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[Din7^p o HARNICA 
[ ducind cuvintul 

partiduluii
I
Dimineața, tovărășii săi ne 

muncă o văd sosind la fa
brică cu cel puțin o jumă

tate de oră mai devreme. 
Harnică fată, 11 auzi spu- 
pe moș Gheorghe de lanînd 

poartă.
Fata pe care o laudă moș 

Gheorghe atit de mult, e utemis
ta Ana Tohăneanu de la labora
torul fabricii taxtile „Dorobanțul" 
din Ploești.

într-adevar, hărnicia ei e cu
noscută în toate sectoarele fabri
cii. De cînd au apărut în ziar do
cumentele recentei plenare a 
C.C. al P.M.R. ea muncește și 
mai atent. Știe că dacă laborato
rul trece cu ușurință peste unele 
probleme, cum ar fi calitatea fire
lor, stofei și culorilor împregnan- 
te, calitatea 
la Înălțimea 
muncitorilor 
lă.

Mîinîîe ei 
Cînd o vezi la dinamometru 
pentru a încerca rezistența șl a- 
lungirea firelor cînd la torsio- 
metru pentru a cerceta calitatea 
răsucirii firelor, cînd la balanța 
pentru număratul spirelor depă
nate de pe țevi.

Odată cu sunetul sirenei, ci
neva și-ar închipui că acti
vitatea Anișoarei s-a ter

minat și că se îndreaptă spre 
casă. Dar nu ! Anișoara se în
cadrează in grupul de agitatori 

Să folosim cu

mărfurilor nu 
sarcinilor ce 
din industria

va fi 
revin 
textî-

merg ca o sfîrlează. 
la

F.D.P.
lămurind cetățenii asupra multor 
probleme în legătură cu alegerile 
de la 3 februarie 1957.

„Dumneata, spui că nu-1 cu
noști pe candidat ? Este un om 
cu tîmplele albite, un om care a 
suferit mult în trecutul blestemat, 
pe vremea celor bogați. Se nu
mește Constantin Ciufu și este 
maistru strungar la uzinele „1 
Mai" de aici, din oraș. Eu am 
participat la adunarea care l-a 
propus candidat F.D.P. pentru 
circumscripția noastră electorală 
Ploești sud. Ejau acolo peste 
3000 de oameni. Mulți au vorbit 
despre el, așa cum se vorbește 
despre unul din cei mai buni fii 
ai poporului".

Și, răsfoindu-și carnetul, agita
toarea povestește tot ce a aflat 
despre candidat.

— Dumneata ai 
vreodată ? o întrebă

— Da, răspunde tînăra. Acum 
voi vota pentru a doua oară.

Obrajii i se roșiră ușor. Era 
poate un sentiment de emoție, de 
mîndrîe. Dar iată că discuțiile 
s-au încheiat. Gospodina grijulie 
o conduse pînă la poartă. Pe 
poartă se afla o tăbliță cu numă
rul 42. Șî, mai departe, dîn poar
tă în poartă, pe str. Mircea cel 
Bătrin tînăra agitatoare conti
nuă munca.

La numărul 131 ea nu a găsit 
pe nimeni. Nu-i nimic! Și-a no-

mai votat 
gospodina.

grijă materialul 
de agitație

p» e curînd a început difuzarea primelor materiale de agitație 
f J destinate aleger.lor. In colecția „De vorbă cu alegutoră" 

au apărut broșurile „Studenții ieri și azi" de acad. Io gu 
Iordan, prof. univ. Gheorghe Văluță, conf. univ. Suzana Gîdea, 
broșara „Zîna cu ochii albaștri" de Eusebiu Camilar, ,,Și tu ho
tărăști" de Lucia Demetrius. Despre realizările regimului demo
crat-popular vorbesc broșurile: „Ce a dat regimul de democrație 
populară clasei muncitoare" și ..Ce a dat regimul de democrație 
populară țărănimii muncitoare", precum și grafice care se ocupă 
de realizările sodal-culturale ale regimului de democrație popu
lară. aspecte ale dezvoltării vieții culturale, invățămintului, in
dustriei grele, industriei chimice și industriei energetice, a in
dustriei ușoare și alimentare, aspecte din dezvoltarea agricul
turii etc.

Au apărut de asemenea și numeroase materiale de agitație 
vizuală cum sînt: vitrinele de caricaturi — .Alegerile în țările 
capitaliste", „Năravuri..." precum și fotogazeta: „Imagini despre 
bestialitățile și crimele imperialiștilor colonialiști".

Sînt in curs de apariție și alte numeroase materiale. Un rol 
de seamă in acțiunea de difuzare și afișare a acestor materiale 
destinate alegerilor, revine organizațiilor U.T.M., sprijinind in 
acest sens comisiile F.D.P. Materialele odată primite nu trebuie 

' uitate prin depozit ci folosite in mod operativ, cu simț de răs
pundere.

tat să viziteze din nou pe locatari. 
Și nu a uitat. De data aceasta 
se afla acasă Margareta Tănase 
și fiul acesteia, Mihai. Bătrîna 
se mîndrește cu feciorul ei; îna- 
cest an familia Tănase va putea 
da candidaților F.D.P. un vot în 
pius. Doar Mihai a împlinit 18 
ani.

Ana Tohăneanu îi explică tî- 
nărului ce înseamnă a-și da vo
tul candidaților F.D.P. Pentru a 
ilustra și mai mult necesitatea 
acestui lucru, ea îi explică chiar 
viața sa. In 1953, era o simplă 
țesătoare. Ea a fost trimisă la 
Cluj Ia o facultate muncitorească. 
De acolo, s-a întors laborantă 
tsxtilistă. Lui Mihai i-a reamin
tit de asemenea citeva din reali
zările regimului de democrație 
populară in orașul Ploești.

La casa cu nr. 58 a întîlnit-o 
pe N'icolae Elisabeta.

— Eu am o fată care lu
crează tot la „Dorobanțul". Cred 
că e de seama dumitale. Lucrea
ză la țesătorie.

Și din discuție in discuție, a- 
gitatoarea s-a împrietenit cu Ni- 
cclae Elisabeta. De asemenea a în
demnat-o pe gospodină să meargă 
pe str. Hurmuzache ia grădința de 
copii. Aco'o sînt arișate listele 
de alegători șî trebuie să contro
leze dacă ea și fiica sa sînt tre
cute pe listă.

Dar cite aspecte nu cuprinde 
oare munca de agitator ? Zilele 
trecute, la casa alegătorului nr. 
4 în raza căreia se găsesc cei 
care locuiesc pe str. Mircea cel 
Bătrîn — s-a ținut o conferință 
cu tema : „Ce a dat regimul de 
democrație populară oamenilor 
muncii" iar cil această ocazie 
s-a mat organizat și o audiție 
muzicală.

Aceasta casă a aîegătoru’ui 
este patronată de organizația 
U.T.M. de la îabrica „Doroban
țul".

Agitatorii au anunțat acest lu
cru din casă în casă. Printre ei 
se află și utemista Ana Tohănea
nu. Curînd, sala s-a ump'ut pini 
la refuz. Mulți o salutau pe agi
tatoarea aceea nu prea înaltă de 
statură, dar plină de voiciun? și 
înflăcărare. Ea devenise o prie
tenă a lor dintre cele mai apro
piate.

ALEXANDRU NEGREA

Se extinde ini-
țiativs mecsnizato- 
riior de la S.M.T.
Andrășești.

Fabrica de oxigen „Pro
gresul” din Capitală 
a intrat parțial in 

funcțiune. Noua unitate este 
proiectată de către specia, 
liștii de la „Iprochim" și în
zestrată cu utilaje moderne 
primite din R. D. Germană. 
Întregul proces de producție 
este automatizat, iar trans
portul din hala de încărcarea 
tuburilor se face 
mecanizat

Noua fabri
că va asigura 
cantitatea de 
oxigen necesa
ră întreprinderilor industriale 
industriale. Oxigenul produs aci are o puritate de 99,5 la sută,: 
fapt care permite obținerea unor randamente superioare la; 
sudură. •

din Capitală șl din alte centre;

Prind vlafâ
măsurile stabilite de plenara C.C. al P.M.R

La „Victoria" Calan

Hotăririle plenarei C.C. al 
P.M.R' au însuflețit munca fur- 
naliștilor și turnătorilor de la 

Calan. 
mulți 

său,

naliștilor și 
uzinele „Victoria" din 
Intr-o discuție cu mai 
jurnaliști din schimbul 
maistru! jurnalist Ștefan Sobo 
a arătat că recentele hotă- 
riri ale partidului sînt în folosul 
tuturor celor ce muncesc atit de 
la orașe cit și de la sate. El s-a 
angajat ca împreună cu tovară
șii săi de muncă să contribuie 
din plin la înfăptuirea prevede
rilor privind sporirea producției 
și productivității muncii.

In perioada 1—6 ianuarie 
furnaliștii de la Calan au dat 
patriei peste prevederile planului 
172 tone de fontă

Valorifică pradussfe agrico'e
Insuflețiți de recentele hotărîri 

ale C.C. al P.M R., colectiviștii, 
întovărășiri și țăranii muncitori 
cu gospodării individuale d;n re
giunea Craiova valor.îică, prin 
cooperativă însemnate cantități 
de produse. Membrii gospodăriei 
agricole colective din Gogoșu, 
raionul Vinju Mare, care au ob
ținut în anul 1956 recolte îmbel
șugate, au vîndut în ziua de 5 
ianuarie 1957 prin cooperativă 
cantitatea de 30.000 kg. porumb 
și 5000 kg. orz.

După apariția Comunicatului 
cu privire ia plenara C.C. al 
P.MR. din 27-29 decembrie 1956 
țăranii muncitori cu gospodării 
individuale din comuna Poiana 
xMare, raionul Vinju Mare, au 
vîndut cooperativei în numai 5 
zile 9870 kg. de porumb.

Strada Metalurgiștilor
SIBIU (de la co

respondentul nostru) 
Nu departe de uzi
nele „Independența” 
Sibiu se ridică min- 
dre 8 noi blocuri 
muncitorești. Ele au 
fost construite din 
fondul întreprinderii 
și o parte din premi
ile pe care uzina 
le-a primit cu oca
zia cîștigăril de 
două ori a drapelului 
de întreprindere frun
tașă pe ramură. La

lucrările de construc
ții echipele de zidari 
au fost ajutate de 
muncitorii uzinei 
care au venit zilnic 
la muncă voluntară.

In curînd pe unul 
din blocuri va fi fi
xată o tablă sfălțu- 
ită. De pe ea trecă
torii vor afla numele 
unei străzi noi: stra
da Metalurgiștilor.

In cele 8 blocuri 
locuiesc 32 familii; 
toți sînt muncitori

destoinici, fruntași 
in producție, ca sudo
rul Alexandru Lăs- 
cău, turnătorul Si
mon Schneider, me
canicul Visian Șoai- 
tă, inginerul Iacob 
$uvaina cu familiile 
lor și alții. Noii lo
catari se bucură de 
condiții optime de 
locuit Apartamentele 
se compun din cite 
2 camere, bucătărie, 
baie și terasă.

♦ In gospodăria colectivă Hălchiu, din raionul Codlea, munca se ♦
♦ desfășoară pe baze științifice, ceea ce duce la însemnate rea- ♦ 
J Uzări.
♦ lată în fotografie pe inginerul Ion E ne seu și pe îngrijitorul
♦ maternității de scroafe Ion Pepene făcind o analiză în labora- 
I torul gospodăriei.

ÎNTREPRINDERILE
își vor pregăti cadrele necesarei

In legătură cu efectele pe 
care hotăririle recen:ei plena
re a C.C. al P.M.R. le vor 
avea în ceea ce privește re
crutarea, pregătirea și repar
tizarea cadrelor de muncitori, 
tehnicieni și ingineri, 
roși cititori ne-au 
ne-au telefonat La 
rugîndu-ne să publicăm ele
mente suplimentare.

Dat fiind importanța aces
tei chestiuni pentru tineret, 
ne-am adresat tov. Petre Bur
loiu — directorul Diviziei 
„Forțe de muncă" din Comi
tetul de Stat al Planificării. 
D-sa ne-a relatat unele as
pecte de seamă ale proble
mei.

nume- 
scris și 
redacție

Plenara C.C. al P.M.R. din 
27-29 decembrie 1956. a hotărit 
să se lărgească atribuțiile intre- 
prinderilor și ale organelor lo
cale ale puterii de stat Această 
măsură va aduce o îmbunătățire 
simțitoare, prin faptul că pentru 
rezolvarea multor probleme nu 
se vor mai aștepta indicațiuni 
sau „dezlegări" de la centru, ci 
va acționa inițiativa creatoare a 
oamenilor din întreprindere, oa
meni care iși vor asuma și răs-

de

Petre Burloiu 
directorul Diviziei „Forțe 

muncă" din Comitetul de Stat 
al Planificării-

f f
I UNUL CARE A UITAT
[ Săraci în argumente (cînd j 
(nu-s de unde sâ le iei?) ca- j 
j valerii „războiului rece" re- j 
l curg adesea în propaganda < 
(lor la mult răsuflata gogoriță j 
[ a „pericolului sovietic". La J 
I această gogoriță face apel j 
f și dl. Strauss, ministrul apă- J 
[ rarii al R.F. Germane, care J 
i a acordat de Anul Nou, un j 
I interviu revistei vestger- j 
1 mane „Der Spiegel". Strauss I 
I și-a început interviul cu afir-j 
I mația că „este suficient sâ | 
[ se arunce o singură privire J 
j asupra globului pentru a j 
I căpăta convingerea că sin- j 
, guru] adversar potențial este J 
fUniunea Sovietica plus a-1 
f depții săi... "

Ce a urmărit Strauss prin J

jtOMENTABÎk' i
JI

punderea măsurilor pe care le 
iau.

Una din problemele în care 
s-au lărgit atribuțiile întreprin
derilor și ale organelor locale 
este problema pregătirii cadre
lor.

Pînă în anul 1956, pregătirea 
cadrelor s-a desfășurat pe baza 
planului de stat elaborat centra
lizat, pe baza propunerilor mi
nisterelor. Sarcinile de pregătire 
a cadrelor muncitorești prin 
cursuri scurte se transmiteau în
treprinderilor, iar cele de pregă
tire prin școli și institute se 
transmiteau ministerelor de care 
depindeau aceste unități școlare.

Aceste sarcini, primite de la 
centru, erau îndeplinite, insă în
treprinderile se considerau răs
punzătoare numai de îndeplinirea 
planului fără a se socoti răspun
zătoare de încadrarea absolven
ților în producție.

Dacă la cursurile de calificare 
repartizarea nu a constituit o 
problemă, întruclt muncitorii erau 
deja încadrați in Întreprinderea

Pînă la 3 februarie
VOM TERMINA REPARAȚIILE
Angajamentele mecanlzaio- = 

rilor de la S.M.T. Andri- g 
șești, de a grăbi terminarea = 
reparafiilor In cinstea alege- | 
rilor de la 3 februarie, au J 
sttrnit un puternic ecou In § 
riadul tinerilor mecanizatori g 
din tara noastră. ~

Publicăm mai jos răspunsa- ș 
rile date de utemistul Petre § 
Leca, mecanic șef la S.M.T. = 
Costești, regiunea Pitești, la || 
întrebările ce i-au fost puse g 
de un redactor al ziarului = 
nostru

ÎNTREBARE : Vă rugăm să ne 
vorbiți despre realizările ob
ținute de tinerii mecaniza
tori din stațiune in munca d.n 
anul trecut.

RĂSPUNS: In ultimul an, ti

Convorbire cu mecanicul șef
al S.M.T.-Costești, regiunea Pitești

• < a
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neril mecanizatori de Ia S MT, 
Costești s-au obișnuit sâ muu- 
ceașcă mai bine și respecți ca 
mai mare strictețe regulile pres
crise in normativul tehnic de în
grijire a mașinilor. Aceste lu
cruri, după părerea mea, ne-au 
permis ca în anul trecut să în
deplinim planul de producție în 
proporție de 103 la suta și sâ 
obținem și alte realizări însem
nate: reducerea prețului de cost 
pe fiecare hantru cu 20 lei și e- 
conomii la piesele de schimb In 
valoare de 23 000 lei Cele mai 
bune exemple în această direcție 
au fost date de tinerii tractoriști 
N ecu la Alexandra și Constantin 
Gheorghe. Ei au economisit cite 
’mă reparații ger.era’e. care ar 

costat stațiunea 30.000 lei.
ÎNTREBARE: Cu citva timp 

în urmi au apărut in „Sdnteia 
tineretului* angajamentele luate 
de mecanizatorii de la S. M T. 
Ăndrițești in cinstea alegerilor 
de la 3 febre arie Mecanizatorii 
din S.M.T. Costești s-au alăturat 
acestei chemări ?

RĂSPUNS: Noi am studiat cu 
enț:e angajamentele și am ho- 

aiăturăm acestei che.

cesarul pentru îndeplinirea_____L I 1 Pli
nului de reparații Cunoscind 

lanul general de repprații 
—’-f seama de căpacita'ea 

stațiunii, am trecut

să ne 
mări.

De altfel 
i n t î mp i nă ni 
bruarie cu 
Pentru 
de măsuri, 
tractoarelor in stațiune s-a repa
rat clădirea atelierului mecanic 
și 6-au revizuit mașinile-undte^ 
S au recondiționat și chiar s-au 
confecționat în atelierul nostru 
taliile piese de schimb, ceea ce 
ne-a adus economii însem
nate. Cunoscînd starea teh
nică a motoarelor, ne-am îngrijit 
din vreme de aprovizionarea cu 
piese și materiale așa că în a- 
cest an sîntem asigurați cu ne-

și noi ne gindisem sâ 
alegerile de la 3 fe-, 
realizări importante, 

aceasta luasem o serie 
înainte de retragerea

și planul 
și finind 
atelierului
la perfecționarea metodei de re
parare in serie. Iată pe scurt, 
in ce consta această metodă. 
Reparațiile sînt organizate și 
dirijate tot pe echipe și pos
turi de lucru, însă . repararea 
unui motor și tractor cuprinde 
patru etape: în prima se demon
tează, se spală și se controlează 
toate ansamblde și organele mo
torului și tractorului In etapa a 
doua, p.esele și ansamblele ee 
repară sau se recondiționează. 
In cea de a treia etapa urmează 
montarea și reglarea tuturor an- 
samblelor și organelor motorului 
și tractorului, iar In ultima etapă 
se trece la rodaj și se fac probele 
finale. Aceste etape au fost Îm
părțite în 10 posturi de lncru, 
in care sînt cuprinși 38 de mun
citori repartizați, după califica
rea profesională a fiecăruia, fn 
așa fel îneît munca de reparații 
să constituie și un mijloc de ri
dicare a calificării pentru tinerii 
muncitori care cunosc mai puțin 
meseria.

înainte de a vorbi despre an
gajamentele tinerilor mecaniza
tori din stațiunea noastră în 
cinstea alegerilor de deputați In 
Marea Adunare Națională, tre
buie să mai lămuresc citeva ches
tiuni. Datorită grijii pe care au 
manifestat-o tractoriștii, in cam
paniile agricole, noi am redus 
simțitor defecțiunile tractoarelor. 
Mărturie stă faptul că anul tre
cut stațiunea a trimis centrului 
mecanic numai 13 motoare, în loc 
de 27, cite a trimis în anul 1955. 
Restul de 36 motoare vor fi re
parate în stațiune cu mijloace 
proprii.

Cum am răspuns chemării lan-

sate de mecanizatorii de la 
S.M T. Andrășești ?

Aid am un răspuns simplu. 
Vom folosi toate forțele, texte 
posibilitățile pentru ca pînă la
3 februarie să terminăm In în
tregime reparațiile. Pină In oio. 
meniul de. față noi am reparJt 
deja un număr de 12 tractoare și
4 șasiuri.

ÎNTREBARE: Care ilnt sarci
nile de plan ale stațiunii pentru 
anul 1957 și cum se ocupă con
ducerea de condițiile de viață ale 
mecanizatorilor ?

RĂSPUNS: Pentru inul 1957. 
datorită măririi aectorului socia
list din raza noastră de activi
tate, la creșterea căruia a fost 
prezentă și contribuția mecani
zatorilor din S.M.T. Costești, 
sarcina de plan a crescut cu 
aproximativ 27 la sută. Pentru 
continua reducere a prețului de 
cost la lucrările efectuate, pentru 
anul 1957. s-a mărit sarcina de 
plan pe tractor convențional cu 
20 la sută.

In centru) activității noastre 
stă ca preocupare permanentă 
îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de viață ale mecanizatori
lor. Pe vremea eit se află In sta
țiune. mecanizatorii au asigurate 
trei mese pe zi al căror preț nu 
depășește niciodată 5—5.50 lei. 
Cind tractoriștii se găsesc tn 
cimp, rutierele ți autocamio
nul ii aprovizionează cu ali
mente. In prezent nici un me
canizator nu duce lipsă de echi
pament de protecție. Pe tim
pul iernii există cursuri de ridi
care a calificării profesionale, o 
sală de citit și alte posibilități 
în sprijinul unei activități cultu- 
ral-artistice cit mai bogate. Asi
gurarea unor condiții bune de 
muncă și de viață dă 
mecanizatorilor de Ia
Costești să contribuie cu forțe 
sporite la îndeplinirea planului 
de producție, reducerea prețului 
de cost și realizarea de economii

In care s-au pregătit, repartiza
rea absolvenților școlilor profe
sionale a constituit o problema 
foarte serioasă. Au fost cazuri 
cind sarcinile de școlarizare s-au . 
repartizat pe școli fără să se țină ! 
seama de posibilitățile reale de | — —---------- ---------- - .-----<
absorbție ale întreprinderilor. (veninul ce l-a vărsai și cu 
Din aceasta cauză, numărul ab- {prilejul noului an. nul greu, 
solventifor In unele localități era ! d? ghicit, mal ales că Ime- J 
prea mare, iar in altele prea mic. I d!-at a lâsat să se ințeleagâ I

Pentru evitarea unor asemenea i clar că electivul armatei | 
dificultăți in anii ce vin, plenara vest-germane poate depăși I 
C.C. al P.M.R. a hotărit să se ia I ci,ra maximă de 500.000 de j 
măsuri pentru lărgirea atribuții- j oenu®ni stabilită de acordu-1 
lor Întreprinderilor In ce privește ds Ia Paris, că noul I 
repartizarea cadrelor. In viitor. I Wehrmacht are deia 1.100 dej 
fiecare întreprindere va pregăti 'oncurl primite din partea j 
numai atitea cadre cite ii vor fi [ puterilor occidentale, șl căj 
necesare, fiind obligată să le a- (v.or mal 11 achiziționate .a-1 
sigure încadrarea după absolvire (tttea tancuri cit vor mai 11 j 
in cazurile in care întreprinderile ' nec®"aie'- Ua 3ln9ut 1HCrul 
mici nu vor putea să organizeze ( “ U1lal ,slrauss Șă amin i 
școli proprii pentru pregătirea [ lea3câ! lecția primita do 
cadrelor muncitorești și tehnice i P'®<3®cesonl căi acum 
medii, 6e vor putea organiza școli I ~
de către mai malte întreprinderi [

zîmbetul giocohdei
rul elevilor pe care ii trimite la [ 
școală. '

Această metodă de organizare 
a invățămintului pentru pregăti
rea cadrelor muncitorești șî me
dii va duce la o justă proporțio
nare a volumului salarizării, a- 
daptat la nevoile reale ale între
prinderilor.

întreprinderile vor fi solicitate a azvîrlit o în lemeia al că- 
să participe și la stabilirea numă- 1 -
rului de locuri pe specialități, in 
institutele de invățămint supe, 
rior. atit in ce privește pro
filul cadrelor cu calificare supe
rioară. cit și numărul acestor 
cadre.

Pentru pregătirea cadreior 
muncitorești și tehnice medii 
in cursuri și școli pe 
gă întreprinderi, se vor 
gura condițiile materiale necesare 
de către aceste întreprinderi, In

D. M.

lin- 
asi-

cadrul posibilităților din planul 
de stat

Această formă nouă de organi
zare și planificare a pregătirii 
cadrelor își va arăta rezultatele 
chiar in cursul acestui an, rezul
tate pe care le apreciem încă de 
pe acum ca. favorabile.
f 
( I

I f

Adresantul
• plecat....

Imediat după începerea put- 
chuJtii ' contrarevoluționar în 
Ungaria. din S U A. a fost 
aduși în Germania occiden
tală-coroana regilor ungari, 
trimisă în S.U.A. îndată 
după cel de-al doilea război 
mondial. După toate proba- 

: : = se pregă
teau să pună coroana pe 
capul unuia din conducătorii 
putchului singeros.

(Ziarele)

. într una din ultimele zile ale 
' anului trecut, un bolivian a 
' intrat în celebrul muzeu pa- 
J rizian Louvre, ținînd o piatra 
( ascunsă sub haină Cînd s-a 
i apropiat de vestitul tablou 
! al lui Leonardo da Vinci 
l „Gioconda", 1-a privit înde- 
I lung, apoi a scos piatra și 
[ a azvîilit o în lemeia al că- 
f rei zîmbet diafan a îneîntat 
secole de-a rîndul ome
nirea.

Ce l-a determinat pe boli
vian să facă acest gest ? 
Oare îi displăcea capodope
ra lui da Vinci ? E debil 
mintal ? Nici una, nici alta. 
Omul e perfect conțlient și a I 
fâcut-o cu bună știre. Cupă j 
cum ne informează agenția I 
France Presie, bolivianul iu- { 
sese expulzat din țara ea »i j 
in Franța șoma de multă) 
vreme, nu avea ce mlnca șl! 
unde dormi. Disperat, nu j 
mal avea altă dorință decit) 
să... ajungă In pușcărie,! 
unde cel puțin are masa Și) 
casa asigurată pe tot timpul I 

. Iernii.
' Omul și-a reallxat Intenția, j 

Dar ceilalți șomeri ce fac ? J 
Cit de mari trebuie să He tn- j 
chlsorHe ca să-l adăpostea- { 
scă pe toti ?

Dacă nemuritoarea Mona j 
Lisa ar putea ști cum a a- J 
funs sâ serveascâ la .alina- j 
rea* suferințelor omenești, { 
probabil că n ar mai zlmbl... J 

D. L. J
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Regizorul american Totul însă a fost în van ;
A muncit, s-a străduit. Numărul n-a reușit.

Desen de K. ROTOV din „Literaturnala gazeta1



Pe urinele materialelor
publicate și nepublicate

S-au luat măsuri organizatorice

In cetatea metalului incandescent TREI PRIETENI
Trecind prin oțelărie pește 

grămezi de zgură, fier 
vechi, lingouri de oțel, 

atent la fiecare pas să nu-ți arzi 
pantofii, ajungi in sfîrșit la o sca
ră de fier care te ajută să urci 
sus la cuptoarele Martin. Aici 
parcă ai intrat in Împărăția cu
rățeniei, mulțumind soartei care 
te-a ajutat să străbați neorîndu- 
iala din secția oțelărie.

Fie vorba intre noi, ar fi scu
tiți și muncitorii și gazetarii de 
această echilibristică, dacă ar fi 
ceva mai multă rînduială, dacă 
s-ar lucra ceva mai organizat, 
dacă tinerii — să zicem — ar ini. 
ția o acțiune de curățenie, dacă...

Aici la cuptoarele electrice e 
curat. întrebi oțelarii, oamenii 
aceștia în majoritate tinerî, ve
seli și-ți răspund simplu :

— E un vechi obicei 1 Oțelul e 
un produs pretențios și pe la noi 
se spune : „cum e în fața cupto
rului, așa e și înăuntru”. După 
fiecare probă pe care o toarnă 
topitorul improșcind mii de 
seîntei, vezi pe unul cu lopata, 
adunînd picăturile de zgură sau 
oțel împrăștiate, iar In urma lui 
un altul dă imediat cil mătura.

într-o astfel de gospodărească 
îndeletnicire 1-am găsit pe Ludo
vic Pribil și echipa sa. Cuptorul 
II, pe care-l deservește, a fost 
în refacere pînă acum cîteva zile 
șl cu toate că e încă in „rodaj”, 
cum s-ar spune, astăzi se lucrea
ză la a 12-a șarjă de oțel.

Ce să privesc mai tntîî ? Cum 
cercetează Ludovic Pribil mano- 
metrele de aer șl păcură, cum il 
trimite pe Stelian Aramă să vadă 
ce e cu fierul vechi care trebuia 

in cuptor, sau pe Ion Dobiș 
Anțllă care In urma unui

semn făcut de Ludovic au prins 
să arunce cu lopata piatra de cal
car necesară cuptorului, conform 
ultimului buletin de analiză venit 
de la laborator ?

Am aflat de la primtopitorul 
Ludovic Pribil că deși mai există 
o serie de greutăți in asigurarea 
fierului vechi necesar, echipa sa 
a reușit să dea zilnic cantități în
semnate de oțel peste plan. Am 
privit șl graficul afișat pe locul de 
muncă din care se putea vedea 
nu numai că se află în fruntea 
celorlalte echipe care lucrează la 
acest cuptor, dar că procentul de 
îndeplinire al planului urcă zilnic 
țntre 123 și 157 la suta. Cind i-am 
Întrebat insă despre colaborarea 
ce există in brigadă, mai ales că 
aici lucrează romini, germani,

maghiari, m-a privit mirat și 
mi-a răspuns ridicind din umeri:

— Niciodată nu mi-am pus o 
astfel de problemă. N-a existat 
nicicind vreo discuție intre noi 
despre faptul că nu sintem de 
aceeași naționalitate Și eu, și Do- 
biș, și Anțllă vorbim poate nu 
prea curat romtriește șl ne-ar 
veni mal ușor să vorbim germa, 
na sau maghiara. N-o facem pen
tru că nu e frumos intr-un colec
tiv să vorbești o limbă pe care 
n-o Înțeleg toți...

Considerînd că tn legătură cu 
echipa sa. despre această pro
blemă nu mai are ce discuta, a 
prins să povestească despre mais
trul oțelar Fie Martin și ajutorul 
său Silviu Vasile, despre priete
nul său Dupovan Ion din brigada 
tînărului german Filip DBrner de 
la turnătorie-metale și care a fost

calificat de Adam Breznovsca, 
un tînăr ceh. încheind :

— La noi la Reșița, In orice 
secție sau echipă găsești oameni 
de mai multe naționalități.

Combinatul metalurgfc Reșița 
este intr-adevăr o uzină In care 
cot la cot oameni ai muncii de 
diferite naționalități muncesc cu 
elan pentru același scop : dezvol
tarea economiei naționale a pa- 
trlei noastre. In anii regimului 
democrat-popular, datorită muncii 
unite a întregului colectiv, com
binatul s-a dezvoltat șl moderni
zat atlt de mult, incit a ajuns să 
producă asemenea agregate per. 
fecționate. cum slnt turbinele de 
3.000 kwh pe care le exportă in 
R.P. Chineză, duetnd astfel fai
ma produselor sale peste zeci de 
mii de kilometri, departe de gra
nițele patriei.

în gara mică din marginea 
Variatului au coborît trei ti’ 
neri. Au dat jos valizele, s-au 
uitat puțin tn jur dintr-o veche 
obișnuiță de a căuta pe cineva 
cunoscut și apoi au pornit că
tre ieșire. Unul înalt și solid in 
mijloc. încadrat de doi mai mă-' 
runței. Să vi-i prezint: Albert 
Andriș, Nicola Prodan și Simion 
Teodor eseu. Un german, un sîrb 
și un romîn, toți de aceeași vtr- 
stă, toți foști colegi de an și de 
grupă, la Facultatea de fizico- 
matematici din Timișoara, acum 
toți profesori de matematici.

Cînd au ieșit din 
văzut deschi2Îndu-se 
un adevărat bulevard larg i 
trotuoare asfaltate, umbrite < 
pomi, nu le venea să creadă.

— Asta e orașl zise Andriș
— încă nu, răspunse Prodan 

adăugind cu aer de cunoscător

gară și au 
In fafa lor

CU
de

ir ȘCOALA

ț — deputății regiunii Timișoara erauin trecut industriași și moșierii

Astăzi ai .“"A<
Strungarul 
inovator

LD.P.sînt oameni 
de diferite națio

nalități. Printre ei sînt...
In circumscripția e-
nr. 25 Șiria. Mi-a 

tn cuvinte simple, 
amestecate cu ex-

★ Dacă în 1940 In regiunea • 
Timișoara exista un medic? 
ia 12.000 locuitori, astăzi î 
funcționează aici 1.800 de ? 
medici, adică unui la 720 de : 
iocu.tori Ca urmare a aces- : 
tui fapt mortalitatea a scă- ? 
zut cu 27 la sută.
* In anul 1944 tn Tlmișoa- Ș

ra exista doar Institutul po- î 
litehnic cu 535 studenți. • 
Astăzi funcționează in acest 
oraș institutele politehnic, a- 
gronomic. pedagogic și medi- 
co.farmaceutic unde studiază 
4.501 studenfi dintre care 988 ? 
uparținlnd minorităților na- ? 
ționale. *
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■P Numărul sportivilor,» 
membri ai colectivelor spor- • 
t ve, a crescut din 1948 și • 
pină astăzi cu peste 40.000. • 
Ei iși desfășoară activitatea • 
pe cele 790 baze sportive con- • 
struite tot in acești ani. •
* In ultimii 10 ani a-au j 

electrificat 140 ds comune. • 
Numai în anul 1956 lumina • 
electrică a pătruns in 15 co- J 
mune printre care Bacova.J 
Dumbrăvița, Jebel, Bethausen.J 
Secu etc. Lucrările de elec- ; 
trificare continuă acum și in j 
alte 56 de comune.

■p Țăranii muncitori din • 
regiunea Timișoara primesc ț 
un sprijin însemnat In efsc- • 
luarea muncilor agricole de ț 
la cele 24 S.M.T.-uri. Nu- ț 
mai in ultimii 8 ani oarcul ! 
de mașini agricole și tractoa- *, 
re s-a îmbogățit cu 504 se- ? 
mănători. 573 batoze. 1539 de ț 
pluguri și 1384 de tractoare ? 
noi. •

ir Comerțul de stat și co-; 
operatist s-a dezvoltat și el ; 
simțitor in anii regimului de-; 
mocrat popular. Numai în co- ; 
munele regiunii Timișoara; 
funcționează acum 1030 de ; 
magazine de stat și 1043 de ; 
unități cooperatiste. î

* In 1956 fabricile și uzi
nele din regiunea Timișoara 
au produs față de 1948 cu 172,7 
la sută mai multe laminat^ și 
cu 147,3 la sută maj mult oțel, 
cu 79,6 la sută mai multă 
pline, cu 17,1 la sută mai 
mult zahăr, cu 285,5 la sută : 
mai multe preparate 
carne.

<r După recensământul 
anul trecut în regiunea 
mișoara trăiesc și muncesc a- 
lături de 769.779 romini — 
147.621 maghiari. 172.537 ger
mani, 44 714 slrbi. 12.784 . 
evrei. 9348 bulgari. 3454 • 
ucraineni și 35.623 cetățeni j 
aoarținlnd altor minorități • 

, '.ai.coaie. •

Numele tînărului comunist 
Ștefan Kovacs, strungar la în
treprinderea ..Electromotor** 
din Timișoara, a devenit bine 
cunoscut. Dacă mergi in fa
brică nu o să-l găsești con
centrat tot timpul asupra ma
șinii. Cunoscutul nostru strun
gar poate fi văzut stînd de-o 
parte și privind cum mașina

propusă 
lectoraid 
povestit 
citeodată 
presii nemțești, despre via
ța sa. despre familie, despre 
activitatea obștească. Fapte 
simple, obișnuite: cum și-a lă
murit părinții să intre In gos
podăria colectivă, despre zi- 
tele-muncă pe care le-a reali
zat In gospodărie, cum mun
cesc înfrățiți aici țăranii ro- 
mlni și germani. După fap
tele sale am dedus că-i bună 
gospodină.' O dovedește acea
sta nu numai gospodăria per
sonală, ci și acțiunile pe care 
le-a întreprins cu femeile din 
comună pentru curățirea șan
țurilor, văruirea pomilor, re
pararea drumului.

Pentru acțiunile ei gospo. 
direști, tlnărt colectivistă 
Ana Schite liter a fost pro
pusă candidată a F.D.P. O 
încredere la care nu s-a aș
teptat niciodată, încredere pe 
care o merită insă din plin.

execută toate piesele, așa cum 
dorește dinsul. Rar cind in
tervine Atunci Înțelegi că nu 
se poate vorbi de acest 
talentat muncitor, fără c* 
lingă cuvlntul strungar să nu 
se adauge și cel de inovator.

Una din multele inovații 
executate de el este și dispozi
tivul pentru strunjirea auto
mată a pieselor mici.

Apreciind munca sa pasio
nată. plină de elan și inițiati
vă, tovarășii săi l-au propus 
să reprezinte din partea F.D.P. 
circumscripția electorală nr. 
28 Timișoara Sud-Vest în ale
gerile de deputați pentru Ma
rea Adunare Națională.

Inginerul-șef 
al uzinei

Tînăra cu păr negru, re
vărsat în valuri pe spate, cu 
ochi ageri — aceasta-i Maria 
Petrila, inginer-șef al uzinelor 
textile „30 Decembrie 
Arad.

Tînăra 
colectivistă

Nu. Niciodată Ana Schlech- 
ter, colectivistă din comuna 
Vladimir eseu, raionul Arad, 
n-a visat că o să ajungă a fi 
propusă candidată tn alege.

rile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională.

Am stat de vorbă cu dlnsa 
la cîteva zile după ce a fost

pentru prima oară deputată în 
sfatul popular regional, iar în 
martie 1966 aleasă din nou de
putată în sfatul popular oră
șenesc Arad și regional Timi
șoara. Activitatea sa obșteas
că a prins contururi precise: 
in fata uzinelor textile „30 
Decembrie" se ridică o mare 
hală de piață, a fost pre
lungită linia tramvaiului 2. în 

. tot mai multe case de munci
tori a fost trasă lumină elec
trică, s-au amenajat magazine, 
parcuri mici cu fîntîni artezie
ne. Toate acestea datorită le
găturii permanente a deputa- 
:ei cu alegătorii, a grijii ne
obosite pentru cerințele lor.

De aceea cînd Iosif Mihaly, " 
șeful sectorului de filatură, a 
propus-o pe Maria Petrila, iri- 
giner-șef al uzinelor textile 
„30 Decembrie", să fie candi
datul F.D.P. în circumscrjp- -j' 
ția electorală nr. 4 Axad-Vest, 
sutele de alegători care erau 
prezenți au primit cu ropote 
de aplauze propunerea făcută.

este o comună care devine din 
ce In ce mai mult oraș. In cu- 
rlnd va fi I

Prodan e de prin partea locu
lui. dintr-o comună învecinată. 
Către sftrșitul facultății el ve
nise cu propunerea.

— Să cerem toți să mergem 
la Variaș. Eu la școala sirbă. 
Albert la școala germană și Si
mion la școala romină. Vom fi 
tot împreună.

Si acum, cu valizele in mtini, 
iată-i la Variaș Prodan nu mai 
isprăvește de prezentat locurile.

Spre uimirea celor doi. Pro. 
dan le făcu un adevărat istoric 
al comunei — tn trecut o adu
nătură sărăcăcioasă de bordeie.

Prezentai Insă nu mai trebuia 
relatat, Il vedeau cu proprii ochi: 
străzi largi, trotuoare asfaltate, 
lumină electrică, radioficare tn 
peste 400 de case, cinematograf, 
cămin cultural, dispensar medi
cal, școli in limba romină. ger
mană, sirbă și maghiară, sta. 
dion, un teren de fotbal sau 
handbal pentru echipa locală de 
handbal care evoluează tn cadrul 
diviziei B. Dar viața nouă a co
munei nu poate fi despărțită de 
colectivă, izvbr de bună stare 
pțntru 421 de. familii dintre care 
aproape 100 și-au construit case 
noi, sau le-au refăcut pe cele 
:echi.

De astă toamnă acești trei ce
tățeni destoinici, trei utemiști, 
profesorii noi sosiți din Timișoa
ra, au pus umărul alături de lo
cuitorii comunei. Pe toți ti poți 
’ăsi seara după terminarea 
arsurilor tn sălile căminului cul

tural. In cadrul echipelor artisti
ce de teatru — rominesc, ma
ghiar sau slrb — la corurile sau 
echipele de dansuri germane, 
sirbești, rusești, maghiare sau 
romtnești, ei aduc o contribuție 
însemnată la culturalizarea celor 
4600 de locuitori

Ba, s-au mai amestecat ei și 
!n alte probleme mai puțin... cul
turale. Printre altele poate fi 
amintit cazul tui loan Rachici. E 
curios, dar e adevărat. Numele e 
sirbesc dar el e german Acest 
tinăr, așezat și gospodar, s-a 
îndrăgostit de Milița, o fetiș
cană de origină sirbă și s-au că. 
săiorit. Tatăl fetii. înșelai și el 
de nume, a acceptat la început 
dar cînd a aflat că ginerele este 
german și-a ieșit din fire.

— Cum, ea ortodoxă și el 
tolic? Rușine!

— O să-ți treacă! au spus 
care au auzit.

I-a și trecut. Nicola Prodan, la 
tnceput, apoi Andriș și Teodor es
eu au discutat cu tatăl .supărat", 
și trebuie spus că astăzi el e 
destul de mulțumit de ginerele 
Pe care tl are. Dacă-l întrebi a- 
cum o să-ți răspundă:

— Nu slnt ei nici primii și nici 
ultimiiI

Locuitorii comunei Variaș for
mează un tot unitar, o mare fa
milie. Cele 421 de familii din 
gospodăria agricolă colectivi 
„Flacăra Roșie" sau celelalte a- 
proape 300 de familii din înto
vărășire demonstrează pe deplin 
acest lucru. Mai mult de un va
gon de produse și cite 4500-7000 
lei au dus acasă tn această 
toamnă și, sir but Tveici Vasa, 
romlnul Coman Simion. maghia
rul lanoș Kaonci sau germanul , 
N. Hokseidt, iar fondul de bază 
al acestei gospodării miliortare 
s-a îmbogățit cu 1 camion. 3 
tractoare și un rutier ce putea fi 
văzut cărtnd produsele pe la ca
sete colectiviștilor.

Prodan, Teodorescu și Andriș 
s-au angrenat și ei in viața Va- 
riașutui. Și poate nu peste mult 
timp se vor înălța tn viitorul 
oraș alte trei case noi pentru fa
miliile statornicite aici ale celor 
trei prieteni nedespărțiți

O consfătuire- cu caracter deo- 
sebit a avut loc la fabrica de în* 
călțăminte „Flacăra Roșieu din 
București, in cursul lunii septem
brie. Tinerii au analizat succese
le obținute tn întrecerea socia
listă, posibilitățile de sporire a lor 
și unele lipsuri constatate in 
respectarea drepturilor lor legale.

Ziarul nostru a publicat la 30 
septembrie concluziile consfătu
irii intr-un material intitulat 
,,Fabrică de incălțăminte-feudă a 
bunului placu.

în urma apariției materialului, 
conducerea Direcției generale in
dustriale pielărie-cauciuc din Mi
nisterul Industriei Ușoare a ana
lizat in mod special activitatea 
desfășurată de conducerea aces
tei întreprinderi și a propus con-

Repus în

ductrii ministerului o seamă de 
măsuri organizatorice.

Astfel, directorul Gheorghe I. 
Gheorghe și conducătorul tehnic 
Gross Marcel au fost scoși din 
funcții ca necorespunzători. Șeful 
serviciului cadre, Constantin Du
mitru, a fost schimbat din mun
că și trecut în producție.

Pentru îmbunătățirea situației 
tn producție un colectiv de teh
nicieni și economiști din Direc: 
(ia generală și Institutul de cer
cetări textile, ptelăriș, cauciuc lu
crează In întreprinderea „Flacăra 
Roșit". Pe aceeași linie trei maiș
tri fruntași de la întreprinderea 
„lanoș Herbak“-Cluț lucrează in 
secția încălțăminte pentru înlă
turarea unor deficiențe de fabri
cație și îmbunătățirea calității.

drepturi

în Editura de stat pentru li
teratură politică a apărut in 
broșură în limbile romină și 

maghiară

GH. GHEORGH1U-DEJ — 
CUV1NTARE ROSTITA LA 
CONFERINȚA DE PARTID 
A REGIUNII AUTONOME 

MAGHIARE
16 pag. 20 bani

INFORMAȚII
In cursul dimineții de mart 

Aurel Mălnășan, locțiitor al mi 
nistrului Afacerilor Externe 
Ovid Marinescu, director gene 
ral-adiupct al Direcției Gene»!' 
a Treburilor Consiliuhti de' Ml 
niștri, ing. Anton Viădoiu. pre 
ședințele Sfatului Popular ai .Ca 
pitalei, Ion Vrabie, directorii 

.Cancelariei Prezdiuiul Mari; A 
dunări Naționale și «Ite percoar 
oficiale, au vizitat pe dl. Rudq: 
Zlatnik. însărcinatul cu afacer 
curente al Austriei la București 
pentru a exprima condoleanțe îl 
legătură cu încetarea din viață . 
președintelui Republicii Austria 
Theodor Korner

Au prezentat totodată condo 
leanțe șefi ai misiunilor diploma 
tice acreditați la București.

ca-

cei

SLUJITORII ARTEI
Pe ușa unui mic birou instalat 

tn clădirea teatrului stă scris: 
..Secretariat literar”. înăuntru 
slnt trei birouri la care lucrează 
cei trei secretari literari ai celor 
trei teatre de stat timișorene — 
romîn. maghiar și german. Toți 
trei lucrează tn aceeași cameră.

Grupurile de artiști amatori 
maghiari și germani ai unor e- 
chipe locale au constituit nucleul 
de formare a colectivelor teatrale 
de astăzi, tn cadrul lor activea
ză acum. numeroși tineri absol
venți ai Institutelor de artă dra
matică din țară La teatrul ma-

Cu cîțiva ani în urmă, Ma- 
ria Petrila era secretara orga, 
nizației U.T.M din sectorul de 
filatură. Aici tinerele au în
drăgit-o atît pentru ajutorul 
pe care îl primeau de la ea în 
producție cit și în organiza
rea timpului liber Mai tîrziu, 
a fost aleasă de utemiștii fa
bricii membră în comitetul 
U.T.M. Stima față de această 
tînără ingineră a crescut oda
tă cu îndeplinirea sarcinilor 
ce i s-au încredințat. In anul 
care a trecut a fost renovat 
și modernizat căminul tinere
lor muncitoare, apoi cel al 
băieților. La aceasta a contri
buit îndeosebi Maria Petrila.

Cu pasiune s-a ocupat Ma
ria Petrila și de rezolvarea 
problemelor obștești ale car
tierului. In 1953 a fost aleasă

discuta împreună, se sfătuiesc, 
se ajută. Acești trei slujitori ai 
teatrului simbolizează, parcă co
laborarea deplină care există in
tre instituțiile de artă timișore
ne. Și slnt destule: Teatrul de 
stat — romîn, german și ma
ghiar — Ansamblul de stat sir
besc. Opera de stat. Teatrul de 
păpuși.

Pină in toamna lui 1945, aici 
In Timișoara, oraș cu peste 
130.000 de locuitori, n-a existat 
nici un teatru permanent De-a- 
bia atunci ă luai ființă dintr-o 
inițiativă locală și apoi susținu
tă de organele de stat ..Teatrul Racz Bela șl mulți alți tinerj au 
poporului". S-au ivit apoi 
cerințe pe deplin justificate: 
ființarea de secții tn limbile 
ționalităților din Timișoara.

ghiar și german. întregul reper
toriu se bazează pe artiști tineri.

De cttva timp, tinerii artiști ai 
celor trei teatre timișorene, ai 
Operei de stat și ai Ansamblului 
de stat sîrbesc, au o nouă preo
cupare: pregătirea pentru parti
ciparea la concursurile organiza
te tn cinstea celui de-al Vl-lea 
Festival Mondial al Tineretului 
ce se va ține anul acesta la 
Moscova. Regizorul Ion Taub. 
actorii Cremenciuc Stelian Fa
bian Francisc, Szabo Ludovic, 
Radu Coriolan, Kiss Adalbert,

ttlte și theeput pregătirile, 
tn- 
na-

I
Grupaj de: 

GH. ANGELESCU 
C. BUCUR

„Am lucrat — ne scria, cu cîtva 
timp in urmă, tinărul loan Vereș 
— la fabrica de celuloză și hîr- 
tie „Nicolae Bălcescu” din Zăr- 
nești (regiunea Stalin) încă din 
luna octombrie 1954. La început 
am lucrat ca sezonier, apoi ca 
muncitor permanent al Intre, 
prinderii. Aceasta pină in 
luna ianuarie 1956, cînd, a- 
gravindu-mi-se boala de care su
feream, a trebuit să mă in. 
ternez intr-un sanatoriu. Cind 
am trimis certificatele me
dicale pe lunile martie, aprilie, 
mai etc. pentru a mi se calcula 
drepturile bănești cuvenite, con
ducerea întreprinderii a refuzat 
plata lor, pe motiv că nu slnt an
gajat permanent al fabricii ci 
doar... sezonier (și deci nu am 
dreptul decit ia plata a 65 zile 
de ajutor de boală — sumă pe 
care am și primit-o). Ciudată 
descoperire au mai făcut și tova
rășii de la fabrică!“.

Ziarul nostru a adus cele sem
nalate de tovarășul Vereș Ia cu
noștința direcțiunii fabricii de ce
luloză și hirtie „Nicolae Băl
cescu”, pentru a fi cercetate și 
luate măsurile necesare in vede
rea remedierii situației create.

Cercetînd formal șezisarea co
respondentului, direcțiunea fabri
cii a răspuns ziaruhu, maî îtitii, 
că cele relatate de tovarășul Ve
reș nu corespund realității, că 
el a fost angajat doar ca sezonier 
și că nu are dreptul de ajutor 
de boală decit la 65 zile, drept ce 
l-a fost plătit, fn urma unei re
veniri, recent ziarul noastru a 
primit din partea direcțiunii sus 
amintitei fabrici un nou răs
puns : „Vă comunicăm — ni se 
scrie — că adresa noastră ante
rioară are un conținut greșit. Re- 
verificînd situația tovarășului 
loan Vereș cu Juristconsultul nos- 
tru principal și cu un tovarăș de 
la C.C. al Sindicatelor Petrol, 
Chimie și Gaz metan, am con
statat că tovarășul Vereș are 
dreptate. In urma acestei cons
tatări s-a hotărit ca tovarășului 
Ioan Vereș, angajat permanent al 
fabricii, să I se plătească ajuto
rul de boală cuvenit pe lunile an
terioare.

Pe viitor — se scrie în înche
ierea adresei — vom verifica mai 
atent activitatea salariaților noștri 
spre a se evita astfel de greșeli 
care lezează oamenii muncii de 
drepturile lor legale*.

★
Marți 8 ianuarie Aure! Mălnă 

șan, locțiitor al ministrului Afa 
cerilor Externe, a primit in au. 
diență pe ambasadorul extraordi 
nar și plenipotențiar al Grecie 
In R.P.R., Antonios J. Pumpu- 
r.as, în legătură cu apropiata de 
punere a scrisorilor sale de acre
ditare.

*
La invitația Institutului romii 

pentru relațiile culturale cu străi
nătatea. marți a sosit în Capi, 
tală scriitorul, brazilian Mațic 
Brasini, dramaturg, director ar
tistic al „Radio Mundial” ului di: 
Rio de Janeiro.

(Agerpres)

Conferință
Societatea științelor medicali 

filiala București anunță c< 
miercuri la ora 18, în aula Bi 
bliotecii Centrale Universitari 
prof, dr I. Țurai. locțiitor al mi.

Plecarea unei delegații de lucrători 
din învățămînt la Moscova

La invitația C.C. al Sindicatu
lui lucrătorilor din învățănvint din 
R.S.F.S. Rusă, marți dimineața a 
părăsit Capitala plecind spre 
Moscova pentru schimb de expe
riență o delegație a Sindicatului 
lucrătorilor din invățătnînt.

Brăila al Sindicatului lucrătorilor 
din învățămînt și Elena Po
pescu, președintele Comitetului 
raional Nîcolae Bălcescu al Sin
dicatului lucrătorilor din îovăță- 
minL

nistrului Sănătății, va conferen. 
ția despre „Realizările ocrotirii 
sănătății publice în regimul d< 
democrație populară".

Conferința va fi urmată de vi
zitarea expoziției documentare t 
Mmisterntaj Sănătății din sals 
Măgheru.

(Agerpres)

Din delegație fac parte tova 
rășii: Nicolae Pascu, președintele» 
C.C al Sindicatului lucrătorilor?? 
din învățămînt, membru al Pre-» 
zidiului C.C.S., Emil Boldan,« 
membru în Prezidiul C.C. al Sin-» 
dicatului lucrătorilor din învăță-» 
mint. Elena Andrei, locțiitor al« 
președintelui Comitetului raional»

CRONICĂ FILMULUI

„Moartea
UNUI

ciclist“
Nici problematica, nici stilul 

sobru, de o mare economie a 
miftoacelor de expresie, nu lasă 
să se recunoască tn autorul fil
mului „Moartea unui ciclist* pe 
cel care a realizat savuroasa și 
caustica satiră cinematografică 
„Bun venit domnule Marshall 1“ 
In.ansamblu, filmul se situează 
pe alte coordonate; sfera de idei și 
modul de tratare se deosebesc e- 
vident de ceea ce ne-a oferit pre
cedenta creație a acestui remar
cabil cineast progresist spaniol. 
Aceasta nu vrea să însemne că 
nu tnttlnim in ambele filme preo
cuparea constantă pentru critica 
socială, pentru tnfățișarea ascu
țită, fără menajamente, a lumii 
burgheze tn descompunere, cu 
cortegiul ei de vidi structurale, 
inechități, contraste sociale stri
gătoare la cer și murdărie mo
rală. J. A. Bardem a trecut de la 
tonul comic (din „Bun venit 
domnule Marshall I") la cel grav 
(din „Moartea unui ciclist") cu 
o dezinvoltură care stă bine unui 
mare creator.

Moartea unui ciclist zdrobit pe 
șosea de o limuzină este făptui 
divers (cu predilecție căutat in 
vremea din urmă de către ci
neaștii contemporani) menit să 
declanșeze întreaga dramă. Ni
meni, tn afară de cei doi amanțl 
aflați tn automobil, nu știe cine 
poartă vina accidentului. Nu i-a 
văzut nimeni... Dar chinurile de 
conștiință ale frumoasei doamne 
aflate la volan și ale parteneru
lui ei nu sînt, tn aceste condiții, 
mai puțin' intense. Procesul sufle
tesc urmează insă la fiecare » 
altă evoluție.

Teama de scandal, de conse. 
cințele publice ale crimei pe care 
a săvlrșit-o, o paralizează la tn. 
cepul pe Maria lose. Omorirea 
necunoscutului ti apare Insă 
gravă și primejdioasă numai tn 
măsura tn care poate compromite 
poziția socială pe care ea o ocu
pă, amenințtnd viața comodă și 
de huzur cu care e obișnuită 
l se pare că fiecare bănuiește 
ceva, sau presupune, sau știe 
chiar. O tnspăimlntă insinuările 
mai mult hazardate dectt perfide 
ale lui Rafael Sandoval, critic de

O scenă din fîlm

artă, care — tolerat tn „înalta" 
societate — i-a pătruns fără di. 
ficiiltate secretele, tn tot ce face 
și gtndește există un nemărturi
sit calcul egoist de a se salva pe- 
sine și, mai ales, de a-și păstra 
privilegiile. Marta Joși e obse
dată să nu piardă tot ce consti
tuie însăși rațiunea e) de a exista: 
luxul, petrecerile, amantul, ave
rea soțului. Obsesia aceasta — 
care o va împinge pină la o nouă 
crimă monstruoasă — ia pro
porții odată cu dezvoltarea ac
țiunii, ti răpește feminitatea, far. 
mecul, omenescul, o arată așa 
cum este — rece, odioasă, desfi
gurată sufletește.

Nenorocirea ireparabilă In care 
a fost amestecat il obsedează și 
pe Juan Fernandez Soli. Nu
mai că pe el pasibila compromi
tere nu-l sperie; ti repugnă con
formismul laș față de moravurile 
și conveniențele din lumea mari
lor capitaliști. Un singur gind 
domină întreaga sa comportare: 
răspunderea pe care o poartă 
pentru moartea unui om. Senti
mentul zădărniciei vieții trăite 
pînă atunci, nevoia de a se eli
bera de sub protecția cumnatului 
sus-pus, care i-a asigurat un post 
convenabil In tnvățăminl, capătă 
acum in conștiința sa contururi 
nete: Obsesia celor petrecute o- 
perează astfel tn cazul lui o zgu. 
duire sufletească hotărltoare, ca- 
re-și pune pecetea pe evoluția sa, 
diametral opusă față de cea a 
Măriei Joși. De altfel, in ambianța 
filmului, el apare mereu tn con
tact cu viața socială largă — 
printre studenți, In cartierul mi
zer unde locuiește văduva ciclis
tului ș.a.m.d. .— ceea ce subli
niază izvoarele înțelegerii supe
rioare a vieții de care va da do
vadă Juan.

Episoadele scenariulut, elimi- 
ntnd cu premeditare aproape tot 
ce nu are legătură cu dominanta 
întregului film — implicațiile su
fletești provocate de accident — 
urmăresc insistent, dar cu finețe, 
evoluția personajelor principale. 
Merită să fie amintit cel puțin 
momentul nodal, cind, după ce 
încordarea dramatică a atins 
punctul culminant, eroii se Mil- 
nesc tn catedrală, unde traiecto
riile destinelor lor marchează o 
ultimă tangență Amtndoi se simt 
ușurați sufletește, dar fiecare in 
felul său. Maria losi a uitat 
parcă de tot ce s-a tnttmplat, în
dată ce și-a dat seama că Ra

fael Sandoval încercase un șan. 
taj gratuit, fără să știe ceva des
pre crimă. Juan, după un dure, 
ros examen de conștiință, a in- 
țetes că' Viața meschină și egois
tă In care s-au complăcut tre
buie schimbată Intr-un fel. In 
acest punct de Interferență dru
murile lor se despart definitiv, 
nimic nu-i va mai putea aduce 
alături, deznodămlntul este ine
vitabil.

Deosebit de expresiv și sincer 
pe întreg parcursul filmului, jo
cul interpreților principali — Lu-‘ 
cia Bose, crispată și cu o fixitate 
a obrazului ca o mască albă de 
ceară, și Alberto Ctosas, luminat 
parcă lăuntric de convingerile 
umanitare la care aderă — tși 
sporește de aci înainte capacita
tea de a sugera ireductibila ooo- 
ziție a caracterelor șl destinelor 
celor doi eroi. Trebuie pomenită 
aci, măcar In treacăt (deși ar 
merita să fie îndelung comenta
tă), șl arta subtilă a operatorului 
Alfredo Fraile. care a știut să 
valorifice fiecare plan tn funcție 
de cerințele ideii dominante a fil
mului.

înainte de a chibzui la semni
ficațiile majore ale filmului iui 
J. A. Bardem, unii spectatori orii 
piți sînt dispuși să califice „Moar, 
tea unui ciclist" drept static, 
plicticos și atlta tot. Fără îndo
ială, o anumită monotonie există 
tn film, provenind din însăși fi
zionomia sa artistică: totul se 
țese aci tn jurul unei obsesii,, re. 
plicite răspund, direct sau indi
rect, unei singure idei, secven
țele dezvăluie mereu noi fa
țete ale aceleiași unice pro. 
bleme. Dar ceea ce trebuie 
remarcat In primul rtnd e 
forța artistică cu care este biciu
ită pe ecran cangrena morală In 
care se zbate marea burghezie. 
Soluția vag umanitară la care a- 
junge Juan Fernandez Soli — 
egoismului rapace al eticei bur. 
gheze trebuie să i se opună al
truismul generos, noblețea spiri
tuală — este evident naivă și 
ineficace. Insă necruțătoarea de
mascare tn film a „lumii bune" 
(amintind ca manieri de vehe
mența critică a piesei ..Inspecto
rul de poliție" de J B Priestley) 
se înscrie ca o valoroasă contri. 
buție cinematografică la destră
marea mitului solidității și ono
rabilității societății burgheze con. 
ternfinratip.

"’’HAIL LUPU



Viata de organizație

Un seminar model
In tabăra de pionieri de lax 

Sinaia, copiii au zilnic progra-<< 
me deosebit de frumoase. << 

lată-i plecînd hitr-o excursiei 
la Stînca Sf. Ana din împre-y 
jurimile Sinaiei. v

V A CA N T Â ■’« 
pioniere ascâ

TELEGRA ME EXTERNE
COMUNICAT

De curînd a avut loc în orașul 
Buzău seminarul raional pentru 
instruirea propagandiștilor de la 
cercurile politice ale U.T.M. „Să 
ne cunoaștem patria".

înainte de a începe seminarul, 
propagandiștii au vizitat expozi
ția de caiete organizată tntr-una 
din sălile de curs, prilej de a 
învăța din experiența celor mai 
buni tovarăși în ceea ce privește 
conspectarea materialelor, întoc
mirea planurilor de discuții la 
lecții, sistemul de notare etc. Tot 
aici se mai aflau și numeroase 
mape cu artioole decupate din 
ziarul „Scînteia tineretului" — 
artiade care-i ajută pe propa
gandiști și pe cursanți în proce
sul de studiu al problemelor. S-a 
expus și un panou ou propagan
diști fruntași.

cunoștințe politice legate de lec
țiile predate.

Gînduri noi

Teancului, acum tinerii din a- 
cest cerc aduc o contribuție în
semnată la înființarea de întovă
rășiri îrt satele respective.

Gheorghe Marin a vorbit des
pre exemplele folosite de dînsul: 
„Mina Ojasca în trecut — a a- ___  __ . ........
rătat el - și-a îmbogățit proprie- țip internațională, ținută de 
tarul dar a ruinat f-«-— - • - ■ -
minerilor. Se T 
primitive. Oamenii hu erau în

conti-A doua zi, seminarul a 
nuat cu expunerea despre situa-

Metode eficace
Seminarul a început cu refera

tul propagandistului Bănuță Bar
bu de la gospodăria agricolă co
lectivă „Vasile Roaită" din comu
na Gherăseni. Referatul intitulat 
„Cum pregătesc și expun cuvtn- 
tul introductiv asupra lecției în 
fața curaanților și cum folosesc 
exemple locale î,n acest scop“ 
a stîrnit interesul celor prezenți.

Spre deosebire de alții, care 
la predare foloseau dictarea sau 
citirea lecției așa cum o gă6ese 
scrisă în broșură. Bănuță tși 
are metodele sale de documen
tare și predare.

La capitolul „Ce a dat tinere, 
tului nostru partidul și regimul 
democrat popular", propagandis
tul n-a început cu problemele 
generale, ci s-a pregătit pen
tru a vorbi curaanților mai tn- 
tii despre exemplele din satul 
lor. Nu i-a fost greu. A stat 
de vorbă cu tovarășul secretar 
de partid din colectivă, cu pre
ședintele gospodăriei și cu preșe
dintele sfatului popular. Astfel, a 
adunat o serie de date intere
sante. A căutat exemple din tre
cut și din viața de azi apoi si
gur pe sine 6-a prezentat la curs. 
A vorbit de moșierul Fănică Do- 
brescu care avea cîteva mii de 
hectare de pămtnt. A arătat cît 
de greu trăiau tinerii pe moșia 
lui, trudind din zori în noapte 
pentru un blid de fasole și o bu
cată de mămăligă. Nu a uitat 
să amintească și despre situa
ția învățăturii de carte care era 
dezastruoasă.

Apoi propagandistul a înfățișat 
viața de azi El a dat ca exem
plu pe tinerii, colectiviști Ion Spî- 
nu și soția acestuia,care ir> a- 
nul 1956- pețrtriL cele i’58?- zile- 
muncă efectuate? aii primit ce
reale și legume, pe care le-au în
cărcat tn 61 de saci.

Plecînd de la aceste lucruri 
simple, concrete, a expus proble
mele de căpătîl găsite infecția din 
broșură. Lectura, sau mai con
cret fragmente de lectură din 
„Mitrea Cocor". „Rominia pito
rească" și alte cărți au ajutat și 
mai mult pe tineri să vadă cit 
de frumoasă e patria noastră și 
cum înflorește azi, cind ciocoii 
au fost înlăturați de la putere. 
Aceste realizări se pot constata 
și in comună. Pomii fructiferi 
plantați au înfrumusețat satul. 
S-au ridicat o școală, un cămin 
cultural, a început introducerea 
curentului electric în locuințe.. 
La lecțiile cercului condus de 
Bănuță Barbu nu lipsește nici un 
cursant.

Alexandru Andronescu, propa
gandist tn comuna Zorești a ex
plicat celor de față cum a antre
nat la curs 80 de tineri. Cercul lui 
tși desfășoară activitatea ’ în sala 
căminului cultural. După fiecare 
lecție «e învață cîntece și dansuri 
populare. Muncind în strinsă co
laborare cu comitetul U.TM., el 
a reușit să convingă — de la 
deschiderea invățămintului poli
tic pînă azi — 30 de tineri să de
pună cerere de înscriere în înto
vărășirea agricolă din sat. Drept 
exemplu i-a servit ttnărul înto
vărășit Constantin Fronoiu, care 
de patru ani Încoace este fruntaș 
al recoltelor bogate. El le-a expli
cat tinerilor cum a reușit să ob
țină cîte 3 și chiar 4 mii kg. po
rumb boabe la hectar, muncind 
în întovărășire.

Datorită faptului că în cerc 
sînt tineri din toate satele co
munei : Nisip, Nenciu, Valea

. . ,_____ _______ , ,_____ : tova-
sănătatea rășuj Constantin Georgescu de la 

lucra cu unelte cabinetul raional de partid.
. • în a urmat un seminar amănunțit
nici un fel feriți de praf și mize- ]a lecțiile predate în ziua prece
de. Dar azi la noi tn mină se dentă și expunerea planului de 
“2 u desfășurare a discuțiilor în cercul

pdlitic.
...Rîul Călmățui trece chiar prin 

satul nostru, a arătat propagan
distul Podgoreanu. Pe malul său, 
sînt o sumedenie de movile cu 
vechi așezări omenești, din epoca 
de piatră... La noi în sat apa e 
folosită acum la irigarea grădini
lor de legume, la punerea în miș
care a morilor. Rîul Buzăul e bun 
pentru construirea de mici hidro
centrale. Din dreptul orașului 
pînă la revărsare, el poate fi 
făcut navigabil...

...In sprijinul lecțiilor e bine să 
folosim și ilustrații, fotomontaje, 
hărți, a intervenit Alexandru Dra- 
gomirescu.

_.In cuvîntul introductiv, eu 
voi vorbi și despre perspectivele 
de viitor despre transpunerea in 
viață a directivelor celui de al 
II-!ea Congres al P.M.R. — a 
arătat Alexandru Andronescu. 
De pildă, la noi, la Valea Tean
cului, se vorbește despre con
struirea unul canal care să a-

găsesc tineri care nu numai că 
lucrează cu cele mai noi mijloace 
tehnice, dar ajung la cîștiguri 
permanente de 2500-3000 lei lu
nar". Astfel de exemple în cadrul 
lecțiilor politice sint eficace, 
convingătoare...

Instruirile devin
mai interesante

Responsabilul de seminar — to
varășul Ion Vlădescu — a expus 
lecțiile 4 și 5 tot pe baza cuvîn- 
tului introductiv. Planul expune
rii a fost discutat și cu secția de 
propagandă și agitație a comite
tului raional de partid. Urmărind 
să trezească interesul pentru cu
noașterea hidrografiei și bogății
lor subsolului țării, a regiunii 
Ploești și raionului Buzău, cit și 
educarea tineretului în spiritul 
dragostei, prețuirii și valorificării 
bogățiilor patriei noastre — lec
torul a ținut într-adevăr o prele
gere bogată în conținut. Printre --. , _ , i
altele, a vorbit și despre orașul apa de la o km. pina In]
Buzău, ca localitate situată In a- ** “ " • » s
propierea rîțtlui cu același nume, 
făcîndu-i un scurt istoric. A rele
vat și faptul că în vechime rîul 
a fost un element determinant 
în alegerea locului pentru stabi
lirea așezărilor omenești.

In mod convingător a expus și 
capitolul „Dunărea, artera cea 
mai importantă a rețelei hidro
grafice a R.P.R.".

Folosindu-se de harta fizico-ad- 
ministrativă a patriei, lectorul s-a 
referit la resursele hidro-energe- 
tice, cît și la faptul că Marea 
Neagră este o importantă fereas
tră maritimă a Republicii noastre.

La lecția a V-a. în cuvîntul in
troductiv referitor Ia bogățiile 
subsolului R.P.R., a arătat cum 
au fost jefuite aceste bogății in 
trecut. A amintit cp regiunea Plo
ești este una dintre cele mai bo
gate regiuni ale țării. Principala 
bogăție — petrolul — a cunoscut 
o exploatare rațională abia in anii 
regimului democrat popular. Apoi 
a vorbit despre bogățiile raionu
lui Buzău și (ie perspectivele de 
dezvoltare ale acestuia.

După citeva ore de stu- 
Țiiu a lecțiilor predate, a ur- 
.hiat învățarea a două cîntece: 
„Cîntecul patriei" și „înflorește 
țara mea". Propagandistul Con
stantin Mlhai, care cunoaște bine 
aceste cîntece a dirijat.

Tovarășa profesoară de limba 
romînâ, Marieta Manea, a prezen
tat apoi poeziile: „Țara" de Mi
hail Beniuc, „Dusu-m-am în co
drul des" de Ion Brad și „Minerii 
din Maramureș" de Dan Deșliu.

Seara, 
nat filmui_______ ___ .
florit" urmat de o plăcută reuniu
ne tovărășească. Comitetul raio
nal U.T.M. s-a îngrijit ca reu
niunea să fie bogată în conținut, 
cu un interesant program educa- 
fiv-dîstractiv. In afara jocului cu 
foarfecă, dansului inimioarelor, 
concursului de dans cu premii, au 
intervenit elemente noi, necunos
cute , de tineri. De pildă, la un 
moment dat, tînărul Andronescu 
Alexandru a apărut cu un ghiveci 
de flori în mînă. Cineva de pe 
estrada unde se găsea orchestra 
a anunțat: „Dansul florilor". Nu 
toți au înțeles sensul dansului. 
Pentru „edificarea" curioșilor, 
Andronescu a făcut doar citeva 
piruiete cu ghiveciul și s-a oprit 
In fața instructorului, raional Tu
dor Ion. Spre hazul celor pre
zenți, Tudor a luat floarea și a 
pierdut fata. Curînd însă a găsit 
o altă fată, iar ghiveciul a tre
cut să „danseze" mai departe din 
mînă în mînă.

„Pronosticul" — un nou joc pe 
care l-au învățat propagandiștii 
la reuniune —se aseamănă cu 
jocul Pronosport. Pe buletine vezi 
numere de ordine și pătrățele o- 
rizontale. Cel ce. le complecta tre
buia să aibă nu ftoroc, ci... cu
noștințe de cultură generală și

propagandiștii au vizio- 
il „București — oraș in- 

lăcută reuniu-

sat. Se crede că va fi gata peste 
2-3 ani. Noi tinerii ne-am anga
jat să-1 construim mai repede ' 
prin muncă voluntară. După pre
darea lecțiilor 4-5 voi organiza o 
excursie la gospodăria agricolă 
colectivă din Vernești. Aid voi 
ruga pe tovarășul președinte să | 
ne explice ce spor de recolte ie 
aduce apa Buzăului cu care vara 
sînt irigate grădinile de legumei 
și ce folos aduc presele care sint , 
acționate de puterea apei-

După discuții, propagandiștii 
au vizitat in cadrul aceluiași pro
gram Muzeul istoric raional. Car-1 
netele propagandiștilor s-au um-1 
plut și aici de notițe. Printre nenu- I 
miratele exponante, ei s-au oprit [ 
în special in dreptul documente
lor ce dovedesc că acum 5.000 de | 
ani pe teritoriul de azi al raio-: 
nului Buzău existau oameni și in-, 
ceputuri de cultură. Vasele de, 
ofrandă, armele de piatră, mor-, 
mintele cu poziția chircită, sint 1 
obiecte despre care propagandas-, 
tăi vor vorbi cu însuflețire cursan- I 
ților.

In încheiere o seamă de propa- j 
gandiști fruntași au fost premiați 
de comitetul raional U.TM cu 
obiecte și cărți. Printre aceștia 
se găsesc Bănuță Barbu. Ioana , 
Lințoiu, Elena Oprea, Gheorghe 
Marin. Elena Văleanu, și alții.

Seminarul a fost reușit Sperăm 
că asemenea seminarii — poate 
chiar mai reușite — se vor orga-1 
niza cu regularitate și că ele vor 

toare de mare preț în 
munca propagandiștilor utemiștL

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scinteu j 

tineretului" pentru 
regiunea Ploești

"consl

U.T.M.

î

Zile'e- acestea s-a deschis in localul M.I.M.C.M. din calea 
Victoriei nr. 133, expoziția de inovații din această ramură.

In fotografie vizitatorii cercetează cu atenție exponatele. 
Foto : AGERPRES I

In cadrul perspectivelor noului 
an, recentele hotăriri ale Plenarei 
C.C. al PM.R. dau o mare im
portantă industriei carbonifere.

In minele Văii Jiului, cel mai 
important centru carbonifer, ală
turi de minerii virstnici cu o bo. 
gată experiență in minerit, lu
crează un număr însemnat de ti
neri. Numeroase brigăzi de 
tineret tint fruntașe. La mina 
Uricani — 
anii puterii 
torul I al 
îndeplinit lună 
nile de plan în proporție de 103- 
104 la sută, iar tinerii din sec
torul UI al minei Vulcan au dat 
numai tn cursul lunii noiembrie 
cu aproape 1.600 tone cărbune 
peste plan. Succesele obținute de 
tinerii din sectorul IV al aceleiași 
mine, care de la 15 noiembrie 
1956 au săpat primii metri de ga. 
lene tn contul anului 1957, și 
încă din luna august au trecut si 
dea cărbune In contul acestui an, 
sînt cunoscute tuturor minerilor 
Văii Jiului.

In Valea Jiului, cu toate greu
tățile care stnt de înfruntat mi
nerilor le sint asigurate condiții 
de viață tot mai bune.

Aproape că nu există regiune 
a patriei care să nu-și aibă re
prezentanții săi tn Valea Jiului. 
Ii Inttlnești In abatafe sau in di
ferite galerii, la suprafață, tn a- 
teliere sau pe la diferite servicii 
productive. 0 mare parte din ei 
stnt tineri.

— O si-i spunem „Valea tine
reții" — mi-a spus bătrinul miner 
Mihai Ștefan de la Vulcan, oda
tă, ctnd discutam despre tinerii 
Văii Jiului.

Avea perfectă dreptate. Numi, 
rul tinerilor care au îndrăgit a- 
ceastă meserie crește necontenit.

Fără îndoială că grija pentru 
ajutarea tinerilor tn muncă, pen
tru calificarea lor, pentru educa, 
rea lor, pentru întărirea discipli
nei revine in mare parte comite- 

organizafiilor de bază

mină deschisă în 
populare — sec- 
tineretului, și-a 

de lună sarci-

in producție
. Stelian Popescu, secreta1 

rul comitetului U.T.M. de la mina 
Vulcan, mi-a arătat cu multă bu
curie că tinerii tși îndeplinesc 
mai totdeauna sarcinile de plan. 

Am remarcat în special preo
cuparea membrilor comitetului 
U.T.M. de a antrena în muncă și 
a colabora cu tinerii tehnicieni 
și ingineri .Cu inginerul Dumitru 
Plăvicheanu, șeful sectorului IV, 
secretarul nu numai că se con
sultă în diverse probleme ale 
vieții de organizație, dar este și 
un bun prieten. Colaborarea a

CARNAVAL
E vacanța de iarnă și to

tuși reporterul trebuie să 
renunțe Ia comoda intro
ducere tradițională: ger, nin
soare, fulgi jucăuși, săniu
țe etc. Ce să-i faci soarelui 
vesel care topește toate ur
mele de zăpadă ? S-ar potrivi 
mai bine niște ghiocei. Dar, 
dacă-i vacanță de iarnă nu 
putem renunța, de dragul 
vremii de afară, la frumoase
le noastre tradiții.

Palatul pionierilor din Ca
pitală poate, și fără decorul 
aparent indispensabil să fie 
un palat din basme In fiecare 
zi vin aid sute de copii să 
se distreze. Dimineața sint 
organizate jocuri sportive și 
vizionări de filme iar după- 
amiază carnavalul In total, 
in vacanță sînt găzduiți aici 
12 000 de copB din București.

Fără îndoială că cel mai a- 
tractiv punct al fiecărei zile 
ti constituie serbarea urmată 
de carnaval. In sala mare a 
teatrului copiii vizionează 
feeria ..Noaptea anului nou" a 
cărei autoare este scriitoare* 
pentru copii Ioana Zamt.r. 
Decoruri de basm, muzică de 
balet, toate pregătite minuțios 
In regia, decorurile și costu
mele Teatrului de Operă și 
Bilet și cu substanțiala con
tribuție a membrilor cercuri
lor de artă sint urmărite cu 
răsuflarea oprită de tinerii 
spectatori.

Dar sfirșitul spectacolului 
nu înseamnă de loc stîrșital 
petrecerii. Omul de zăpadă 
Iși invită prietenii in sala

vecină unde începe carna
valul.

Moș Ger iii—Iși face apariția 
urmat de o splendidă suită de 
iuigi de zăpadă. Albă ca ză
pada șl cei șapte pitici, ilene 
Cosinzene și Feți-Frumoși, 
animale și alte figuri de basm. 
Ce mai muncă pentru bieții 
fotoreporteri! E greu să-ți 
alegi imaginile, dar li invi
diez totuși. Se desfășoară 
parcă o întrecere : sala a- 
ceasta e domeniul Teatrului 
Național care a făcut șt el 
mult foarte rtiult pentru ca 
totul — decoruri, costume, pic
tură. scenografica să fie. puse 
la punct

Carnavalul — c» orice car
naval — cuprinde multe sur
prize : dans, concursuri de 
ghicitori și de costume, nu
mere de prestidigitație, ’jon
gler.e. acrobație Intilmrea 
cu popularii comici Mircea 
Crișan și Horia Șerbănescu și 
cu artiști ai Circului de Stat 
e dintre cele mai plăcute..

E greu să te descurci in 
mulțimea de costume. Totuși, 
merită să lie menționată mica 
zi na. (Silvia Nacu de ia școa

la 127). țiganca(Litîana Grecu) 
și cavalerul (Liliana Marile), 
istețul turc (Sinina Popoviei). 
adorabilul Pierrot — (losit 
Fuchs), flegmaticul prinț 
(Gheorghe Bivol) și veselul 
chinez (Ion Roșcu). Mame și 
copii au lucrat mult ca aceste 
costume să izbutească dar 
meritul e cu atit mai mare-

La plecare. Moș Gerifă iși 
respectă tăgădufala și ob - 
ceiul: cite un dar fiecăruia.

L P.

f
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Echipa de ciclism 
a R. P. R. a plecat 

la Cairo
Marți dimineața a părăsit Ca

pitala, plecînd cu avionul spre 
Cairo, delegația cicliștilor ro- 
mîni care va participa la cel de 
al 4-lea Tur ciclist al Egiptului, 
Conducătorul delegației este tov. 
Ion Balaș, vicepreședinte al Co
mitetului pentru cultură fizică și 
sport.

La actuala ediție a turului E- 
giptului țara noastră va fi repre
zentată de următorii 5 alergă
tori : Constantin Dumitrescu, 
Constantin Șandru, Ștefan Pore- 
ceanu. Aurel Șelaru și Călin Tu- 
dose.

Campionatele internaționale 
de tenis ds masă ale R.P.R.

Joi încep în sala Floreasca 
campionatele internaționale de 
tenis de masă ale R.P.R. După 
sportivii chinezi care sînt oaspe
ții noștri de mai multe zile, luni 
și marți au continuat să sosească 
In Capitala delegații sportive din 
diferite țâri. Astfel, cu avionul de 
Sofia au sosit luni jucătoarele 
egiptene Chadiga A bou Heif. 
campioană a Egiptului și Fawkia 
El Chiati precum și jucătorii Na
bil Abd Elhay și Hassan Abou 
Heif. Aceasta este prima echipă 
de tecs de masă din Egipt care 
evoluează In țara noastră.

Marți Ia amiază cu avionul de 
Praga au sosit soții Holland (Bel
gia) și jucătorul cehoslovac To-

[organizațiilor} 
\U. 1. M. din 
[Valea Jiului:'^

cu privire la tratativele dintre 
delegațiile Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice și Partidului 
Socialist Unit din Germania

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite:

In zilele de 6 și 7 ianuarie au 
avut loc tratative între delega
țiile Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice și Partidului Socia- 
'list Unit din Germania.

Din partea P.C.U.S. la trata
tive au participat: N. S. Hruș- 
ciov (conducătorul delegației), 
N. A. Bulganin, L. M. Kaganovici, 
G. M. Malenkov, A. I. Mikoian, 
V. M. Molotov, M. Z. Saburov, 
N. A. Suslov, K. E. Voroșilov, 
membri ai Prezidiului C. C. al 
P.C.U.S.; D. T. Șepilov, membru 
supleant al Prezidiului C. C. al 
P.C.U.S., B. N. Ponomariov, 
membru al C. C. al P.C.U.S.

Din partea ^.S.U.G. la trata- 
tțveț eu participat: W. Ulbricht, 
•(conducătorul delegației), O. 
Grotewohl, H. Rau, H. Matern, 

:K. Șchirdewan,, F. Elsner, mem
bri ai BiroMui Polific al C.C. al 
P.S.U.G. ;,B, Leuschner, A. Neu
mann, membri supleanți ai Birou
lui Politic aU C.C. al P.S.U.G.

In cadrul tratativelor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de înțelegere tovărășească și de 
solidaritate partinică, reprezen
tanții P.C.U.S. și P.S.U.G. au 
avut un schimb de păreri asupra 
problemelor privind relațiile din
tre cele două partide, precum și 
asupra ' problemelor situației in
ternaționale. Cele două delegații 
au constatat cu satisfacție totala 
Identitate de vederi a partidelor 
lor asupra tuturor problemelor 
abordate In cursul tratativelor.

S-a subliniat că legăturile fră
țești dintre Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice șl Partidul So
cialist Unit din Germania care se 
bazează pe principiile internațio
nalismului proletar șl ale egali
tății In drepturi, se lărgesc șl 
se consolidează neîncetat, ceea ce 
are o influență binefăcătoare a- 
supra relațiilor dintre cele două 
țări pe linie de stat și contribuie 
de asemenea la întărirea priete
niei dintre popoarele sovietic și 
german.

Reprezentanții celor două par
tide consideră că atit interesele 
strîngerii rindurilor tuturor forțe
lor iubitoare de pace pentru asi
gurarea păcii in Europa, cit și 
interesele construirii socialismului 
și comunismului in țările lor cer 
întărirea și lărgirea continuă a 
legăturilor de prietenie dintre 
P.C.U.S. și P.S.U.G., dintre orga
nizațiile muncitorești și celelalte 
organizații obștești din cele două 
țări, o strinsă colaborare și 
schimb de păreri intre ele.

Cu prilejul schimbului de pă
reri asupra problemelor interna
ționale participanții la tratative 
au constatat că in ultimul timp 
reacțiunea imperialistă a intensi
ficat încercările de a scinda rin- 
duri'e statelor socialiste și ale 
partidelor comuniste, de a pro
voca cu ajutoruf unul nou val de 
isterie anticomunistă și de pro- 
wairi. aeincredere in pntrtiea la*

gărului socialist șl prin aceasta 
de a slăbi uriașa forță de atrac
ție a ideilor socialismului care 
exercită influență asupra unor 
mase tot mal largi ale populației 
din diferite țări ale lumii. Cercu
rile agresive urmăresc să pro
voace confuzie In rindurile parti
delor comuniste șl muncitorești 
pentru a submina influența lor în 
lupta pentru slăbirea încordării 
internaționale, pentru indepen
dență națională și drepturile de
mocratice ale popoarelor.

Reprezentanții celor două par
tide atrag îndeosebi atenția a- 
supra reînvierii militarismului 
vest-german care reprezintă o 
primejdie serioasă pentru pacea 
și securitatea nu numai a popoa
relor U.R.S.S. și R. D. Germane, 
ci și pentru popoarele Franței, 
Poloniei și altor țări europene, 
precum și pentru popoarele din 
întreaga lume.

In aceste condiții participanții 
la întrevedere consideră necesar 
ca in primul rind partidele co
muniste și muncitorești să se 
unească pe baza marxism-leninis- 
mului și să acționeze in comun 
in spiritul internaționalismului 
proletar pentru unificarea forțe
lor Iubitoare de pace împotriva 
ofensivei reacțiunil imperialiste. 
Acest lucru obligă partidele co
muniste și muncitorești să dea o 
ripostă hotărită oricăror încercări 
de a se revizui principiile marx- 
ism-leninismului O importanță 
deosebit de mare are totodată 
unitatea de vederi și de acțiune 
a partidelor comuniste și munci
torești din țările lagărului socia
list asupra problemelor funda
mentale ale construirii socialis
mului. Reprezentanții celor două 
partide consideră că deși există 
unele particularități naționale și 
diversități de forme și metode in 
construirea socialismului în fie
care țară, căile fundamentale și 
principale spre socialism sint co
mune pentru toate țările.

Delegația P.S.U.G. a declarat 
că este intrutotul de acord cu 
poziția expusă In comunicatul a- 
supra intilnlrii de la Budapesta 
a reprezentanților partidelor co
muniste șl muncitorești și ai gu
vernelor Bulgariei, Cehoslovaciei, 
Rominiei, Ungariei și Uniunii So
vietice.

Delegațiile P.C.U.S. și P.S.U.G. 
au căzut de acord ca intre 
P.S.UrG. șl P.C.U.S. să fie men- 
ținute și de acum înainte legături 
strlnse și să se acorde sprijin re
ciproc, ceea ce va contribui la 
întărirea prieteniei șl colaborării 
dintre popoarele sovietic și ger
man precum și la întărirea legă
turilor dintre partidele frățești 
din alte țări. Ambele părți vor 
lua măsuri in vederea extinderii 
contactelor și schimbului de pă
reri atit pe linie de partid (schimb 
de delegații de partid, de publi
cații de partid, de cursanți al șco
lilor de partid) ctt șl pe linie 
sindicală, de tineret, de presă etc.

ei vor scoate mai mult
contribuit ca sectorul tineretului 
să fie fruntaș pe întreprindere.

La Petrila, o altă mină impor
tantă a Văii Jiului, lucrurile stau 
Insă cu totul altfel Secretarul 
comitetului U.T.M. și responsabi
lul cu producția și calificarea din 
comitet tratează problemele lega
te de producție ca ceva de interes 
secundar.

Cu cttva timp tn urmă, cind 
11 întrebai pe Petre Bexa sau pe 
oricare alt miner petrilean despre 
tinărul miner Peter Moise, aproa
pe că-ți era imposibil 6ă nu auzi 
și cuvinte ca acestea : „fain fecior 
Pete» ăsta!“ Aveau, de altfel și 
de ce minerii vlrstnici să rostea
scă asemenea cuvinte la adresa 
utemistului Peter. Succesele pe 
care brigada de tineret le obținea 
în sectorul de pregătiri la care 
lucra erau cunoscute de toți.

Dar, împreună cu brigada, Pe
ter Moise a tost trecut în alt sec
tor de muncă, în cărbune. Și nu 
că nu i-ar plăcea să lucreze aici, 
dar, odată cu plecarea de la sec
torul de pregătiri, s-a dus și aju
torul pe care-1 primea din partea 
șefului de sector și al maiștrilor 
cu o bogată experiență in mine
rit. Brigăzile de tineret nu numai 
că nu sînt suficient sprijinite, dar 
conducerea sectorului tolerează 
acțiuni necinstite care dăunează 
tinerilor mineri.

— Să-ți spun una și poate n-ai 
să mai crezi — mi-a declarat Pe
ter. Pun eu bine pe 105 vago- 
neți încărcați cu cărbune, marca 
brigăzii noastre și la pontaj nu 
găsesc trecuți decît 72. Ce zici, 
treabă-i asta ?

O situație care nu diferă mult 
de cea întîlnită la Petrila o -n- 
tîlnești și la Lupeni. Fără îndo
ială că preluarea de către tineret 
a sectorului IV B al minei a ne
cesitat o oarecare concentrare a 
atenției comitetului U.T. M. în a- 
ceastă direcție. Succesele acestui 
sector le-am mai evidențiat. Dar 
a te ocupa de un singur sector pe 
seama celorlalte e dăunător. Tine, 
rii de la sectoarele V-Sud și I-B 
nu primesc ajutorul de care au 
nevoie. Brigada lui Gh. Poenaru, 
de pildă, în prezent s-a desființat, 
iar brigăzile conduse de Marin 
Zamfir și Ion Mătăsărean rămîn 
sub pian.

A trecut vreme îndelungată de

ctnd tinerii mineri de Ia Lupeni 
nu cunosc siuiațm întrecerii pen
tru mai mult cărbune. Tov. Co- 
jocaru, secretarul comitetului 
U’TM., poate să-ți vorbească des
pre această problemă minute m 
șir, însă nu uită la sfirșîtul dis
cuției să te avertizeze că— datele 
sint aproximative.

Calificarea ți educația
In timp ce Îs Vulcan în ulUma 

lună au fost calificați peste 20 de 
tineri, se părea că și membrii că. 
mitetului U.TM. de la Petrils se 
preocupă cu tragere de inimă de 
calificarea tineretului. Tinerii mi

cărbune!
față de eduetția morală a tinere- 
tului.

..L'ie»ni«ta; Baiasz Szâbo de la 
Vulcan este așemenea multor mi
neri. Loele particularități II 
deosebeaa Insă ce ceilalți- Ti ali
cea ttoăfului acesta ca, dopa ce-și 
lua salariul, să se îmbete și apoi 
să se țfnă de scandaluri. ..Ce-i 
de făcut cu Szabo?" — s-au în
trebat tovarășii- S-a stat de vor
bă cu el, i-a analizat activitatea 
și hirouL U.T..M. dar fără rezul
tate. Se năștea întrebarea : „To
tuși ce-i de făcui? Să-1 excludem 
din organizație ?“ Ar fi lost calea 
minimei rezistențe Pini la urmai 
dacă <w se vor îndrepta lucru1 
rile' o vor face și pe 
este bioe sâ se mai încerce. Cum 
însă ? Utemiștii s-au adresat cu 
rugămintea de a-i ajuta comunis
tului Payel Boyte, om cu-mare 
prestigiu tn mina.

— Măi Stabo, ia stai puțin 
lingă mine și spune-mi ce neca-, 
zuri ai — i-a zis el într-o ki

— Nu cîștig cit îmi trebuie, 
Boyte baci, ca să-mi fac un că
min, și de aceea mai bine beau.

— Trebuia să-mi spui din ca
pul locului asta, măi băiete. Nu 
ești tu leneș, dar nu știi încă să 
muncești bioe, ca să și cîștigi mai; 
mult. O să cerem să te m'ute In
tr-un loc unde poți învăța.

Lucrind in producție îjt mijlo
cul unui grup de . ptemiști buni, .... 
sub îndrumarea unui miner bine .

...__ , calificat, Ba)asz Șzabo s-a ridicat. ,
tului U.T.M. de la Petrila nu pot Azi el și-a întemeiat și căaiinul, . 

dorit. Cît despre scandal și be-; 
ție, nici nu mai poate fi vorba.

,..S-a lăsat deodată liniște. Be-' 
nuiam că sțsțretarul cpmi- ,. 
teiului U.T.M. de la;.‘,yul- 
can, care îmi. povestise acea
sta, îmi pregătește vreo surprjză. 
Nu era o surpriză. Bucățica de 
hîrtie scoasă din sertar oglindea- - 
un aspect al activității educative * - 
a comitetului U.T.M.;-.Citez însem-s- 
nări lapidare: „consfătuiri cu 
caracter economic" teme: „pre
țul. de cost al tonei de cărbune.", 
„creșterea productivității muncii",

„sarcinile industriei noastre car
bonifere" — referate ținute de in
ginerul Valerin Stanciu. Am aflat 
apoi că tinerii de ia Vulcan și-au 
îmbogățit cunoștințele și cu date 
privind respectarea pușcării, re 
cunoașterea ș: evacuarea gazului 
metan etc.

O situație mai bună tn această 
direcție nu întîlnești nici la Pe
trila. In ultimele trei luni, de 
pildă, numai in sectoarele 1 și 11 
au lipsit de la muncă peste 120 
de tineri. Și ce este mai grav e 
faptul că aici „campionii" nemo
tivatelor sînt uneori chiar 
ponsabili de brigăzi.

*
Față de meritele tinerilor 

la Vulcan, dar și față de 
ciențele manifestate de o
de comitete U.T.M. din mine.e 
Văii Jiului, o mare parte din răs
pundere revine șt Comitetului 
tonal U.T.M, Petroșani

Datorită faptului că biroul 
mitetului raional U.T.M. nu 
iosește îndeajuns aparatul
tn munca de îndrumare și control, 
nu-și învață suficient activiștii 
sd pornească analiza muncii or. 
ganizației de la felul cum merge 
producția, el este lipsii deseori de 
cunoașterea reală a situației exis- 
tente. Acest lucru a și făcut ca o 
serie de lipsuri sd dăinuie, peri- 
clitlnd îndeplinirea la timp și in 
bune condițiuni a 
proitucție al " 
parte.

Sarcinile

res-

de 
defi- 
serie

ra

eo- 
fo- 
sâu

Pcnalsl cu auccsisls l> 
producție ale tinerilor au 
crescut și clștigurlle lor. Le 
prezentam In acest chenar. 
Clștlgul mediu lunar al tine
rilor minori din Valea Jiului 
a ajuns In ultimul timp, la 
suma de HO 1st II la suiâ 
din tineri clștlgd lunar intre 
1.200—1.100 lei. iar Ia PetzUa 
din cel iU de tineri 554 au 
un cîștig de peste 1.M0 lei și 
numai 132 sub 1.000 lei. Este 
de netâgâduit taptul eâ a- 
cum aceste cîștiguri vor mai 
spori.

neri petrileni, ion Apostol, Ga
vrila Bercea, Iosif Bartoc și alții 
au fost repartizați la brigăzile 
tovarășilor Ion Ungureanu, Ion 
Marin IX și Adalbert Nagy pen
tru a se califica în funcția de a- 
jutor de miner. Dar în legătură 
cu acești tineri, membrii comite-

să-ți mai spună prea multe lu
cruri.

Și îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale ale tinerilor mineri 
deja calificați din Petrila cu
noaște serioase rămîneri în urmă. 
Astfel, trecerea unor brigăzi de la 
„pregătiri" în „cărbune" s-a fă
cut în mod birocratic, -fără ca ti
nerilor să 11 se facă-fn-prealabil 
un instructaj asupra sistemului de 
lucru în trepte răsturnate.

Un aport important în lupta 
pentru mai, mult cărbune îl are 
preocuparea comitetelor U.T.M.

hi întărirea 
disciplinai

Un efect af muncii duse de 
membru aoaiietaior UtTM. tn 
direcțțue amintite mai sus este și P.M R 

j- I*-:-.; ci,_____ k... i<

Planului de 
fiecărei mine in

ce revin tinerilor 
Văii Jiului din

plenarei C.C. rl
27—29 decern. 

. I trebuie sd fie 
__ „ ___ Comitetul raional 
U.T.M are îndatorirea sd îndru
me tinerii mineri ca. alături de 
minerii vlrstnici, să depună toa
tă străduința In lupta pentru 
mai mult cărbune.

fftf întărirea disciplinei Șfîn seessti brie 1956 pot și
problemă stnt deosebiri. Tn timp .^9"'
ce ia Vulcan absentele nemotivate 
ale tinerilor devin din ce kt ce 
mai mult rarități, la Lupeni sînt 
tineri care din acest rău obicei 
și-au făcat un sistem. I. NEACȘU

Comitetul U.T.M al minei Lupeni se ocupă numai, 
de sectorul tineretului.

Peste tot sint tineri, dar numai lntr-un singur loc munca e 
tinerească.



La Moscova au început
tratativele sovi eto - chineze

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 8 ianuarie 
au început la Kremlin tratativele 
dintre delegațiile guvernamen
tale ale Uniunii Sovietice și Re
publicii Populare Chineze.

Din partea sovietică la trata
tive participă: N A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
membru al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. și prim 
secretar al C.C. al P.C.U.S., A. I. 
Mikoian, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., D. T. Șepilov, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
P. F. Iudin, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al U.R.S.S. 
în R.P. Chineză. La tratative a- 
sistă: N. T Fedorenko, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S S., și L F. Ilicev, mem
bru al Colegiului Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Din partea Republicii Populare 
Chineze la tratative participă: 
Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de stat al R. P. Chineze, mareșa
lul He Lun, locțiitor al premie-

rului Van Țzîa Sian, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe 
al R.P. Chineze, Liu Siao, am
basadorul Extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Chineze în 
U.R.S.S.

In timpul tratativelor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă 
și cordială, a avut loc un schimb 
multilateral de păreri asupra pro
blemelor dezvoltării continue a 
relațiilor de prietenie și a colabo
rării dintre Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Chineză. Par- 
ticipanții la tratative au avut un 
schimb de păreri și asupra pro
blemelor în legătură cu situația 
Internațională probleme care in
teresează ambele părți.

S-a căzut de acord ca tratati
vele să continue

★
MOSCOVA 8 (Agerpres). - 

TASS transmite: N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Mi. 
niștri al U.R.S.S., a oferit la 8 
ianuarie. în Palatul Mare al 
Kremlinului un dejun în cinstea 
delegației guvernamentale a Re^ 
publicii Populare Chineze care 
se află la Moscova.

Ungaria pășește ferm
pe drumul socialismului

Delegația 
guvernamentală 

a R. D. G. a părăsit 
Moscova

Pasărea mecanică 
și-a luat zborul
MOSCOVA 8 (Corespon

dentul Agerpres). — Acum 
citeva zile o pasăre nemai
văzută, care prin proporțiile 
ei 'întrece 
mai mare 
și-a luat 
mint. Cei 
asistat la 
impresionați de forma neo
bișnuită a aripilor ei. Acejs- 
ta este pasărea mecanică — 
un aparat de zburat cu aripi 
mișcătoare.

Originalul. aparat a fost 
construit și experimentat de 
aeromodelistul sovietic Solo- 
dov. Nu de mult in Institutul 
Aviatic din Moscova, sub con. 
ducerea ing. Boldirev, a fost 
creată schema acestui aparat 
cu aripi mișcătoare. Calculele 
au arătat că el va putea atin
ge o mare inăltime. iar viteza 
sa va fi mai mare declt a 
unui avion cu elice cu putere 
asemănătoare. Aparatul va fi 
de asemenea mai economic in 
ce privește consumul de car. 
buranfi.

de citeva ori cea 
pasăre cunoscută, 
zborul de pe pă- 

care intimplător au 
acest zbor au fost

O etapă importantă în lupta 
împotriva complotului imperialist

Ziare din R.P. Chineză și Eranja comentează 
Comunicatul îniîlnirii de la Budapesta

PEKIN 8 (Agerpres). — La 7 
ianuarie ziarele „1 enninjibao'*, 
„Beiizinjibao". .Dagunbao", 
„Guanminjibao'*, „Tiantzinjibao", 
și altele pu publicat pe prima 
pagină sub titluri mari textul in
tegral ai Comunicatului cu pri
vire la Intllnirea de la Budapesta 
a reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești și ai gu
vernelor Bulgariei, Cehoslovaciei, 
Romintei, Ungariei și Uniunii 
Sovietice.

Prevederile declarației Uniunii 
Sovietice din 30 octombrie 1956, 
scrie ziarul „J inminjibaou sint 
puse in practică cu succes ceea 
ce contribuie la unirea continuă 
a lagărului socialist, la consoli
darea prieteniei și dezvolta-ea 
ajutorului frățesc intre popoarele 
lor.

Statele socialiste sint hotărlte 
sa reducă armamentele, să inter
zică arma atoniică și să creeze 
un sistem de securitate colectivi 
tn Europa, ceea ce corespunde 
intereselor securității popoarelor 
din întreaga lume.

Textul comunicatului a fost 
transmis de asemenea la postul 
popular central de radio.

★

PARIS 8 (Agerpres). - TASS 
transmite : Ziarul „L’Humanite* 
a publicat textul integral al Co
municatului cu privire Ia înttlni- 
rea de la Budapesta a reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești și a guvernelor Bul
gariei, Ungariei. Rominiei. Uniu
nii Sovietice și Cehoslovaciei. Co- 
mentînd acest comunicat, precum 
și deciaratia guvernului ungar în 
legătură cu cele mai importante 
sarcini, ziarul 6crie:

44

Aceste două documente dau....... . .__ . o
puternic^ lovitură dușmanilor in. 
tertii și- externi ai socialismului 
care după Încercările de a răs
turna pa in forța armelor orindu 
irea derrfocrat-populară din Un
garia, mai nutresc speranța de a 
restabili-în aceasta tară un fel de 
societate hibridă în care numai 
fațada să fie socialistă. Aceste 
documente au fost date publici
tății într-un moment în care în 
unele (ări există o confuzie ideo
logică destul de evidentă în ceea 
ce privește căile și mijloacele de 
construire a socialismului, cînd 
în aceste țări se pune accentul pe 
particularitățile naționale (de 
care trebuie să se tină seama) 
pentru a disimula principiile fun
damentale care se referă la toate 
țările. 1

..L'Humanite" apreciază întîlni- 
rea de la Budapesta ca o etapă 
fmportantă în lupta împotriva 
complotului imperialist interna 
țional.

Declarația adoptată la Buda
pesta confiirnă că țăr'le de demo
crație populară și U R S S vor 
da Împreună o ripostă uneltiri
lor contrarevoluției. Această de
clarație va ajuta pe oamenii mun 
di din întreaga lume să întă
rească in numele păcii și socialis
mului solidaritatea proletară, să 
se unească in jurul Uniunii So
vietice.

Subliniind ma-ea însemnătate a 
tntilnirii de la Budapesta ziarul 
„Liberation* subliniază acel pa
saj din comunicat în care se vor 
bește despre ajutorarea Ungariei 
de către celelalte țări ale lagă 
rului socialist

Veștile care ne vin din repu
blica vecină indică fără pu
tință de tăgadă un proces 

continuu de normalizare a vieții. 
Procesul acesta este desigur în
soțit de existența unor probleme 
de o deosebită complexitate Fe
nomenul este pe deplin firesc a- 
tunci cind ții seama de eveni
mentele tragice ce au zguduit 
Ungaria spre sfîrșîtul anului 
trecut, ca o urmare a contrare
voluției.

Bilanțul acestor evenimente 
este departe de a fi complect. 
Există însă unele cifre care reu- 
șese să ne o’ere o imagine con
cludent! a consecințelor acțiuni
lor criminale ale contrarevolu
ției. In viitoarea evenimentelor 
au fost distruse stocuri de măr
furi în valoare de 1,5 miliarde 
de ferinți. Peste un miliard de 
for'nți reprezintă pagubee cau
zate clădirilor publice și imobi
lelor particulare. Cu mult mai 
mari au fost pierderile provoca
te economiei naționale a Unga
riei. Provocările, teroarea și gre
va — rezultat al acțiunilor con
trarevoluționare au redus cu 
nouă miliarde de forinji venitul 
național al Ungariei pe anul 
I95fi.

Dar consecințele contrarevolu
ției nu,trebuie calculate numai 
in bani. (Ne gîndim mai ales la 
crimele odioase savkșite de con
trarevoluționari împotriva comur- 
oiștilor și a patrioților cinstiți). 
Tocmai aceasta determină com
plexitatea situației actuale d-n 
Ungaria. Trebuie vindecate mul
te răni, trebuie «reiate condi
țiile pentru un nou avint al con
strucției socialiste care să dez
volte realizările obținute în cei 
12 ani de putere populară, rea
lizări ce nu pot fi umbrite de 
greșelile serioase ale fostei 
conduceri. Are poporul maghiar 
resursele morale și materia e 
necesare pentru a duce la capăt 
opera ’ 
mului 
lă că 
grele 
maghiari 
dit pe deplin, uneori 
vieții, devotamentul față de cau
za socialismului.

toare în lupta împotriva forțelor 
contrarevoluției cărora le-a des
chis calea trădarea guvernului 
Nagy. Obiectivele pe care con
trarevoluția le-a urmărit au de
venit limpezi: se urmărea răs
turnarea guvernului R.P Unga
re și constituirea unui stat fas
cist. moșieresc-capitalist, apendi
ce al imperialismului internațio
nal și transformarea Unga
riei într-un focar de război. 
Forțele sănătoase ale poporului 
maghiar, cu ajutorul generos al 
armatei sovietice, au zdrobit u- 
ne»tiri!e contrarevoluționare și 
au înlăturat primejdia unei dic
taturi fasciste în Ungaria.

Contrarevoluția a fost înăbuși
tă. Aceasta a provocat un teribil 
acces de furie a ^imperialiștilor. 
Pe scară largă au fost montate 
diversiuni propagandistice me
nite să calomnieze guvernul 
muncitoresc-țărănesc < din Unga
ria. Contrarevoluționarii, care 
prin comportarea lor s-au dove
dit a fi crescuți Ia școala gesta
poului, au început să ceară „de
mocrație și 
companiați 
Guvernul 
precizează 
în Ungaria

libertate". Ei sint a- 
de diferite „voci", 
muncitoresc-țărănesc 

în mod categoric î 
există dictatura pro-

zeze paralel cu dezvoltarea acti
vității organelor locale ale pu
terii de stat. Odată cu lichida
rea fenomenelor de centralism 
excesiv, se urmărește întărirea 
aparatului de stat atît din 
punct de vedere politic cit și 
prin cadre pregătite.

O însemnătate deosebită are 
paragraful din declarație în care 
se subliniază că drept forță con
ducătoare guvernul consideră 
partidul clasei muncitoare — 
Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar — ca forța organizată a 
comuniștilor, iar drept organ 
care unește toate forțele demo
crate — Frontul Popular Patrio
te condus de partidul politic re
voluționar al clasei muncitoare

Vorbeam la începutul acestui 
articol de complexitatea 
sarcinilor regimului munci

toresc-țărănesc din Ungaria. A- 
cestea se manifestă cu deosebită 
ascuțime în sectorul economic. 
Contrarevoluția a încercat să pre
lungească cîț i-a stat in putință 
haosul pentru a împinge țara în 
mizerie. Dificultățile economice 
actuale pot fi însă învinse. O bază 
sigură pentru aceasta o consti. 
tuie faptul că posibilitățile eco
nomice ale Ungariei sînt mult

Problemele actuale ale Ungariei 
expuse in declarația guvernului 

revoluționar muncitoresc țărănesc

In Comitetul politic! Cuvinlarea delegatului
al O. N. U. I R. P. E. Mezincescu

de construire a socia'.is- 
in Ungaria ? Fără îndoia- 
da. Deși au trecut prin 

încercări, oamenii muncii 
conștienți și-au dove- 

cu pre ul

zile a apărut 
' i re- 

munc:toresc-ță- 
privire la cele

Acum citeva zile a >1 
declarația guvernului

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Corespondentul Agerpres trans
mite: In ședințele din dimi- 
neafa și după-amiaza zilei de 
7 ianuarie au continuat discuțiile 
cu privire la problema coreeană.

Reprezentantul Coreei de sud 
a rostit un discurs nerușinat, 
plin de calomnii dușmănoase îm
potriva Republicii Populare De
mocrate Coreene. Uniunii Sovie
tice și Republicii Populare Chi. 
neze.

După ce a vorbit N. Winkler, 
reprezentantul Cehoslovaciei a 
luat cuvîntul, în numele delega
ției R.P.R., Eduard Mezincescu, 
care a spus Intre altele : „Este 
ioarte regretabil că O. N. U. 
dezbate tncăodată problema co
reeană tn absenta reprezentanți
lor uneia din părțile legjtime in
teresate în rezolvarea ei tn absen
ta reprezentantului R.P.D. Co
reene.

După părerea delegației romîne

— a subliniat E. Mezincescu — 
Comitetul Politic trebuie să con
sidere de asemenea cu toată se
riozitatea și faptul că guvernanții 
din Coreea de sud. nu se limitează 
numai ia declarații agresive, ci 
orientează întreaga economie na
țională a Coreei de sud in direc
ția pregătirii și dezlănțuirii unei 
noi agresiuni. După date oficiale, 
desigur sub realități, guvernul 
sud-coreean menține sub arme 
circa 750.000 oameni, ceea ce si
tuează Coreea de md pe locul al 
patrulea pe scara efectivelor mi
litare mondiale.

In ceea ce privește proiectul de 
rezoluție prezentat de delegația 
S.U.A.. delegația romină consi
deră că el urmărește să obțină o 
confirmare nouă pentru o veche 
politică nerealistă.

Apreciind cu toată seriozitatea 
importanța soluționării pașnice a 
problemei coreene, delegația ro- 
mînă se va pronunța împotriva 
proiectului de rezoluție propus de

S U-A ți va sprijini orice iniția- 
tiTă bszrtă pe o apreciere realis
tă a situației și îndreptată în di
recția creării condițiilor pentru ca 
poporul coreean să-și poată ma
nifesta, la adăpost de orice ames
tec străin, voința sa legitimă de 
unitate și independență națio
nala".

I voluționar
( rănesc ungar cu
i mai importante sa rd ni ale Un
garie!. Ceea ce te impresionează 
în primul rînd atunci cind citești 
această declarație este analiza 
profundă, marxist-leninistă. pă
trunsă de un ina’t simț al res
ponsabilității, pe care guvernul 
maghiar o face in legătură cu 
situația din Ungaria Limbajul 
este lipsit de echivoc Poporului 
i se spune întreg adevărul ctrar 
atenei cind acesta este dureros. 
Dar in același timp te impre
sionează deplinul optimism, in- 

. crederea in forțele sănătoase ale 
, poporului, care se degajă din fie- 
i care frază. din
al declarației 
ghiar.

Prezintă un
aprecierile pe care declarația le 
face asupra cursului evenimente
lor din Ungaria In ultimele luni 
4 noiembrie — ziua formării gu
vernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc — este considerată 
drept inceputu] unei etape hotărî-

fiecare paragraf 
guvernului mi

deosebit interes

Ce nu poate ascunde d-l Dulles

expansioniste

leta riatului, dictatura 
muncitoare asupra 
ții exploatatoare, 
muncitoresc-țărănesc i 
guvern ....................
riatului. Libertatea și demo
crația sînt acordate muncitori
lor. țăranilor munc.tori, intelec
tualității devotate poporului, tu
turor cetățenilor unguri care 
respectă legile. Nu există și nu 
poate exista libertate pentru 
contrarevoluționarii și agenții 
imperialiștilor, pentru elementele 
care atacă orînduirea legală a 
statului maghiar, chiar dacă ei 
iși camuflează acțiunile lor prin 
lozinci democratice

Declarația subliniază că în ac
tivitatea sa guvernul revoluțio
nar muncitoresc-țărănesc se ba
zează in primul rînd pe clasa 
muncitoare și pe masele de oa
meni ai muncii în general. Prin
cipalele probleme ale Ungariei 
urmează a fi rezolvate prin a- 
cîncirea și lărgirea democrației. 
„Nu vom mai permite niciodată 
ca in conducerea treburilor ob
ștești să renască metodele anti- 
lenlniste ale clicii Rikosi-Gero, 
cultul personalității, nesocotirea 
intereselor maselor — se spune 
în declarație. Unicul scop al mă
surilor luate de guvernul nostru 
îl const tuie apărarea și slujirea 
intereselor cu totul 
poporului muncitor 
lismului".

După infringerea 
țîei, cercurile imperialiste și 
genîurile lor încearcă să descom
pună și să slăbească statul ungar 
muncitoresc-țărănesc Sint ras- 
pindite concepții anarhice mic- 
burgheze. intitulate drept mar
xiste, care vor să tulbure siste
mul de stat și social din Unga
ria.

Guvernul ungar consideră drept 
primă sarcină a sa apărarea și în
tărirea prin toate forțele a institu
țiilor și organelor statului de 
democrație populară, deoarece 
numai un asemenea stat expri
mă interesele celor ce mun
cesc și asigură victoria socialis
mului.

In legătură cu sarcina demo
cratizării continue a sistemului 
de stat, se acordă o importanță 
deosebită în declarația guvernu
lui maghiar atragerii păturilor 
largi ale populației la rezolva
rea treburilor statului. Se subli
niază că este necesar să se pună 
capăt activității organizatorice 
nechibzuite, bazată pe idei im
provizate sau prin copierea me
canică a unor exemple străine. 
Dezvoltarea orînduirii de stat 
trebuie să se bazeze pe particu
laritățile ungare, să țină seamă 
de o analiză judicioasă a expe
rienței acumulate (experiență 
pozitivă și negativă) și totoda
tă să folosească experiența țări
lor prietene. Unificarea organe
lor centrale și simplificarea 
structurii lor trebuie să se reali-

i mase’or 
minorită- 
Guvernul 

. . este un
al dictaturii proleta- 
Libertatea

iden'icc ae 
și ale soc a*

contrarevolu- 
a-

WASHINGTON 8 (Agerpres). leiațl politici militare expansio- 
în cursul dezbaterilor pe mar- niște reprezentată la riadul său 
ginea mesajului transmis de pre- prin „doctrina Truman". De alt- 
ședințele Eisenhower Congresu- minteri secretarul de stat se ere- 
lui S.U.A. cu privire la politica de tn măsură să aprecieze că 
americană în Orientul Apropiat ANUMITE REGIMURI CARE 
și Mijlociu, secretarul Departa- AR EXISTA IN UNELE ȚARI 
meniului de stat, Dulles, a făcut ȘI CARE NU SINT PE PLACUL 
în fața comisiei pentru Afacerile STATELOR UNITE „AR SUB- 
Externe a Camerei reprezentanți- MINA BAZELE PĂCII INTER- 
lor o amplă declarație. NAȚIONALE ȘI ALE SECURI-

Este semnificativ că secretarul TAȚII STATELOR UNITE*, 
de stat încadrează dintr-un bun Definind în amănunt scopurile 
început actuala „nouă politică" directe ale politicii americane în 
a S.U.A. în Orientul Mijlociu In Orientul Mijlociu, Dulles arată 
rîndul acțiunilor celor mai agre- .că de fapt BOGĂȚIILE PETRO- 
sive și. expansioniste ale politicii LIFERE, „principalul bun al a- 
americane de după război. Astfel, cestei regiuni" — CONSTITUIE 
Dulles pune pe același plan, in- ȚINTA POLITICII DEFINITE 
ființarea planului Marshall, DE DOCTRINA EISENHOWER. 
NATO, războiul agresiv împoiri- Dulles recunoaște că această 
va poporului- coreean, pzrtul. an- „nouă politică" a Statelor Unite 
ticomunist din America Latină nu poate avea sorți de Izbîpdă 
și tratatul SEATO, precum și po- în opinia publică arabă. „Se nu- 
litica agresivă față de Republica tresc suspiciuni, declară Dulles, 
Populară Chineză cu intențiile împotriva oricăror forțe din afa- 
actuale ale diplomației america- ră, de teamă ca ea să nu urmă- 
ne în Orientul Apropiat ți Mij- rească o reinstaurare a colonia. 
Jociu. lismului. Aceste suspiciuni au

In declarația secretarului de fost accentuate de evenimentele 
stat se subliniază totodată <ă. din. ultimul timp care au pri- 
actuala „doctrină Eisenhower” mejduit relațiile dintre Orientul 
constituie de fapt expresia acea Mijlociu șl Europa",

arturnm
[ Viața se normalizează con

tinuu la Budapesta. Despre 
aceasta ne vorbesc limpede 
Imaginile înregistrate de di
feriți fotoreporteri sosiți în 
capitala maghiară. Iată o fo
tografie : O vitrină încărcată 
cu Jucării. In fața vitrinei 
clțlva copil. In urmă cu cî- 
teva săptămînl o asemenea 
Imagine era de neconceput. 
Pe atunci șuierau gloanțele.

Iar bandele contrarevoluțio
nare se găseau în plin dez
măț. Zilele acelea aparțin 
însă unui trecut pe care po- 
porul maghiar îl consideră 
pentru totdeauna îngropat.

Și o altă imagine: un mu
zicant pe o stradă din Buda
pesta. Autorul fotografiei nu 
știe dacă muzicantul vine 
sau merge la repetiție. Se 
spune că muzele tac atunci

cînd vorbesc armele. Au tă
cut armele șl acum muzele 
vorbesc din nou...

începutul noului an găseș
te Budapesta în plin proces 
de normalizare a vieții sale. 
Cele două fotografii sînt 
mărturii prețioase In acest 
sens.

mai bune decît, de pi'dă, erau în 
1945. De asemenea, alături de 
Ungaria se găsesc țările socia
liste frățești in frunte cu Uniunea 
Sovietică. Propaganda occidentală 
încearcă să insinueze că fără a|u. 

• torul occidental Ungaria nu se 
poate reface Dar aceiași propa
gandiști spuneau aceleași lucruri 

: și în 1945—1946. Ungaria s-a re
făcut cu toate că poporul ungar 
n-a primit nici un dolar ajutor 
din partea Occidentului. Cit pri
vește problema unui împrumut 
din Occident punctul de vedere 
al guvernului maghiar este lim
pede : „vom primi orice împru
mut care nu este legat de con. 
diții politice — chiar și din par
tea unui stat capitalist — însă noi 
nu cerem și nu vom primi nici un 
fel de imprumuturi legate de con
diții politice". Dacă domnii po
liticieni din Occident sint atît de 
filantropi pe cit iși fac reclamă, 
n-au decit să dovedească aceasta 
prin fapte. Trebuie spus, insă, că 
nimeni nu-și face iluzii în privin
ța lor...

Greutățile economice vremelni
ce. ale Ungariei pot fi Înlăturate 
prin eforturile unite ale întregu
lui popor maghiar, prin norma
lizarea continuă a producției in 
toate ramurile. Problema-cheie a 
economiei maghiare este cea a 
sporirii extracției de cărbune. 
Dacă această sporire nu se reali- 
zează există primejdia reducerii 
producției in unele uzine și a :n- 
chiderii altor uzine

Guvernul ungar atrage 
tenția poporului maghiar 
supra primejdiei inflației și șo. 
matului vremelnic. Aceste primej
dii pot fi inlăturate in funcție de 
restabilirea normală a producției. 
Repetăm : totul degajă un perfect 
optimism, o inepuizabilă încrede
re in viitorul Ungariei Indepen
dent de proporțiile dificultăților 
actuale

Guvernul revoluționar munci- 
foresc-țărănesc se străduiește să 
normalizeze situația In ceea ce 
privește producția industrială ,1 
agrară să se petreacă cit mai re
pede. Ca țel mai Îndepărtat gu. 
vernul iși afirmă hotărlrea de a 
dezvolta industria în scopul con
struirii depline a socialismului. 
Planul economic — pe lunile ur
mătoare și pe 1957, iar apoi even
tual pe trei ani — trebuie să 
țină seama de particularitățile 
economiei maghiare, de resursele 
ei și să-și propună in primul rînd 
ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii. Se urmărește 
Îmbunătățirea structurii industriei 
prin folosirea resurselor interne 
cu precădere, astfel incit să se 
producă în Ungaria ceea ce este 
mai bun și mai ieftin comparativ 
cu alte țări. Pentru aceasta este 
necesară o activitate ritmică a in-, 
dustriei, pe baza unei înalte pro
ductivități a muncii.

în problemele agriculturii se 
afirmă necesitatea unei propor- 
ționalizări depline a producției 
agricole. In legătură cu aceasta 
se atribuie o mare importanță 
mecanizării, rolului S.M.T., intro- 
ducindu-se in agricultură realiză
rile știistei. Transformarea so.

a-
a-

cialistă a agriculturii este consi
derata drept una din sarcinile 
principale. Guvernul precizează 
că se va strădui să înfăptuiască 
conducerea planificată a agricul
turii. in primul r.nd, prin ma
suri economico-politice, bazate pe 
cointeresarea materială a orodu- 
cătorilor. Lichidarea sistemu ui 
de livrări obligatorii către stat 
face sâ crească rolul achizițiilor.

Prezintă interes punctul de ve
dere al guvernului maghiar în 
problema metodelor de conducere 
a economiei. Se afirmă artiel ca 
rolul conducător central al sta
tului’socialist este o condiție ne
cesară și de cea mai mare im
portantă in construcția economi
că socialistă. Conducerea centra. 
lizatĂ trebuie insă să fie complec
tată cu participarea activă a ma
selor la conducerea conștientă și 
planificată a construcției economice 
socialiste, cu lichidarea fenomenu
lui birocrației. Rolurile directoru
lui de întreprindere și al consi
liului muncitoresc sînt precis de
limitate. '

Marile prob'etne politice și 
economice ale Ungariei nu pot 
elimina din actualitate probleme
le culturale. Ca o dovadă că a- 
ceste probleme se găsesc in 
cimpoi preocupărilor guvernului 
maghiar este faptul că declarația 
amintită se ocupă pe larg de ne
cesitatea ca oamenii de știin.ă. 
artă și cultură să-și aducă con
tribuția la avîntul tării și al po
porului muncitor. Guvernul a de- 
c'arat că va asigura libertatea 
creației progresiste în domeniul 
științei și artei, respectarea con
vingerilor științifice și estetice. 
In știință și artă se arată in 
declarația guvernului maghiar — 
trebuie să-și găsească locul orien
tările șl concepțiile progresiste 
care contribuie la dezvoltarea 
culturii naționale, excluzînd ca
tegoric pe dușmanii socialismu
lui. Atrage atenția acel paragraf 
care subliniază necesitatea educă
rii tineretului în spiritul demo
crației și socialismu'ui. Se arată, 
printre altele, utilitatea unui pro
iect de lege cu privire la reforma 
universităților și școlilor, supe
rioare, pentru a lărgi considera
bil intrarea în institutele de invă- 
țămint superior a fiilor de mun
citori și țărani muncitori și pen
tru a lega mai bine invățămintul 
universitar de practica construirii 
socialismului.

Este desigur greu a se expu
ne in cuprinsul unui arti
col de ziar bogăția de idei 

a unui document de Însemnătatea 
declarației guvernului maghiar. 
Ceea ce ni se pare deosebit de 
important este faptul că întreaga 
declarație subliniază hotărirea 
guvernului maghiar de a asigura 
independența națională, suvera
nitatea țării și dc a apăra inte
resele poporului muncitor din 
Ungaria. Guvernul maghiar dă 
o înaltă prețuire alianței cu 
Uniunea Sovietică și cu toate ță
rile lagărului socialist. Ajutorul 
sovietic s-a făcut simțit in mo
mente greis pentru poporul ma
ghiar — in anii luptei împotriva 
fascismului după eliberare și, re- 
cent, in zilele contrarevo’uțici. 
Armata sovietică, prin prezența 
ei în Ungăria. apără poporul ma
ghiar de primejdia imperialistă. 
De aceea poporul maghiar este 
convins de necesitatea întăririi 
familiei frățești a statelor socia
liste.

Problemele dificile ale Unga
riei nu pot fi rezolvate decit prin 
unirea tuturor forțelor progresiste 
ale națiunii ungare — aceasta 
este o concluzie a declarației. In 
acest sens guvernul muncitoresc- 
țărănesc se declară gata să ducă 
tratative cu diferiți reprezentanți 
ai vieții sociale și specialiști fără 
de partid. Ziarul budapestan 
„Ești Hirlap" arată că a și în
ceput elaborarea unui program 
guvernamental amănunțit care va 
fi supus spre examinare viitoa
rei sesiuni a Adunării de Stat. La 
elaborarea acestui program au 
fost atrași fruntași ai vieții pu
blice și specialiști aparținind di
feritelor partide și fără de partid.

Este evident că Ungaria pă
șește din ce In ce mai ferm pe 
calea normalizării și redresării 
economice. Rămin de rezolvat 
multe probleme dificile. Învinge
rea greutăților vremelnice este 
posibilă. Poporul maghiar dispu
ne de forța necesară. Iar alături 
de ei se găsesc popoare'e țărilor 
socialiste, printre care și poporul 
nostru.

Sarcinile actuale ale Ungariei 
sint multe. Există Insă căi sigu
re pentru rezolvarea lor. Aceste 
căi iși găsesc afirmarea clară in 
declarația guvernului maghiar, 
un adevărat program de muncă 
pașnică, constructivă, fermă pe 
drumul socialismului.

EDGARD OBERST

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 8 ianuarie 
a părăsit Moscova delegația gu
vernamentală a Republicii De
mocrate Germane în frunte cu 
primul ministru Otto Grotewohl.

In gara Bielorusskaia. împo
dobită cu drapelele de stat a e 
R.D, Germane și U.R.S.S., dele
gația a fost condusă de N. A. 
Bulganin, N. S. Hrușciov, A. 
I. Mikoian. M. Z. Saburov, M. 
A. Suslov, D. T. Șepilov.

Printre cej veniti să conducă 
delegația germana se aflau de 
asemenea Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat ai Republicii 
Populare Chineze, He Lun, loc
țiitor al premierului și membrii 
delegației guvernamentale a ~ ~ 
Chineze.

In gară se aflau șefi al 
reprezentanțe diplomatice, 
riști sovietici și străini.

Pe peron a fost aliniată o 
dă de onoare și au fost intona
te imnurile de stat al R D. Ger
mane și al U R S S.

Otto Grotewohl. conducătorul 
delegației 
R.D. - 
tare

din

R.P.

unor 
ziâ-

gar-

guvernamentale a
Germane a rostit o cuvin- 
la microfon.

Salutul P. C.
Argentina adresat 

poporului ungar
BUENOS AIRES 8 (Agerpres). 

— TASS transmite: Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
din Argentina a dat publicității o 
declarație în care se spune :

Zilele trecute a avut loc o ple
nară lărgită a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Argentina. Plenara și-a exprimat 
solidaritatea deplină cu guvernul 
revoluționar muncitoresc-țărănesc 
ungar și a adresat un salut, fră
țesc poporului ungar pentru vic
toria sa asupra forțelor contra
revoluționare fasciste, inspirate 
și sprijinite direct de către im
perialiști, și în primul rînd de că. 
tre imperialismul american.

Plenara lărgită a C.C. al Par
tidului Comunist, se spune în 
continuare în declarație, mulțu
mește guvernului Sovietic pentru 
ajutorul acordat poporului ungar 
tn lupta sa pentru libertate și in
dependență.

— • —

Pregătirile tinerilor bulgari 
pentru Festival

SOFIA 8 (Agerpres). — 
ATB transmite: In Bulgaria , 
se destășoară pe scară largă „ 
pregătirile pentru cel de-al , 
șaselea Festival Mondial al 
Tineretului șl Studenților care , 
va avea loc la Moscova. De , 
curînd Comitetul Central ai 
Uniunii Tineretului Popular a 
al Iul Dimitrov, Consiliul na- a 
(ional al Frontului Patriei, a 
Consiliul Central al Sindicii- . 
telor, Comitetul pentru cultu- f 
ră fizică și sport de pe lingă 
Ministerul Culturii și Invăță- 
mintului Public au elaborat 
un program comun al pregăti
rilor pentru Festival. In toa
te regiunile țării vor avea loc 
serbări. In aprilie va avea 
loc un festival republican al 
studenților care va fi o trece- 
re in revistă a realizărilor ti
neretului studențesc in dome
niul activității artiștilor ama
tori și al sportului.

In cadrul pregătirilor pen
tru festival se acordă o mare 
atenție manifestărilor sportive \ 
— întreceri, jocuri, ștafete. 1 
excursii. J

!

Avioane cu reacție britanice 
au atacat din nou Yemenul

Poporul ungar a primit 
cu satisfacție declarația 

guvernului său
BUDAPESTA 8 (Agerpres). — 

Muncitorii, țăranii, intelectualita
tea muncitoare și studenții au 
primit cu mare satisfacție decla
rația guvernului retiolufionar 
muncitoresc-țărănesc ungar 'fui 
privire la cele ■ mai importante 
sarcini.

La 7 ianuarie ziarele și postul 
de radio Budapesta au comentat 
pe larg acest document progra
matic.

Ziarul „Ești Hirlap" Iși expri
mă convingerea că declarația gu
vernului revoluționar muncito- 
resc-fărănesc va contribui la o 
nouă unire a poporului ungar tn 
construirea socialismului.

CAIBO 8 (Agerpres). — Dupl 
cum anunță agenția France 
Presse în cursul zilei de 7 ia
nuarie, avioane cu reacție bri
tanice și tancuri venind de ce 
teritoriul coloniei britanice Aden 
au atacat teritoriul Yemenului. 
Au foel aruncate bombe incen
diare asupra mal multor orașe 
yemenlte.

In urma agresiunii britanice 
au fost uciși peste 170 d9 co- 
tâfeni yemenițl.

MOSCOVA, 
schimb de scrisori între Seid 
Hasan Taghi-Zade, președintele 
Senatului Iranului. Sardar Faher 
Hekmat, președintele Medjilisului 
Iranului și P. P. Lobanov, preșe
dintele Sovietului Uniunii al So
vietului Suprem al U.R.S.S., și 
V. T. Laps, președintele Sovie
tului Naționalităților al Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. s-a sta
bilit vizita in Iran a unei dele
gații a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. la 29 ianuarie 1957.

WASHINGTON. Președintele 
Eisenhower l-a numit pe James 
Richard, fost președinte al comia

siei pentru afacerile externe a 
Camerei reprezentanților. în pos
tul de asistent special pentru pro
gramul guvernului american cu 
privire la Orientul Mijlociu. Ri
chard va conduce misiunea ame-- 
ricana ce va fi trimisă în această • 
regiune.

SAN SALVADOR. Vufcanpl 
Izalco a început recent să erupă 
din nou aruneînd tone de cenușă 
asupra unei zone întinse a re
giunii de coastă din vestul Sal
vadorului. Au fost provocate pu. 
gube grave plantațiilor de calea. 
De 25 de ani vulcanul Izalco nu 
a mai erupt.
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