmulenî
tifnii!!

Ieșind 
ție, două 
clasa a 
s-au oprit

— Mergi 
bliotecă Doina ?

— Merg, hai
de.

Dar 
grăbit 
ajuns 
biblioteca școlii 
de eleve cer nerăb
dătoare să fie servi
le.

— Dați-mi „Mărul 
de lingă drum“...

■— Mie „Cronică 
de familie“,..

Și așa, pînă sună 
clopoțelul, cînd fe
tele părăsesc în gra
bă sala bibliotecii. 
Iar eu, ca biblioteca
rii, le reintilnesc din 
nou in recreațiile ur
mătoare or la sfîrși- 
tul orelor.

La noi, la Școala 
medie „Ecaterina
Teodoroiu“ din Tir- 
gu-Jiu majoritatea
elevelor au devenit 
prietene nedespărțite 
ale cărților de lite
ratură beletristică. E- 
levele Găvan Doina, 
Gheată Ileana, 
lescu Teodora, 
naru Filofteia 
ne Constantina 
atît de mult, 
cercetîndu-se 
de cititor, înclini să _____
crezi că celelalte ma- concursului prin ga- 
terii care nu privesc teta de perete etc.
literatura sînt negii- O altă formă de a-

în recrea- 
fale din 

Villa A 
pe sală.

la bi-

oricit 
ele, tot 
primele.

repe-

s-au 
n-au

La 
zeci

Ma
ico- 

și E- 
citesc 
îneît 

fișele

in

tragere a elevelor în 
concurs au constitu
it-o serbările noastre 
școlare. Aproape 
în fiecare reperto
riu un număr sau 
două au fost închina
te concursului ; 
curînd, clasțle

jale. Dar nu-i de loc 
așa. Elevele de mai 
sus, ca și multe alte
le, sînt fruntașe la 
învățătură.

Pasiunea elevelor 
pentru literatură e o 
veche tradiție 
școala noastră.

Preocuparea eleve
lor pentru a citi cît 
mai mult a devenit 
și mai intensă odată 
cu introducerea și în 
școala noastră a con
cursului permanent 
pentru citit literatu
ră „Iubiți Cartea". 
Acest concurs s-a
bucurat de la în
ceput de o bună pri
mire. Prima noastră 
grijă a fost populari
zarea lui in toate 
clasele. Dar pentru 
cu, oricum, a dezvol
ta gustul elevilor 
pentru citit literatu
ră nu-i o treabă toc
mai ușoară, am cău
tat cele mai potrivi
te și atrăgătoare for
me prin care să 
realizăm acest lucru: 
panouri cu coperte 
ale cărților prevăzu
te în regulamentul 
concursului, discuții 
în adunările deschi
se ale V.T.M. pa 
clasă, seri literare pe 
tema concursului, 
popularizarea perio
dică a rezultatelor

de 
a 

IX-a A și a X-a B au 
pregătit pe tema con
cursului un specta
col întreg.

Numărul 
pantelo- 
„lubiți 
Crescut 
noastră, 
la lună, 
de fnvățămint 
înscris la concurs 119 
eleve și multe dintre 
ele sini pregătite 
pentru cucerirea in
signei de „Prieten al 
Cărții“.

In urpin 
luate de 
Centrală a ______
lui, comisia noastră 
pe școală a trecui U 
pregătirea celei de a 
doua etape a con
cursului. Astfel ca. in 
curînd, vom avea
prilejul să asistăm la 
o întrecere deosebită, 
pe cit de grea pe a- 
tit de interesantă : 
întrecerea intre 
Vele purtătoare 
insignei „Prieten 
Cărții“.

parti ci
ta concurs’ 
Cartea“ 
în școala 

de la lună 
în acèsi nft

s-au

măsurilor
Comisia 

concursă-

ele
ate 
al

SPERANȚA
PR1ESCU 
bibliotecară
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Sprijinul larg acordat de tineret sfaturilor populare ^e®ațe? ------- —~~~~---- ........ . ....de balel d,n L9n,«flrad0 manifestere a conștiinței socialiste al Teatrului 
jiu- de Opără, fi 
Kirov" din Lentfi-

a tinerei genera
LA LUCRĂRILE
EDILITARE

La construirea Caselor de cultură
1.934.664 de participări cetățC' 

nești la acțiunile Sfatului Popular 
al Capitalei — 9.455.000 ore 
muncă voluntară — economii 
valoare de 43.249.464 lei, iată 
rorinio bilanț ce se referă la 
singur an *— cel trecut.

Zilele acestea am făcut o Vizită 
la secția organizatorică a Sfatului 
Popular al Capitalei pentru a mă 
documenta asupra realizărilor care 
au fost obținute pe plan edilitar 
cu sprijinul larg al cetățenilor. Ci
frele sînt de-a dreptul impresio
nante. Iată, de pildă, în ultimii 
doi ani, numai prin contribuția 
cetățenilor și folosirea posibilită
ților locale, în Capitală a fost rea
lizată peste plan, cifra de 570.107 
m.p. pavări de străzi și trotuare, și 
338.262 metri liniari electrificări 
de străzi, iar spațiul verde al ora
șului a crescut cu încă 526.698 
m.p. Rețeaua de canalizare a fost 
extinsă cu încă 10.153- metri li
niari, iar cea de apă cu peste 
18.000 m.l. Dacă am face un bi
lanț al tuturor lucrărilor efectuate 
prin muncă voluntară și folosirea 
posibilităților locale în ultimii 2 
ani am obține suma de 67.000.000 
lei.

La chemarea deputaților și a acțiuni. De 
comitetelor de stradă, cetățenii au 
săpat branșamente, au lucrat la 
transportul materialelor, la insta
larea cișmelelor, canalizare etc. Cu 
materialele puse la dispoziție de 
către sfaturile populare, cetățenii 
și-au pavat străzile în cartiere 
mărginașe. Astfel, în raionul „Gri
vița Roșie“, cetățeanca Zolta Fio- 
rica a antrenat femeile din cartier 
la pavarea străzii 23 August; aici 
au fost efectuate peste 17.000 ore 
muncă voluntară. în circumscrip
ția oirășenească nr. 134 din raio- 
nul „23 August“ cetățenii 
najat un teren de joacă 
copii.

Femeile și tineretul au 
contribuție însemnată la 
acțiunilor sfatului popular. Astfel, 
colectivele de femei au luat în 
primire peste 1800 de străzi pen
tru menținerea curățeniei pe tro
tuare și pe partea carosabilă, în 
curți, și pentru protecția pomilor. 
Pește 42.000 de femei au format 
6289 de echipe care au dus mun
că de lămurire pentru îngrijirea 
străzilor, a curților și pentru păs
trarea igienei.

de 
în 

un 
un

au ame* 
pentru

adus o 
reușița

Notez mai departe. De multe 
ori în piețe, în hale, în magazi
nele alimentare, pot fi întîlnite 
echipe de control obștesc, care au 
contribuit la descoperirea unor 
elemente necinstite din cadrul co
merțului de stat, la descoperirea 
unor abuzuri și la depistarea unor 
defecțiuni, ajutînd organele în 
drept să ia măsuri.

Eram gata să trec inai departe 
pentru a afla alte realizări edili
tare și gospodărești ale cetățenilor 
Capitalei cînd, deodată, privirea 
mi-a fost atrasă de o scurtă însem
nare pe care mi-a întins-o un to
varăș de la secția organizatorică a 
sfatului. Iată despre ce era vorba: 

în strada Plivitului, din raionul 
„Lenin", lucrările pentru săparea 
terasamentului și transportul celor 
90 de vagoane de piatră, a bordu
rilor de trotuar, a nisipului și lu
crările de pavare au fost duse la 
bun sfîrșit de peste 3500 de cetă
țeni care timp de 35 de zile au 
ieșit zilnic, circa 100 pe zi pentru 
a pune la punct strada lor. Depu
tatul raional al circumscripției 
nr. 137 și deputatul orășenesc îm
preună cit membrii comitetului de 
stradă au fost în fruntea acestei 

~ i asemenea, un număr 
de 265 do cițmele au fost insta
late tot de către cetățeni în dife
rite puncte ale orașului.

în anul trecut, cetățenii și-au 
dat din plin contribuția la între
ținerea fondului locativ, la acțiu
nile de îmbogățire cu spații verzi 
a orașului, de curățire a străzilor 
și alte acțiuni edilitare și gospo
dărești.

Dacă Sfatul Popular al Capitalei 
și sfaturile populare ale orașului 
se pot minori astăzi cu toate a- 
ceste realizări, acest lucru a fost 
posibil numai pentru că comite
tele executive, deputății raionali 
și orășenești au creat în jurul lor 
un larg activ de cetățeni care au 
sprijinit prin muncă voluntară și 
cu ■ inițiativa lor creatoare, rezol
varea problemelor de interes ob
ștesc, conștienți de faptul că tot 
ceea ce fac, este în folosul lor, al 
înfrumusețării orașului. Dînd do
vadă de o înaltă maturitate cetă
țenească, locuitorii Capitalei noas
tre se pot mîndri astăzi cu reali
zările lor.

Âamiflul de bi 
mic de Stal

Balet ȚfS. M. i... 
grad, care timp de trei săptămitu 
a făcut un turueu in țara noastră 
a părăsit miercuri la amiiită Capii

Turneul Ansamblului de balet al 
Teatrului Acddemlc de Stat de ()- 
peră șt Balet 73. M. Kirov" din 
Leningrad a constituit un eveni- 
nșent deosebit In viața artistică a 
pârli noastre. Cele 16 spectacole și 

■'Tecitale prezentate pe scena Tea
trului de Operă și Balet al R. P. 
Romine în fața a aproape 20.000 
spectatori, recitalurile date pentru 
muncitorii unor mari fabrici și 
uzine din Capitală au relevat înal
ta măiestrie a balerinilor sovietici 
și au constituit manifestări entu
ziaste ale prieteniei dintre poporul 
romln și popoarele Uniunii Sovie-

... ani de colaborare 
culturală dintre R. P. Romînă 

șf R. P. Polonă
ani ul filmului aduc ci 

_ _____ —Hei necesară la bogatul
nare culturala «Mitre legăturilor artistice 

și K.P.| Polonă. Ani veri două

tineretului din Capitală

Macheta uneia din viitoarele Case de cultură
I-am întîlnit acum cîteva luni 

pe tinerii din raionul „23 August“ 
pe un fost maidan împrejmuit în -j-L > >. ■

cui-
grabă pe care l-au botezat 
iuțeală : „Șantierul Casei de 
tură a tineretului“.

a Au pus mina pe hîrlețe

M. ZONIS

* au pus mina pe hîrlețe sau 
tîrnăcoape și-n cîtev,a zile au și 
conturat viitoarea fundație. Se 
adunau zilnic după programul 
primului schimb o sută-două de 
tineri și lucrau pînă dădea noap
tea. De isprava lor a aflat din 
vreme și președintele sfatului 
popular al raionului „23 August“, 
tovarășul Radu Drăgan, care a 
așezat prima cărămidă la teme
lia Casei dfe cultură? El le-a 
promis atunci să le trimită în 
ajutor tehnicieni și meșteri 
pricepuți în construcție. Cum se 
obișnuiește în asertienea momen
te, s-a stabilit ca lucrarea să fie 
gata în cinstea zilei 
gust 1958. Ca primă 
airea să fie gata la 
februarie.

Ei bine, aflați că 
acest raion, împreună cu mește
rii constructori s-au ținut de. cu- 
vînt. încă de la începutul lui fe
bruarie, clădirea este gata la 
„roșu“. Deși sîntem în plină iar
nă — ce-i drept cu zile mai pri-

tinerii

Au- 
clă- 
prin

din

Tinerele fete în activitatea obștească

măvăratice — sute de tineri sînt 
prezenți la muncă voluntară. 
Intre raioanele Capitalei s-a în
cins o adevărată întrecere. Tine
rii vor să aibă în fiecare raion o 
casă de cultură. Și în alte cinci 
raioane: „Grivița Roșie“, „Tudor 
Vladimirescu“, „1 Mai“, „Gh. 
Gheorghiu-Dej“, „Nicolae Bălces
cu“, a fost de mult depășită eta
pa dorinței. Aici se construiește 
acum de zor. Ba cei din „Grivița 
Roșie“ și „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
sînt gata s-o ia înaintea celor 
din raionul „23 August“.

Această întrecere m.,a îndem
nat să aflu cîteva lucruri în plus. 
Și în consecință, am făcut o vi
zită la Instituțul de proiectări al 
orașului București.

— Construirea Caselor de cul
tură ale tineretului — mi-a spus 
tovarășul arhitect Anatolie Pro- 
dan, coordonatorul colectivului 
de proiectanți al acestor așeză
minte culturale — este o pro
blemă la ordinea zilei. Ini
țiativa ne-a apărut ca fiind 
deosebit de interesantă și nu gre
șesc de loc dacă afirm că ne-a 
pasionat de îndată ce-am aflat 
despre ea. Ca dovadă am să re
dau un singur exemplu : proiec
tarea acestor clădiri solicită foar
te mult timp. In sprijinul nostru 
au venit utemiști din organizația 
institutului nostru care au lucrat 
voluntar la executarea acestor

proiecte. Cît privește stadiul lu
crărilor, cele din raioanele „23 
August“ „Grivița Roșie“ și „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ sînt gata la roșu. 
Ele vor fi terminate în preajma 
zilei de 11 iunie. In celelalte ra
ioane, respectiv „1 Mai“, „Nico- 
lae Bălcescu“ și „Tudor Vladimi- 
rescu", lucrările au început ceva 
mai tîrziu. Ele avansează într-un 
ritm foarte rapid și anul acesta 
vor fi date în folosință. Entuzias
mul cu care participă tinerii la 
această acțiune ne oferă 
ciente garanții.

Entuziasmul tineretului...
la îndemînă cîteva cifre foarte 
ilustrative: aproape 50.000 de ti
neri din Capitală au participat 
în mod voluntar la ridicarea Ca
selor de cultură ale tineretului.

Datorită acestui fapt, vor pu
tea fi realizate economii în va
loare de peste un milion lei din 
fondurile alocate pentru construi
rea acestor instituții culturale.

Construcția Caselor de cultură 
ale tineretului, vădește cîmpu'l 
larg deschis inițiativei tineretu
lui de activitatea organelor lo
cale ale puterii de stat — sfa
turile populare. Prin eforturile 
tineretului și cu ajutorul sfatu
rilor populare, Capitala se va 
îmbogăți cu cîteva instituții de 
cultură l,a dispoziția tinerei ge
nerații.

Printr-un decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, tovară
șul Cloroiu Nicolae, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Romîne în In
dia, a fost acreditat și în calitatea 
de trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Republicii Popu
lare Romîne în Ceylon.

ir
Marți au sosit în Capitală, în 

cadrul planului, de muncă pentru 
aplicarea convenției culturale în
tre R. P. Romînă și R. P. Unga
ră, Osvath Julia, artistă a po
porului, laureată a premiului 
Kossuth și Farago Andras, soliști 
ai Operei din Budapesta.

★
La invitația Societății științelor 

medicale din R.P. Romînă, miercuri 
a sosit în Capitală o delegație de 
medici greci în frunte cu prof. dr. 
bedes Dimitrios de la Facultatea 
de medicină din Atena, 
dinte al Societății de 
din Grecia.

Delegația va face un schimb de 
experiență cu medici din țara noa
stră și va vizita o serie de insti
tuții sanitare.

vicepreșe-
chirurgie

3

Aștăzl, se împlinesc zece 
de la semnarea convenției 
cofaWi -
R.P.R. ț, • 
sarea a zece «ni de la intrarea 
în vigoare a acestei convenții, 
care ay înfhegat l într-o îoțmă 
organizată relapife fcunufalfe 
dintre cele două țări, constituie 
un moment remarcabil jn- istr- 
rîa relațiilor trftdwitfnăle rlitiAe 
Romînia și Polonia. Acest mo- 
mpnt maut'ieazt pțn|oraaț. baip- 
lor urmi iar;/ sthitab de expe
riență șî de valori culturale, ar
tistice și științifice care s-au 
dovedit a fi de o reală impor
tanță în cunoașterea și apropie
rea dintre cele două popoare 
frățești.

In cei zece ani relațiile cul
turale dir.trs țările noastre au 
îmbrăcat o multitudine de for
me. Țara noastră a fost vizitată 
de numeroși mesajeri din patria 
lui Chopin, reprezentanți ai li
nei școli muzicale de un înalt 
nivel. Numeroși interpreli de 
valoare printre care Hă’ină 
Czemy-Stefanska, Alicja Dan- 
kowska și alții, au concertat în 
țara noastră obținînd succese. 
Solii artei noastre muzicale au 
răspuns la rîndul lor vizite
lor făcute. Filarmonica 
stat „George Enescu“ 
participat Ia festivalul 
muzică contemporană „Toamna 
varșoviană“ din 1956, avînd ca 
dirijori pe maestrul George 
Georgescu și pe tînărill dirijor 
Mircea Basarab, 
mare succes.

Schimburile de 
bluri artistice — 
muzică populară 
taru“ în Polonia 
popular „Mazowsze“ în Romî
nia — spectacolele reciproce 
de circ, schimburile în domeni-

de 
a 

de

obținînd un

mari ansam- 
orchestra de 
„Barbu Lăți
și Ansamblul

coniplectarea 
l tablou al 

____  artistice dintre cele
._j țări.
Și în donibn:ul literaturii s-a 

manifestat din plin colaborarea 
culturală l romîno-poloaă.

Din literatura contemporană 
polonă au apărut în editurile 
rmiwnefti o seamă de lucrări al 
căror tiraj total depășește 
200.900 exemplare.

In cursul acestui deceniu în 
R. P. Polonă au apărut nume
roase traduceri din literatura 
romînă clasică și contempora
nă. Piesele și schițele lui I. L. 
Caragiale se bucură de o deo
sebită popularitate în rîndurile 
cititorilor polonezi. Un mare 
succes l-a obținut de asemenea 
lucrarea maestrului Mihail Sa- 
dovesnu — „Mitrea Cocor“, 
care a apărut în cîteva ediții 
într-un tiraj total de 65.000 
exemplare. De-a lungul anilor 
expozițiile organizate în cele 
două țări au oferit un alt pri
lej de cunoaștere a realizări
lor țărilor noastre.

Toate aceste înfăptuiri au a- 
vut drept scop cunoașterea tot 
mai temeinică a vieții și reali
zărilor obținute de cele două 
popoare în anii de după răz
boi, lucru ce a fost obținut în 
mare măsură prin intermediul 
relațiilor culturale.

In pragul celui de al doilea 
deceniu al colaborării culturale 
dintre R.P.R. și R. P. Polonă, 
ne exprimăm convingerea fer
mă că activitatea nobilă pen
tru dezvoltarea prieteniei din
tre nopoarele noastre se va in
tensifica și mai mult, spre fo
losul reciproc, pentru întărirea 
coeziunii țărilor socialiste, în 
frunte cu Uniunea Sovietică.
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Pînâ acum în 11 regiuni 
peste 1000.000 participant 

la Spartachiadă
de 

treia
organizare
ediții a

O fată brunetă, potrivită 1* 
statură, cu un mers domol, de om 
gînditor, intră pe poarta unei 
case. In cameră, îji scoate haina 
și își plimbă ochii mari și negri 
pe lucrurile ei. Pe cărți, pe gea
mantan, pe haine...

Afară bate un vint aspru...
Cu spatele lipit de sobă, învă

țătoarea Paraschiva Nicolaie, stă 
dusă pe gîrlduri. Sînt multe pro
blemele comunei și tînăra învăță
toare este prezentă pretutindeni 
unde se simte nevoie.

...N-a făcut nimic din ceea ce 
se obișnuiește să se numească „ex
cepțional“.

Paraschiva Nicolaie, nu a atras 
prin nimic zgomotos, atenția. A 
venit cu o singură dorință în Agi
ghiol : să fie de folos satului. Atît 
și-a dorit.

Modestă, tăcută chiar, și-a uă- 
zut de treabă. Jumătate de zi la 
școală, jumătate... Ei da 1 cu a- 
ceastă jumătate de zl, trebuia să 
facă ceva. Auzise de „plictiseală“. 
Nu o cunoscuse și nici nu voia 
să o cunoască. Iși frămînta min
tea să găsească ceva. Intr-un sat., 
pe care nu-l cunoști, aceasta e to
tuși o problemă destul de dificilă^ 
Fie stînjeneala .— inerentă între 
străinȚ-t— fie... Dar cîtb nu ptitead 
fi? Insă țăranii dobrogeni sînt 
firi deschisei

A veitit Unul:
— Tovarășe învățătoare, n-ați 

vrea să mă ajutați puțin ? Știți, 
noi la G.A.C., am vrea o gazetă 
de perete...

-r- Sigur... cu plăcere... de ce 
nu ?

Și i-a ajutat, (Poate, atunci cînd 
ajuta la pavoazarea gospodăriei, 
se gîndea in altă parte, la altă 
gospodărie, unde probabil tot o în
vățătoare ca ea, la fel lucra la o 
gazetă de perete. Niciodată nu-ți 
poți da seama cum te fură glodu
rile. Și Nicolaie Paraschiva, se 
gîndea poate la satul ei, la Topo- 
log, la părinții ei, care la fel s-ar 
fi rugat de învățătoare să-i ajute 
la înfrumusețarea gospodăriei lor).

A venit apoi un tînăr:
— Tovarășe învățătoare, ajută- 

ne să organizăm învățămîntul po
litic. Sînteți fi dumneavoastră 
utemistă...

Și i-a ajutat.
Au venit și alții :

—Tovarășe învățătoare, hai să 
facem o echipă artistică...

Și i-a ajutat.
Au venit fi femeile. O gospodi

nă, Elena Dumitrache :
— Ce zici tovarășă învățătoare, 

ne ajuți fi pe noi ? '•
Modestă, se ducea ori unde era 

chemată.
Era mulțumită. Intrase în via

ța satului fi asta voise... Nu se

(iernai simțea stînj emită, nu se mai 
considera printre străini. La școa
lă — colegii o respectau pentru 
conștiinciozitatea cu care se ocupa 
de copii. In sat — țăranii o apre
ciau pentru seriozitatea cu care 
se preocupa de problemele lor. 
Sfatul popular i-a propus să preia 
conducerea căminului cultural — 
și azi e unul dintre cei mai buni 
directori de cămin din raionul 
Tulcea.

Cînd s-au făcut propunerile de 
candidați, secretarul școlii, tov. 
Dumitrescu Gheorghe, a cerut 
imediat cuvîntul:

— Pentru circumscripția raio
nală nr. 33 Agighiol, propun să 
candideze tovarășa învățătoare Ni
colaie Paraschina...

Aplauze furtunoasă. Apoi au 
mai vorbit și învățătorul Lucian 
Dumitrescu și colectivistul Pinti- 
lie Pața, și tov. Macovei Dumitru, 
președintele sfatului popular co
munal...

Și într-un colț al sălii, modestă, 
cu obrajii îmbujorați, învățătoarea 
asculta.

D. L.
-
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V. RANGA

In fotografie: exteriorul cinematografului „7 Noiembrie“ din 
Petroșani, care are o capacitate de 400 de locuri.

Foto: AGERPRES

-»»♦♦♦♦♦♦♦♦♦« »CREȘTE FORJA ECONOMICA A REGIMULUI NOSTRU!
. . jă in anul ț

rt clasa V-a aproape 73 la sută i 
Acest lucru dovedește extinde- J

(Continuare din pag. I-a)

ta anul trecut,1 pe baza acțiunilor și inițiativelor lucrătorilor 
din industria metalurgică s-au obținut importante economii de 
metal. Cu toate acestea mai sînt întreprinderi in care consu
murile specifice de metal au fost exagerate. Această lipsă va 
trebui să fie lichidată în acest an.

Deși s-au- pus în vînzare articole și sortimente noi de țe
sături de bumbac, țesături de lină, țesături de mătase, confecții, 
articole de menaj, materiale plastice etc. a căror calitate s-a 
îmbunătățit de la an la an, mai sînt unele întreprinderi din 
industria tețtiiă ș: de încălțăminte, care nu au acordat atenția 
cuvenită calității șl sorlihienteior.

Comunicatul scoate în relief rezultatele muncii rodnice+ < ___ ... ____________ ____ ___
| desfășurate în cursul anului trecut de oamenii muncii din agri

cultură, în creșterea producției, în dezvoltarea sectorului socia
list și in lărgirea bazei tehnico-materiaie. Pentru mecanizarea 
muncilor agricole au fost înființate 5 noi stațiuni de mașini 
și tractoare și s-au atribuit agriculturii încă 4142 tractoare. 
3490 pluguri de tractor, 2995 semănători mecanice, 3497 culti
vatoare mecanice, 1450 combine pentru păioase precum și aite 
mașirii și utilaje agricole, toate produse în țara noastră. Folo
sind măsurile agrozootehnice, s-au obținut producții sporite la 
majoritatea culturilor. Cele mai multe gospodării agricole de 
stat și gospodării agricole colective au realizat producții medii 
ce depășesc mediile pe țară.

In agricultură, continuarea transformării socialiste, pe baza 
liberului consimțămînt al țărahllor muncitori, trităirirea econo- 
mico-organizatorică a formelor socialiste de muncă, constituie 
elementul de bază în creșterea producției. O atenție sporită 
trebuie, de asemenea, acordată sporirii șeptehtlui.

An dé an sînt investite din bugetul statului miliarde de 
lei pentru dezvbltatea economiei naționale și a activității so
cial-culturale. In acest scop anul trecut au trist cheltuite 13,5 
miliarde lei, cu ajutorul cărora s-au pus în funcțiune importante 
obiective industriale în toate sectoarele economice.

O mare parte din cifrele expuse redau în mod plastic grija 
partidului și guvernului pentru om, pentru creșterea nivelului 
de trai al celor ce muncesc. Tocmai de rezultatele obținute de 
oamenii muncii în industrie și agricultură depinde ridicarea 
bunei stări, tocmai succesele în întrecere și inițiativele — din
tre cate unele au fost amintite mai sus — au făcut posibil 
acest lucru. .In urma aplicării sistemului îmbunătățit de salari
zare, salariul mediu nominal al sslarlaților a crescut cu circa 
10 la sută față de anul 1956. Pentru acțiuni social-culturale s-au 
cheltuit din bugetul statului Ì0.8 miliarde lei, cu aproape 3 
miliarde lei mai mult decît in 1956.
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Grija pentru tineret se manifestă, de asemenea, in dife
rite forme. Ce poate fi mai grăitor decît faptul că în anul 
școlar in curs au fost înscriși in clasa V-a ap'-------r
din absolvenții clasei a lV-a ? j ___
rea învățămîntului de 7 ani, preocuparea de zi cu zi ca tinerii 
să nu se mai oprească Ia absolvirea celor patru clase. Dar nu 
numai Învățăfnîntul elementar a fost extins. Pentru fiii celor 
ce muncesc sînt deschise porțile universităților, ta anul școlar 
in curs, numărul -elevilor șf studenților înscriși in școli și fa
cultăți a crescut cu 5 la sută față de anul- precedent. Editurile 
de stat au editat 3034 titluri de cătți și broșuri, intr-nn ’tiraj 
de 36,5 milioane exemplare.

Au fost pneduse un număr de 22 filme artistice de lung 
și scurt metraj, 60 filme documentar“' ™ «sr

Pentru priltia oară în planul de .... 
treprinderile industriale ale sfaturilor populare, 
care au menirea de a complecta nevoile populației cu bunuri 
de larg consum. Prin hotărîrile din decembrie 1956 ale plenarei . 
C.C. al P./Yi.R., sfaturile populare au primit în grijă numeroase 
întreprinderii și le-au fost acordate »cotfc din veniturile jutrev 
prinderilor aflate pe teritoriul lor. Aceste atribuții și drepturi 
noi dau posibilitatea valorificării mai bune, ținind seamă de 
necesitățile populației, a resurselor locale de miterii pfimd și 
materiale. '

Bilanțul anului trecut este rodnic El exprimă forța regi-, 
mulul democrat-popular, încrederea oamenilor muncii în regi
mul nostru.

in anul 1958 oamenii muncii âu pornit la activitate cu un 
nou avînt. Tineretul, care formează o biină parte a clasei mun
citoare și chiar, în noile ramuri Industriale și in rîndurile me
canizatorilor din agricultură, majoritatea, care să află în pri
mele rînduri ale țăranilor muncitori care au ales calea gospo
dăriei socialiste — are un loc de seamă în această mișcare.

Acum, cînd eforturile tuturor sînt îndreptate spre a dez
volta realizările obținute în anul trecut, se cere din partea t’ne- 
retuîuî o crescîndă exigență și inițiativă în propria iții mupeii. 
Tineretului îi e specific entuziasmul, dăruirea plină de avirtt 
pentru întărirea și înflorirea patriei. Avem exemple grăitoare 
de inițiative la care el s-a alăturat, ca cea a minerului Mihail 
Tucacluc — realizarea in fiecare zi a unei tone de cărbune 
peste normă, asigurîndu-se astfel îndeplinire^ planului pe anul 
1958, sau a tinerilor reșițeni, care și-au propus să obțiiiă în
semnate economii de metal. Asemenea acțiuni trebuie imbră 
țișate de mase tot mai largi de tineri. Lupta pentru sporirea 
productivității muncii, pentru reducerea prețului de cost, pen
tru îndeplinirea planului la toți indicii, constituie garanția pre
gătirii victorin. se a viitorului bilanț al planului pe 1958.
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La Comisia 
a celei de-a 
Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui se centralizează in prezent 
datele privind participarea spor
tivilor în prima 
mari competiții. 
SOSITE PlNĂ 
REGIUNI ALE ȚĂRII REIESE 
CĂ LA CONCURSURILE SPAR
TACHIADEI AU LUAT PARTE 
PESTE 1 MILION DE TINERI. 
In regiunile Hunedoara și Bucu
rești au fost înregistrați 
114.000 concurenți, 
98.000, la Craiova 
unele regiuni lipsa 
jenit desfășurarea 
de schi și patinaj 
cut o mai mare

etapă a acestei
DIN DATELE

ACUM DIN 11

cîte 
la Suceava 

93.000 etc. In 
zăpezii a stin- 

concursurilor 
dar s-a cunos- 
participare la 

tenis de masă, gimnastică, șah și 
trîntă. In regiunea Craiova, au 
participat la concursurile de șah 
35.000 tineri, iar la trintă 21.700 
tineri. Ca și in alți ani Sparta-

chiada de iarnă a fost un prilej 
de stimulare a inițiativei tinere
tului sportiv, de a confecționa 
din rezerve locale numeroase ma
teriale sportive. în regiunea Plo
ești au fost confecționate 1.360 
perechi de schiuri, 2.164 săniuțe, 
480 garnituri de șah etc.

în timpul desfășurării primei 
etape a spartachiadei, numeroși ti
neri și-au manifestat dorința de 
a practica în continuare diferite 
sporturi, solicitînd să fie înscriși 
în U.C.F.S. in regiunea Suceava, 
in lunile ianuarie și februarie s-au 
înscris in U.C.F.S., devenind 
membri ai 
sportive 39.800 
giunea Craiova 46.000 tineri ele.

in prezent, 
cursurilor din 
spartachiadei iși măsoară 
în etapa a doua raională, iar in
tre 8-9 martie, cișligătorii din a- 
ceasta etapă se vor intrece in eta
pa a treia, regională.

U.C.F.S., 
diferitelor colective 

de tineri. în re-

ciștigălorii con- 
prima etapă a 

forțele

* Miercuri s-a desfășurat pe sta
dionul Giulești meciul amical de 
fotbal dintre echipele Rapid și Di- 
namo Obor. lntîlnire.a a luat sfîr- 
șit cu scorul de 4—0 (3—0) în fa
voarea feroviarilor.

Astăzi pe stadionul din str. dr. 
Staicovici cu începere de la ora 16, 
echipa Progresul București va sus
ține un joc amical cu echipa Pe- 
trolul Ploești, fruntașa clasamen
tului.

* Miercuri au continuat în sala 
sporturilor Floreasca campionatele 
republicane de micromodele. S-a 
desfășurat proba de micromodele 
aripă zburătoare (foiță de micro
film). Cele mai bune rezultate au 
fost obținute de modelele prezen
tate de Budai Andrei (Tg. Mureș), 
care s-a clasat pe primul loc cu 
8812 puncte.

După o pauză de o zi, campio
natele vor fi reluate vineri, cînd 
se Va desfășura proba de tnlcro- 
modele speciale (autogire 
batante).

* Miercuri a plecat cu 
la Sofia, echipa de fotbal 
Centrale a Armatei care

și aripi

Clasamentul celor mai buni 
jucători de tenis de masă

Federația internațională 
tenis de masă

de 
. .. ia alcătuit clasa

mentele celor mai buni jucători 
și celor mai buhe jucătoare din 
lume. Aceste clasamente au fost 
întocmite pe baza rezultatelor ob
ținute la ultimele două campio
nate mondiale precum și în marile 
competiții internaționale :

Masculin.; 1. T. Tanaka (Japo
nia) ; 2. Ogimura (Japonia) ; 3. 
Berczik (R.P.U.) ; 4. Andreadis
(R, Cehoslovacă) ; 5. Tsunoda (Ja-

Jucătorii noștri 
de tenis de masa 

au plecat la Budapesta
Miercuri a părăsit Capitala ple- 

Cînd în R. P. Uhfțară, lotbl re
prezentativ de tenis de masă al 
R- P. Rtoiîne cate va participa 
între 2 și 9 marțieja campiona
tele europene de la Budapesta.

Delegația sportivilor romîni 
este alcătuită din Angelica Ro- 
zeanu, Ella Zeller, Geta Pitică, 
Marta Tompa Maria Gavrilescu, 
Toma Reiter, Matei Gantner,. Ti- 
beriu Harasztosi, Paul Pesch și 
Zaharia Bujor. Antrenorii echipei 
sint V. Vladone și F. Paneth.

A APARUT
„LUPTA DE CLASĂ 

organ teoretic și politic 
al C.C. al P.M.R. nr. 2 

februarie 1958.
Djp bogatul sumar al aces

tui număr desprindem artico
lul, „Despre unitatea clasei 
muncitoare și a partidului său 
marxist-leninist“ semnat de 
RADULESCtJ ILIE, materia
lul lui FL. BURTAN și M 
COSTACțiE despre „Pauperi
zarea clasei muncitoare din 
Romînia între cele două răz
boaie mondiale“, precum .și 
articolul „Revizionismul con
temporan — primejdie princi
pală în mișcarea muncito
rească“, semnat de C. ALMA- 
ȘAN și publicat la rubrica 
„Răspuns la întrebările citito
rilor“.

Revista mai publică rubri
cile : „Din mișcarea muncito
rească" și „Critică și biblio
grafie“.

.);
de

ponia); 6. Stipek (R. GehosioVaeă 
7. V.'an Ciuan-iao (R. P. CliineiS 
8- ‘"tai UandiaO (Vietnamul 
sud)j5?9. ptl® (R: P.flAgatăL

Feminin: 1. Eguchi (Japonia); 2. 
Haydon (Anglia) ; 3. Watanabe
(Japonia)'; 4. RozeânU (R. P. R.) : 
5. Koczian (R. P. Ungară) ; 6.
Zeller (R.P.R.) ; 7. Sun .Mei-in
(R. P. Chineză) ; 8. Okawa (Japo
nia) ; 9. Elliot (Scoția).

avionul 
a Casei 
va sus

ține la I martie o tntllnire ami. 
cală cu puternica formație bulgară 
Lewskl.

Din lotul echipei C. C. A fac 
parte jucătorii Toma, Voinescu, 
Apolzan, Onisie. Bone, Alexan- 
drescu. Constantin, Tătaru și alții.

* Ciștigînd trei partide conse
cutive, Elisabeia Bîkova a luat 
conducerea în meciul revanșă pe 
cure-l susține cu Olga Rubțova, 
actuala campioană a lumii la șah.

ir Schiorii care au sosit la 
Helsinki tn vederea campionatelor 
mondiale de fond au participat la 
cîteva concursuri de antrenament. 
Cursa de 15 km a fost ctștigată 
de sovieticul Pavel Kolcin cu tim. 
pul de 44'04”. Proba feminină de 
10 km. a revenit de asemenea unei 
reprezentante a U.R.S.S.. Radia 
Eroșina cu timpul de 31’19”.

Tov. NAGUDA GAVRILA de la Uzinele „23 August 
București, lucrind la caruselul „23 August“ inele de rulare 
pentru linii de ciment, își depășește norma cu 10 la sută
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Vizita delegatici guvernamentale
$1 de partid a R. P. Ungare

Toastul rostit de 
Kâdâr Jânos

la masa tovărășească de la Tq. Mureș
(Urmare din pag. l-a)

Jànos a arătat inTov. Kâdâr
»continuare că legăturile dintre 
poporul romîn și poporul ungar 
au fost expuse multor încercări 
în decursul istoriei.

Vorbitorul s-a referit la perioa
da din 1919 cînd grofii, fabricanții, 
capitaliștii unguri au apelat la 
ajutorul moșierilor și capitaliști
lor romîni pentru înăbușirea re
voluției maghiare.

Pe vremea celui de-al doilea 
război mondial stăpînitorii de 
atunci ai Ungariei au vîndut ța
ra lui Hitler. Alături de Armata 
Sovietică oamenii muncii romîni 
ne-au ajutat să ne cucerim liber
tatea.

Apoi tov. Kâdâr Jânos a mul
țumit pentru ajutorul acordat de 
poporul romîn în 1956—1957 și a 
continuat: Faptul că contrarevo
luția nu a învins se datorește 
atît dîrzeniei oamenilor muncii 
unguri, cît și ajutorului acordat 
de Uniunea Sovietică. De aseme
nea am primit un sprijin deose
bit de important din partea R. P. 
Chineze, R. P. Rchnîne și R. Ce
hoslovace.

In timpul primejdiei, oamenii 
muncii din Cehoslovacia și Ro- 
mînia au stat alături de oamenii 
muncii din țara noastră. Aceasta 
a constituit pentru noi un ajutor, 
uriaș.

Ce-a însemnat de fapt liberta
tea națională în „Ungaria 
Mare“ ?

In cadrul monarhiei, Ungaria 
era asuprită de. habsburgi, iar 
stăpînitorii Ungariei asuprite, la 
rîndul lor au asuprit și pe alții. 
In „Ungaria Mare“ muncitorul și

țăranul ungur, precum și milioa
ne de oameni romîni, croați, slo
vaci și de alte naționalități au 
fost robi.

Noi credem, că vechea Ungarie 
în care au dominat marii capi
taliști și moșieri n-a fost țara 
culturii, căci ce fel de țară este 
aceea unde oricît de înzestrat 
erai nu puteai ajunge la școală.

Referindu-se la impresiile din 
vizita făcută în R. P. Romînă, 
vorbitorul a spus între altele: In 
R. P. Romînă — unde nu există 
asuprire națională — oamenii de 
naționalitate ungară își pot dez
volta liber aptitudinile lor. Aici 
trăiesc zeci de mii de unguri ca
pabili; ei pot fi directori de fa
brici, profesori universitari, teh
nicieni.

Noi spunem: să fie puternică 
R. P. Ungară și să fie puternică 
R. P. Romînă. Oamenii muncii 
din țările noastre, — a arătat 
vorbitorul, — au același țel 
construirea societății socialiste.

Noi am combătut lozinca min 
cinoasă care susține că „Toți un
gurii sînt frați“. Nu poate fi fra
te ucigașul cu victima lui. Aceas
ta a dovedit-o și contrarevoluția. 
Vrem ca to-ți oamenii muncii cin
stiți să trăiască în libertate, dar 
nu există libertate fără putere 
populară. Și, d? asemenea, nici 
cultură națională.

Sîntem pentru prietenie fră
țească. dorim ca cele două re
publici populare — împreună și 
umăr la umăr — să se întăreas
că. Relațiile dintre cele două par
tide sînt bune, sînt, de asemenea, 
bune relațiile dintre guvernele 
noastre și noj dorim ca prietenia 
între popoarele noastre să se 
consolideze și mai departe 1

Seară romînească 
la BudapestaLa Ploești

vizită la rafinăria nr. 1 din ploești Foto ; Agerpres

... . :• ■ * :ÿ.;. .;
'<■' 1 ■ ■■

■ ■ -vasu»

? * % ■ •
L A' ’ 1i

miercuri,

Cuvîntarea 
tovarășului Chivu Stoica

(Urmare din pag. l-a)

Convorbirile dintre delegațiile 
noastre, care s-au desfășurat în 
spirit de deplină înțelegere reci
procă au constituit un prilej de 
a exprima încă odată hotărîrea 
partidelor noastre frățești de a 
întări legăturile dintre 
intensifica schimbul de 
ță, de a contribui la 
consolidare a unității 
comuniste internaționale. Rezul
tatele acestor convorbiri, consfin
țite în Declarația comună sînt o 
expresie a identității de vederi 
între partidele și guvernele noa
stre în problemele privind rela
țiile dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Populară 
Ungară, precum și în principa
lele probleme actuale ale situa
ției internaționale, ale mișcării 
muncitorești, ale luptei pentru 
construirea socialismului și apă
rarea păcii.

Sîntem hotăriți să intensificăm 
colaborarea politică, economică 
și culturală și ajutorul reciproc, 
în interesul popoarelor noastre, în 
interesul unității lagărului socia
list în frunte cu Uniunea Sovie-

ele, de a 
experien- 
continua 
mișcării

tică, în interesul socialismului și 
păcii.

Poporul nostru dă o Înaltă pre
țuire politicii ferme și înțelepte a 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, a guvernului Republicii 
Populare Ungare și se bucură 
din toată inima de succesele po
porului ungar in construirea so
cialismului, în lupta împotriva 
dușmanilor puterii populare din- 
lăuntrul și din afara țării.

Propun să ridicăm un toast 
pentru poporul frate maghiar, 
harnic și talentat, pentru gu
vernul Republicii Populare Un
gare, pentru Partidul Muncito
resc Socialist Ungar, în frunte cu 
Comitetul său Central, pentru 
oaspeții noștri dragi, în sănăta
tea tovarășului Kâdâr, a tovară
șilor Apro, Kallâi, Szirmai și a 
celorlalți membri ai delegației gu
vernamentale și de partid a Re
publicii Populare Ungare.

Să ridicăm paharul pentru în
tărirea continuă a prieteniei din
tre popoarele romîn și maghiar, 
pentru unitatea și frăția de ne
zdruncinat a țărilor lagărului so
cialist în frunte cu Uniunea So
vietică, pentru pace între popoa
rele lumii 1

In dimineața zilei de .
membrii delegației guvernamen
tale și de partid a R. P. Ungare 
in frunte cu tovarășul Kâdâr Jâ- 
nos au sosit la Ploești.

Pe Valea Prahovei, la Poiana 
Țapului, Sinaia și în alte gări pe 
unde a trecut trenul special, mii 
de oameni ai muncii au salutat 
cu căldură pe solii poporului 
frate și prieten. La Cîmpina de
legația a fost întîmpinată de pe
ste 5.000 de oameni ai muncii în 
frunte cu tov. FranciSc Martinaș, 
prim secretar al comitetului raio
nal de partid, in timp ce pionie
rii ofereau flori membrilor dele
gației, echipe de dansuri națio
nale au încins jocuri în sunetul 
fanfarelor.

La ora 8,30, trenul 
gara Ploești.

Locuitorii orașului 
printr-o participare 
primire, să-și arate i

in sunetul

a sosit *n

Cu vin ta rea 
tovarășului Apro Antal

(Urmare din pag. I-a)

Istoria a dovedit în mod stră
lucit că divergențele și litigiile 
dintre popoare și națiuni le re
zolvă în mod definitiv socialis
mul, care odată cu desființarea 
exploatării face să dispară și în
vrăjbirea națională.

Oamenii muncii din ambele 
țări știu bine că prietenia noas
tră statornicită pe vecie a putut 
să devină trăsătura caracteristică 
și baza relațiilor noastre numai 
datorită faptului că popoarele 
noastre sînt conduse de comuniști 
pe drumul nou al libertății și in
dependenței, pe drumul construc
ției socialiste. Poporul ungar nu 
va uita niciodată că pentru eli
berarea patriei noastre și-au văr
sat sîngele și ostași romîni care 
luptau alături de Armata Sovie
tică.

Dușmanul nostru comun, 
perialismul internațional, a 
cercat în octombrie 1956 să
bure din nou prietenia și colabo
rarea noastră, bazate pe comuni
tatea ideologică și de simțăminte 
și care se dezvoltă tot mai mult.

Lupta pe care noi am 
împotriva contrarevoluției 
noașteți bine și dv.

Această luptă — ca și
luptă a clasei muncitoare — n-a 
fost zadarnică. Noi, oamenii 
muncii unguri, am învățat acum, 
cu prețul unor sacrifici, singeroa- 
se, că trebuie să apărăm cu toate 
forțele și capacitatea noastră 
puterea politică a clasei munci
toare întruchipată de dictatura 
proletariatului precum și forța 
conducătoare a acesteia — par
tidul. Am învățat că lupta se 
duce mai departe, pe viață și pe 
moarte, între forțele socialismu
lui și capitalismului și dacă parti
dul nu este vigilent, unitar și pu-

|m- 
în- 

tul-

dus-o
o cu-

orice

ternlc, dictatura proletariatului, 
nu-și îndeplinește sarcina.

Aceste învățăminte și sfaturile 
dv. prietenești primite la începu
tul lunii noiembrie 1956, 
valorificat în cursul celor 
care au trecut. Apărăm 
tea partidului, unitatea sa 
gică, întărim prin toate 
cele puterea muncitorească ți du
cem o luptă dirză împotriva duș
manului.

Stimați tovarăși,
Marele nostru poet Ady Endre, 

care este bine cunoscut ți apre
ciat și in Romînia, încă în tim
purile asupririi a scris: „Dună
rea și Oltul au același grai“. 
Acest grai a fost atunci stri
gătul nostru comun de durere.

Popoarele romîn și ungar au 
și azi același grai, sînt de ace
eași părere in problemele inter
ne ale țărilor noastre și ale a- 
părării păcii. Punctele noastre de 
vedere sint identice în probleme
le mari și mici pentru că ambele 
popoare au cunoscut setea de 
singe și grozăviile militarismu
lui german și ale imperialismu
lui prin lecțiile pline de învăță
minte ale catastrofelor națio
nale și ale furtunilor
geroase. Acum luptăm
preună pentru pace, luptind tot
odată și pentru bunăstarea 
materială și culturală a popoare
lor noastre, pentru victoria so
cialismului în țările noastre.

Tovarăși, ridic paharul pentru 
rezultatele viitoare ale muncii și 
luptei noastre comune, pentru 
victoria socialismului.

Trăiască eliberațoarea noastră, 
marea Uniune Sovietică !

Trăiască poporul frate romîn 
ți conducătorul său P.M.R. 1

Trăiască guvernul R.P.R.!
Trăiască prietenia romîno-un- 

gară veșnică și de nezdruncinat!

le-am 
15 luni 
purità- 
ideolo- 
mijloa-

sîn- 
îm-

BUDAPESTA 26 (Agerpres). — 
MTI transmite: In seara zilei de 
25 februarie la clubul „Erzsebet 
Varoși“ al Frontului Patriotic 
Popular din Budapesta a acut loc 
o seară romînească, organizată în 
cadrul unei manifestații pe tema 
„Marea familie a popoarelor fră
țești“.

După cuvintul introductiv ros
tit de Peter Kovacs, șeful secției 
pentru minorități naționale din 
Ministerul Culturii al R. P. Unga
re, artiști de seamă ungari au ci
tit bucăți alese din literatura ro
mînă.

La această manifestație au fost 
de față reprezentanți ai Ambasa
dei R. P. Romîne la Budapesta.

Ședinja secției juridice 
a Comisiei Mixte 
romîno-iugoslave

Sărbătorirea convenției culturale 
romîno-polone la Varșovia

au ținut, 
masivă la 

ospitalitatea 
față de oaspeții scumpi. Pe pe
ronul gării au venit în întîmpi- 
nare tovarășul Dumitru Balalia, 
prim secretar al Comitetului re
gional de partid, Gheorghe Stan, 
președintele sfatului popular re
gional, Dumitru Soare, prim se
cretar al Comitetului orășenesc 
de partid Ploești, Ion Vidroiu, ore- 
ședințele sfatului popular orășe
nesc, deputați în Marea Adunare 
Națională, conducători ai orga
nelor locale de stat și de partid, 
ai organizațiilor obștești, nume
roși oameni ai muncii.

In aplauzele și aclamațiile mul
țimii, din tren au coborît mem
brii delegației guvernamentale și 
de partid ungare, tovarășii Kâ
dâr Jânos, Apro Antal, Kâllai 
Gyula, Szirmai Istvân, Nemeth 
Karoly, Sebeș Istvăn, Keleti Fe- 
renc împreună cu tovarășii Petre 
Borilă, Al. Bîrlădeanu, Aurel 
Mălnășan, Ion Popescu, ambasa
dorul R. P. Romîne la Budape
sta, care au însoțit pe oaspeți 
în călătoria lor prin (ară.

In cuvintul său de bun sosit 
tov. DUMITRU BALALIA, prim 
secretar al comitetului regional 
de partid, a spus printre altele: 
„Succesele pe care harnicul și 
talentatul popor ungar le ob
ține în construcția socialistă sub 
conducerea P.M.S.U. ți a guver
nului revoluționar muncitoresc 
țărănesc, umplu de bucurie ini
mile oamenilor muncii din re
giunea noastră.

Vizitînd unele întreprinderi pe
trolifere din orașul nostru vă veți 
convinge de rezultatele pe care 
le-am obținut sub conducerea în
țeleaptă a Partidului Muncitoresc 
Romîn în dezvoltarea industriei 
grele, în construirea socialismu
lui. Noi știm că oamenii muncii 
din țara dv. se bucură sincer de 
aceste succese ale noastre, că ei 
sînt alături de noi în munca ce 
o depunem pentru binele patriei 
și poporului nostru, pentru cauza 
socialismului și păcii. Această 
frățească prietenie, această strin- 
să legătură cimentată prin țelu
rile și interesele comune, prin 
ideologia comună, sprijinul reci
proc dintre popoarele romîn șl 
ungar ca șl dintre toate popoare
le țărilor socialiste constituie iz
vorul forței popoarelor noastre, 
chezășia construcției victorioase 
a socialismului in țările noastre“.

Adresîndu-se miilor de oameni 
ai muncii adunați în piața gării 
tovarășul RADAR JANOS a 
spus: „Dragi tovarăși și tova
rășe, delegația de partid ți gu
vernamentală a R. P. Ungare a 
venit cu bucurie în orașul Ploești, 
citadelă a clasei muncitoare ro- 
mine. Vă mulțumim cu deosebită 
plăcere pentru primirea caldă pe 
care ne-ați făcut-o, pentru tradi
ționala pîine și sare pe care ni 
le-ați oferit și pentru cuvintele 
frumoase pe care le-ați rostit 
aici. Am venit și pentru a trans
mite din partea clasei muncitoare 
ungare, credincioasă socialismu
lui, mulțumiri pentru ajutorul pe 
care ni l-ați dat în vremuri grele 
și să vă transmitem salutul ei 
călduros. Avem ferma convingere 
că au trecut timpurile cînd duș
manii noștri puteau să învrăj
bească popoarele noastre. Sîntem 
convinși că atîta timp cît po
poarele noastre vor fi unite, duș
manii nu vor putea 
în țările noastre.

Trăiască prietenia 
dele noastre, dintre
tre. Dorim multă sănătate 
succese tuturor oamenilor 
cii din Ploești“.

Membrii delegației guverna
mentale și de partid ungare și 
persoanele care îi însoțesc au 
străbătut drumul de la gară la 
uzinele de construcții de utilaj 
petrolifer „1 Mai“, aclamați căl
duros de mulțimea locuitorilor

orașului. La uzinele „1 Mai“ 
unde au fost salutați de direc
torul întreprinderii, Constantin 
Pîrvu, oaspeții au vizitat princi
palele secții ale acestei mari uzi
ne. După vizitarea uzinei „1 Mai“ 
ei s-au îndreptat spre rafinăria 
nr. 1 unde au fost întîmpinați de 
tovarășii Nicolae Ionescu, adjunct 
al ministrului Industriei Petrolu
lui și Chimiei, Manea Ionescu, 
directorul rafinăriei, Ion Cons- 
tantinescu, secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii. In cu- 
vînțul său tov. Manea Ionescu a 
exprimat sentimentele de bucurie 
ale muncitorilor uzinei față de 
solii poporului frate ungar.

In cuvintul său de răspuns to
varășul RADAR JANOS a spus: 
„Dragi tovarăși, dragi prieteni, 
în numele delegației guvernamen
tale și de partid vă mulțumim 
pentru primirea călduroasă ce 
ne-ați făcut-o. Noi am încheiat 
tratatul de prietenie acum 10 ani. 
In acel an eu am fost aici, in 
această rafinărie. In acești 10 ani 
s-au întimplat multe lucruri 
bune, dar și unele rele. De pildă, 
contrarevoluția din Ungaria. Dar 
dacă ne gîndim în ansamblu la 
acești 10 ani, noi vedem că for
țele socialismului au 
prietenia noastră s-a

Trăiască prietenia 
popoarelor noastre 
struiesc socialismul“.

Oaspeții au vizitat apoi 
năria.

De la Ploești membrii delega- 
guvernamentale și de par- 

a R. P. Ungare au fost înso- 
de tovarășii Dumitru Bala- 
prim secretar al Comitetului

regional Ploești al P. M. R. și 
Gheorghe Stan, președintele Sfa
tului popular al regiunii Ploești.

La intrarea pe cuprinsul regiu
nii București, solii poporului ma
ghiar au fost întîmpinați de to
varășii Vasile Cristache, prim se
cretar al Comitetului regional 
București al P.M.R., Pavel Ște
fan, președintele Sfatului popular 
al regiunii București precum și 
de numeroși țărani muncitori 
care au făcut oaspeților o pri
mire călduroasă.

Pe tot drumul, de la Ploești la 
București, în toate satele și co
munele, mii și mii de țărani 
muncitori au ieșit în întîmpina- 
rea oaspeților aclamîndu-i înde
lung.

BELGRAD 26 (Agerpres). — 
La Belgrad s-a ținut Intre 17-26 
februarie a.c. ședința de lucru a 
secției juridice a Comisiei Mixte 
romîno-iugoslave pentru conduce
rea și coordonarea lucrărilor de 
amenajare a Dunării în sectorul 
Porților de Fier.

Secția a examinat problemele 
juridice legate de elaborarea me
moriului tehnico-economic, în lu
mina obligațiilor pe care Romî- 
nia și Iugoslavia le au conform 
acordurilor multilaterale și bila
terale cu țările dunărene, și a 
atras atenția asupra lor Comisiei 
Mixte anexînd totodată și lista 
problemelor juridice oare trebuie 
elaborate în 
economic.

VARȘOVIA 26 Corespondentul 
Agerpres transmite : Cu prilejul 
celei de-a 10-a aniversări a Înche
ierii convenției culturale romîno- 
polone, a avut loc la Varșovia o 
serată închinată artei romînești, 
organizată do Ministerul Culturii 
și Artei al R. P. Polone și de 
către Clubul presei și cărții stră
ine.

La serată au fost prezenți Karol 
Kuriliuk, ministru al Culturii și 
Artei al R. P. Polone, Marin 
Florea Ionescu, ambasador al 
R. P. Romîno la Varșovia, membri 
ai corpului diplomatic acreditați la 
Varșovia, oameni de cultură.

Serata închinată artei romînești 
s-a bucurat de un frumos succes.

Poetul Ryszard Dobalowski a 
vorbit despre importanța conven
ției încheiate cu un deceniu în 
urmă pentru strîngerea colaborării 
culturale romîno-polone. Cîțiva 
artiști de frunte ai scenelor varșo- 
viene au recitat versuri ale poe
ților romîni traduse în limba po
lonă sau au executat muzică ro
mînească instrumentală și vocală.

A rulat apoi filmul „Nicolae 
Grigorescu“.

★
Cu același prilej Karol Kuriliuk, 

ministru al Culturii și Artei al R.P. 
Polone a oferit miercuri un prînz.

Au participat Tadeusz Kotar- 
binski, președinte al Academiei de 
Științe a R. P. Polone, ambasador 
Maria Wiema, director general în 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R.P. Polone, înalți funcționari din 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Ministerul Culturii și Artei, oa
meni ai artei și literaturii.

A fost prezent ambasadorul 
R. P. R., Marin Florea Ionescu, și 
alți membri ai ambasadei.

Prînzul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

★
La Clubul presei și cărții străine 

din Varșovia a fost inaugurată o 
vitrină do artă populară romînească 
și o expoziție a cărții romînești, 
în care între altele sînt expuse o- 
perele scriitorilor polonezi traduse 
în limba romînă. Vitrina și expo
ziția se bucură de mult succes.
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Succesele științei sovietice
O nouă
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C.C. al P.C.Plenâra 
din Cehoslovacia

crescut, că 
întărit, 
frățească a 
care con-

rafi-

PRAGA 26 (Agerpres). — Ce- 
teka transmite: La 25 februarie 
a avut loc la Praga Plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

V. Siroky, președintele guver
nului Republicii Cehoslovace, a 
prezentat un raport în legătură 
cu noua organizare și conducere 
a economiei naționale ceho
slovace.

Plenara C.C. al P.C. din Ceho
slovacia a subliniat că desfășu
rarea și rezultatele discuției largi 
din întreaga țară, în cadrul că
reia și-au exprimat părerea sute 
de mii de cetățeni, ,au confirmat 
intrutotul justețea principiilor or
ganizării și conducerii economiei 
naționale, aprobale la plenarele 
C.C. al P-C. din Cehoslovacia din 
februarie și septembrie 1957.

Pe această bază, plenara C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia a adop
tat în unanimitate hotărîrea cu 
privire la „Principiile sporirii 
eficacității economice a conduce
rii industriei și construcțiilor“.

ODESA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite : Colaboratorii 
științifici ai Institutului electro
tehnic de telecomunicații din 
Odesa au realizat un aparat elec
tronic experimental pentru citirea 
textelor tipărite și dactilografiate.

Elementul de bază al aparatu
lui il constituie un tub cu fasci
cul electronic, ca cele folosite la 
televizoare. Fasciculul de raze lu
minoase transmis de pe ecranul 
său alunecă prin rindurile textu
lui si reflectindu-se trece printr-un 
sistem de diferite mutatoare. La

invenție
ieșirea din. aparat fiecare din 
cele 40 de relee electronice înre
gistrează semnalul care corespun
de unei anumite litere sa:i cifre. 
Un dispozitiv special codifică u- 
ceste semnale.

Experiențele an arătat că. cu
plat la un aparat electronic de ci
tire, aparatul telegrafic poate 
transmite textul automat fără in- 

După 
aparat 
culege-

terventia telegrafistului, 
părerea specialiștilor, noul 
va permite automatizarea 
rii textelor la tipografii.

La Institutul politehnic din Tomsk
TOMSK 26 (Agerpres ).

TASS transmite : La Institutul 
politehnic din Tomsk a fost pus 
in funcțiune primul stereobeta
tron din lume. Acesta este un a- 
gregat compus din două betatrone 
— acceleratoare electronice. Ca
merele electromagnetice de accele
rare ale stereobetalronului produc 
două fascicule încrucișate de ra
diații, ceea ce permite să se cer
ceteze interacțiunea electronilor 
accelerați care se întîlnesc, să se

— ia stereofotografii la controlul ca
lității produselor in industrie și 
să se stabilească cu mare precizie 
locul defectelor.

Proiectanții au soluționat cu 
succes problema evacuării fascicu
lului electronic din camera de 
accelerare, ceea ce face posibilă 
folosirea pe scară largă a elec
tronilor de mare energie — in 
special in medicină, pentru trata
mentul tumorilor maligne și în 
alte scopuri.

OOOOO

Un eșec «I reaefiunii

ției 
tid 
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Dictatorul Cubei nu va 
mai candida la postul 

de președinte
HAVANA 26 (Agerpres). — 

Dictatorul Cubei, Fulgenclo 
tista, a. anunțat că la 1 martie 
va proceda la o remaniere a ca
binetului în vederea .alegerilor 
prezidențiale programate pentru 
data de 1 iunie. Ministrul de stat 
Gonzalo Guell va deveni prkn- 
ministru, iar actualul prim.mi- 
nistru Andros Rivero Aguero va 
fi candidatul prezidențial desem
nat de Batista. In fața opoziției 
înverșunate a întregului popor 
cuban Batista s-a văzut nevoit 
să renunțe de a candida mai de
parte la postul de președinte, 
dar intenționează să mențină mai 
departe frînele guvernului prin 
oamenii săi.

Masele populare, precum și for
țele rebele conduse de Fidel Cas- 
tro, se opun ținerii alegerilor în 
condițiile stabilite de Batista.

Ba-

Adunarea Națională Franceză
a respins proiectul de reformă electorală

PARIS 26 Corespondentul A- 
gerpres transmite : La 25 februa
rie Adunarea Națională Franceză 
a respins proiectul de lege guver- 
namental cu privire la reforma 
electorală. Acest proiect a fost 
respins cu 297 voturi contra 263.

Se știe că proiectul de reformă 
electorală a fost elaborat de 
cercurile conducătoare franceze in 
scopul de a Înlătura, in cadrul 
unor viitoare alegeri, Partidul 
Comunist din Adunarea Naționa
lă. Proiectul de reformă electo
rală propus de guvern prevedea 
introducerea sistemului cu două 
ture de scrutin favorabil partide
lor burgheze. Acest sistem per
mite ca in cazul alegerii candi
datului comunist in primul tur 
de scrutin, partidele burgheze să 
poată face bloc comun in al doi
lea tur pentru a obține astfel 
majoritatea de voturi și a împie
dica alegerea unui deputat co
munist.

Proiectul de reformă electorală 
a provocat insă o serie de diver
gente în rindurile partidelor ma
jorității guvernamentale, care 
deși erau toate de acord cu prin
cipalul scop al reformei ți anume 
cu înlăturarea comuniștilor din 
parlament, nu au putut trece to
tuși peste interesele lor contra
dictorii. După cum relatează pre
sa, în cadrul dezbaterilor asupra 
proiectului de reformă electorală 
care au durat peste trei săptă- 
mini, s-au manifestat divergente 
serioase între partidele M. R. P., 
Independent și S.F.I.O. In ciuda 
eforturilor depuse de primul mi
nistru Gaillard de a ajunge la 
un compromis care să permită 
adoptarea acestei reforme electo
rale antidemocratice și antipopu
lare, partidele majorității guver
namentale nu au putut ajunge la 
nici un acord șl proiectul a fost 
amînat sine die.

ooooo
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După cum transmite agenția 
PAP, la 26 februarie s-a deschis 
la Varșovia primul congres al 
Uniunii tineretului sătesc la care 
participă aproximativ 1700 de 
delega)i reprezentînd 120.000 de 
membri ai Uniunii.

Printre oaspeți se află Wla- 
dislaw Gomulka, prim secretar nl 
C.C. al P.M.U.P., membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
conducători ai Partidului Țărănesc 
Unit.

Pe ordinea de zi a congresului 
figurează raportul de activitate al 
conducerii centrale a U.T.S.. dis
cutarea și adoptarea declarației 
program și a statutului, precum 
și alegerea organelor conducătoa
re ale Uniunii tineretului să-

In numele C. C. al P.M.U.P. 
participanții la congres au fost 
salutați de W. Gomulka.

Congresul a fost salutat, de ase
menea, de Cz. Wycch, președinte
le Comitetului Central al Partidu
lui Țărănesc Unit. Raportul de 
activitate a fost prezentat de J. 
Tejchma, președintele conducerii 
centrale provizorii a Uniunii tine
retului sătesc.

Congresul își continuă lucrările.

Congresul Uniunii studenților comuniști 
din Franța a luat sfîrșit

această situație. Nemulțumirea 
lor își găsește expresia în mani
festațiile studențești. In același 
timp se întărește unitatea de ac
țiune a membrilor Uniunii stu
denților comuniști din Franța cu 
studenții socialiști, radicali și ca
tolici. Această unitate, a subli
niat vorbitorul, trebuie extinsă 
prin toate mijloacele.

La Congres a luat cuvintul Ro- 
ger Garatidy, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Fran
cez, întîmpinat călduros de cei 
prezenți. Congresul a ales biroul 
național al Uniunii studenților 
comuniști din Franța. Claude 
Deydier a fost ales secretar al 
Uniunii.

IN INDONEZIA continuă
măsurile drastice împotriva

rebelilor 9

La Paris s-a încheiat cel de-al 
2-lea Congres al Uniunii studen
ților comuniști din Franța. La 
Congres a fost prezentat și dis
cutat raportul lui Claude Dey- 
dier, secretar al Uniunii, și pro
blemele legate de ziarul „Clartc“, 
organ de presă al Uniunii.

Delegații la Congres au intiin- 
pinat cu un mare entuziasm me
sajele de salut din partea studen
ților din Uniunea Sovietică, R.P. 
Chineză și din alte țări, precum 
și din partea Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat.

In darea de seamă Claude 
Dcydier a subliniat că în decurs 
de 11 luni de existență Uniunea 
studenților comuniști a exercitat 
o mare influență in rindurile ti
neretului studențesc din Franța.

In prezent, a spus vorbitorul,

în fața studențimij franceze stau 
două sarcini principale: lupta 
pentru reglementarea pașnică a 
problemei algeriene și lupta îm
potriva instalării de rampe ame
ricane pentru lansarea rachetelor. 

Vorbitorul a relatat apoi despre 
condițiile de viață și învățătură 
ale studenților francezi. In fie
care an, a spus el, mii de tineri 
și tinere care nu au mijloace su
ficiente de existență sint nevoiți 
să renunțe la studii. Peste 25 la 
sută din studenți au condiții de 
locuit complect nesatisfăcătoare. 
Din cauza numărului insuficient 
de clădiri pentru instituții șco
lare zeci de mii de studenți nu 
au posibilitate să frecventeze 
cursurile.

Studenții, a spus în continuare 
Deydier, nu vor să se împace cu

Tabere pentru studenți 
și tineri din străinătate 

în Iugoslavia
După cum transmite 

Taniug, Biroul iugoslav 
schimbul internațional de 
și tineret va organiza anul aces
ta mai multe tabere pentru stu
denți și tineri din străinătate cure 
își vor petrece vacanța în Iugo
slavia. Asemenea tabere vor fi 
organizate în orașele Zadar și 
Dubrovnik de pe coasta Adriaticii.

De asemenea va fi organizată o 
croazieră pe Dunăre la cure vor 
lua parte tineri din toate țările 
dunărene. Croaziera va dura o 
lună de zile.
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DJAKARTA 28 (Agerpres). — 
Intr-un comunicat publicat la 
Djakarta se anunță că avioane ale 
forțelor aeriene militare indone
ziene au bombardat postul de ra
dio din Menado—Celebesul de 
Nord, Anterior aviația indoneziana 
a bombardat și distrus posturile 
de radio emisie de la Padang și 
Bukitingi — Sumatra centrală. 
Potrivit agenției Antara, Ministe
rul Informațiilor al Indoneziei a 
anunțat că în urma distrugerii a- 
cestor posturi de radio „primul 
ministru“ al Sumatrei centrale, 
Sjafruddin, încearcă să obțină din 
partea unor întreprinderi străine 
aparatajul necesar pentru a putea 
relua emisiunile posturilor de ra
dio rebele. De asemenea avioane 
militaro indoneziene au bombardat 
și scufundat un vas aparținind re
belilor din Sumatra centrală. Po
trivit agenției Antara, un martor 
ocular care s-a întors din Sumatra 
centrală a relatat că măsurile dras-

tice adoptate de autoritățile cen
trale sînt aprobate de populația 
din această insulă care de la înce
put și-a manifestat ostilitatea față 
de acțiunea clicii separatiste a lui 
Husein. Potrivit aceleiași agenții, 
Husein se teme de mișcări popu
lare împotriva autorităților scizio
niste și din această cauză el și 
membrii grupului său și-au și ex
pediat familiile la Singapore. Lo
cuințele lui Husein și ale clicii 
sale sînt păzite de puternice dota- 
șamento de trupe iar străzile ora
șelor Padang și Bukitingi sint im- 
pînzite de soldați.

Un purtător de cuvint al Mi
nisterului Informațiilor al Indone
ziei a anunțat că funcționarii pu
blici și personalul militar din pro
vincia Riau — în partea răsări
teană a Sumatrei centrale — au 
declarat că rămin credincioși gu
vernului central de la Djakarta și 
nu se vor alătura activității trădă
toare a clicii lui Husein.
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