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Răspundere personală 
pentru 
producțiile obținuteDEZVOLTAREA

invațămintului
superior în anii

Sîmbătă 12 ianuarie 1957 puterii populare

„Plenara C.C. al P.M.R, consideră necesar sd se aplice un regim de stricte
economii; este o datorie a tuturor organelor de stat și economice să lupte cu per
severență pentru economii de materii prime, combustibil, energie electrică alte 
materiale, pentru mai mult simț gospodăresc în conducerea activității economice și
administrative".

(Din Rezoluția plenarei C.C. alP.MR. din 27—29 decembrie 1956).

va fi îndeplinit
'Prlntre numeroasele acțiuni 

ntreprinse tn cinstea alegerilor de 
a 3 februarie de tineretul muncitor 
lin Orașul Stalin, este și exțin. 
ierea în noi întreprinderi a ini- 
iativei tinerilor de la uzinele 
,Progresul“-Brăila. In ultimul 
imp, lozinca „Să realizăm eco- 
lomii egale cu preful de cost al 
inor importante produse finite" a 
levenit tot mai cunoscută. Tinerii 
liscută despre numeroasele rezer- 
■e interne din întreprindere care 
ncă nu sînt folosite și pot aduce 
nari economii.

s-a născut angajamentul lor pe 
fabrică.

Asemenea adunări s-au ținut 
și în alte întreprinderi din 
oraș. La uzinele „Strun

gul-, comitetul U.T.M.. sprijinit 
de organizația de partid și con
ducerea uzinei, a întocmit un 
plan de măsuri în care sînt pre
văzute forme noi de munca, ce 
vor fi folosite în tot cursul anu
lui pentru atragerea tineriicr în 
lupta pentru economii. Contabili
tatea a luat primele măsuri pen-

74 stfel la fabrica „Textila Ro- 
Z-X șie“ a avut loc o adunare 

deschisă a tineretului. Pe 
irdinea de zi era problema eco- 
lomiilor. Cu această ocazie ute- 
nista Doina Popa, responsabila 
mei brigăzi de ia secția de tri- 
otat, a chemat la întrecere în 
upta pentru economii toate bri- 
Jzile de tineret din fabrică, care 
-au angajat să realizeze econo
mi la ace și materii prime :
— Dacă vom îngriji acele 

a să nu se mai rupă sau 
om confecționa rațional tricota, 
ele, putem obține mari econo
mii I

S-a făcut un calcul. Din te 
i-au propus tinerele să realizeze,

la „Strungul" a discutat despre 
rezervele interne. Utemistul Mar
tin Binder, inginer în cadrul ser
viciului mecanicului șef. a —s 
tat că uzina plătește mulți bani 
din cauza risipei de energie elec
trică. Aci tinerii ar putea avea 
un cuvint de spus.

Propuneri concrete au făcut și 
tinerii inovatori Constantin Su- 
ciu, Mircea Stinghie și Ion Sch- 
treiferth, autorii mai multor ino
vații.

Din numeroasele propuneri, la 
comitetul U.T.M. a fost formulat 
angajamentul tineretului pe uzi
nă.

ara-

RIMNICU SĂRAT (de la tri- 
misul nostru),

1 In toamna anului trecut, orga
nizația de bază. U.T.M. din G.A.S. 
1 Rimnicu Sărat, în urma mai mul
tor schimburi de păreri, discuții, 

. analize, a propus conducerii gos
podăriei următoarele:

’ Secția Obidiți să încredințeze 
i tractoriștilor Ștefan Stoian și 
1 Constantin Moise cite o suprafață 
J de teren de 100 hectare pe care 
aceștia să le lucreze incepind de 

I la pregătirile pentru insămințâri 
| pină la recoltare. Cei doi tracto
riști s-au angajat, să execute în

• timpul optim toate lucrările ceru
le de agrotehnică și indicate de 
i tehnicieni, în scopul sporirii pro- 
] ducției la hectar, cu 15 la sută 
'față de plan.

Conducerea. gospodăriei a privit 
’ cu multă încredere această ac- 
j țiune, convinsă fiind că se vor 
I culege roadele așteptate. La bază 
! era experiența unui an întreg >de 
; muncă. In 1956 mulți mecaniza- 
: tori au lucrat un intreg ciclu de
• producție pe aceeași suprafață. 
Răspunderea personală pentru 
calitatea lucrărilor executate și-a 
arătat roadele la recoltare. Cu 
toate condițiile nefavorabile din 
anul trecut fiecare hectar însă- 
mințat cu griu a produs în me
die 1200 kg. iar producția me
die la porumb pe cele 500 hectare 
a fost de 2000 kg. la hectar.

Susținuți cu căldură și interes 
de tinărul inginer agronom Ion 
Teșu, directorul gospodăriei, cei 
doi tractoriști, Stoian și Moise, 
au semnat contractul cu conduce
rea secției și au pornit la lucru.

D n brigada condusă de lorgu 
Miricd, pe lingă cei doi tineri a- 
mintiți, mai fac parte și utemiștii 
Gheorghe Bodea șt Ion Roșea. 
Fără să mai încheie contracte, a- 
ceștia s-au angajat să urmeze

exemplul primilor. In timpul ace* 
la se pregătea terenul pentru in- 
sămînțările din toamnă.

Calitatea lucrărilor executate 
atunci se poate vedea acum sub 
pinza subțire de nea. Firișoare 
verzi aliniindu-se în rînduri drep
te, se înșiră pe tot cuprinsul cim- 
pului, cît vezi cu ochii. Cei ce se 
pricep în ale agriculturii iși dau 
bine seama ce înseamnă califica
tivul „fără nici un greș". Lucră
rile sint de cea mai bună cr-li- 
tate.

Desprinzînd sarcinile ce-i revin 
din documentele recentei plenare 
a C.C. al P.M.R. și infelegind 
importanța repartizării suprafețe-, 
lor pe brigăzi permanente de me
canizatori, conducerea G.A.S. 
Rîmnicu Sărat studiază acum po- > 
sibilitatea extinderii în întreaga 
gospodărie a inițiativei tractori
știlor de la secția Obidiți. Asigu- 
rindu-se răspunderea și interesul 
personal al fiecărui mecanizator 
față de calitatea lucrărilor și fix- 
tinzîndu-se mecanizarea lucrări-. 
lor, scopul final — creșterea pro
ducției la hectar — va fi fără în
doială un fapt îndeplinit.

i „Să realizăm eco- 
[ nomii egale cu 
I prețul de cost al 
, unor importante 
f produse finite ! “

tru tinerea unei evidente a eco
nomiilor. Organizația U.T.M. a 
propus conducerii uzinei tinerea 
unei conferințe tehnice cu tinere
tul, în care să se vorbească des
pre numeroasele căi de realizare 
a economiilor, despre felul cum 
se pot realiza economii la mate
riale, scule, energie electrică, etc.

In diferite sectoare tineretul de

Stafeta economiilor a ajuns 
și la Atelierele C.F.R. de 

5 locomotive și vagoane.
Am aflat despre acest lucru 

stind de vorbă cu tov. Dumitru 
Tudor, secretarul comitetului 
U.T3L

„Tinerii noștri au contribuit 
din plin la terminarea planului pe 
anul 1956, 
de termen 
acest timp 
in valoare 
Iată ce ne-a îndemnat ca acum, 
să trecem Ia aplicarea inițiativei 
de la „Progresu’“-Brăila.

Propuneri în legătură cu

însemnări despre I j ( IX
trecut și prezent Lx / \ x— / \

(

cu 21 de zile înainte 
— mi-a spus el. In 
am realizat economii 
de sute de mii de lei.

unde 
să 

pre- 
„Ra- 

Tinerii operatori

ar trăi Ulieru
Pecor obișnuit. Panouri cu 

fotografii și cifre — expo
ziția „Aspecte din ocroti- 

ea sănătății-. De la distanță re- 
larci ingeniozitatea plastică a 
ecOratoruIui. Apoi te simți puțin 
bosit de mulțimea cifrelor. Și 
iergi mai departe. Privești foto- 
rafiile, citești titlurile și treci 
i galop peste cifre. Galopul con- 
nuă pînă cînd privirea ți se pi- 
anește pe o frază : în fiecare an 
1.C00 oameni sînt cîștigați pen
ii viață...
81.000. E vorba dc vieți, de 

ipta pentru viață, pentru ca fla. 
ira ce însuflețește omul să nu 
î stingă. 81.000 de părinți și 
)pii, de logodnice și prieteni ce 
j luptat cu bolile nemiloase și 
-au învins, ce au zăcut pe patu- 
e albe de spital, iar acum se 
icuri de tot ceea ce face fru- 
oasă viața. Moartea — veșnicul 
ișman al omului — a fost ne- 
)ită să bată în retragere de 
1.000 ori...
Simți nevoia să revezi ceea ce 

b privit în grabă. Simți nevoia 
r stărui în fața fiecărui grafic, 
vorba de trecut și prezent, de 

n șl de viața lui.

Jn cap de copil îți suride. E 
z im be tul ce face fericit pe 
orice părinte. O imagine 

osebit de reconfortantă într-o 
poziție consacrată luptei contra 
□rții. In minte îmi revin insă 
ște imagini proaspete : fotogra
fe văzute într-o revistă romî- 
ască de acum cîteva decenii — 
pii uciși de boli și lipsă de in- 
ijire. Panoul din față îmi con- 
iuă șirul glodurilor : scăderea 
irtalității infantile. In 1938 — 
,9. iar în 1955 — 7,8. Intre 
Ic două cifre — mii, zeci de mii 

copii salvați în anii puterii 
pulare. Capul de copil de pe 
nou îți suride. Și mă gîndesc 
imediat — la băiatul meu.

Sînt ani de cînd am citit ras- 
litoarele însemnări ale doctoru- 

Ulieru. Satele în mizerie, ne- 
tința in fața bolii, ignoranța 
Itivată cu o perseverență sadi- 

Dacă ar trăi azi Ulieru s-ar 
nuna. In 1938 era un medic la 
00 locuitori, iar în 1955 era un 
die la 818 locuitori. Avem a- 
n 21.141 medici. Mortalitatea 
mediul rural a scăzut simțitor 
mai în cîțiva ani — in 1944 
irezenta 19,3%o iar in 1955 nu- 
i lO,4%o.
iacă ar trăi Ulieru ca să afle 
în țara romînească, intr-un 

gur an (1955), a crescut 
mlația cu 275.000 oameni, 
ștenirea trecutului era imen- 

Mai avem și acum greutăți, 
mai izbim de lipsuri. Ne in- 
erează că mai mor oameni 
pricina T.BC. sau a boiilor 

•cțioase. Dar sîntem con- 
:nți de drumul parcurs. S’ntem 
iștienți că in urmă cu ani nu

mărul celor răpuși de boli era de 
zeci de ori mai mare. In 1949 au 
fost bolnavi de malarie 233.962 
oameni (cifră inferioară perioa
dei antebelice). In 1954 numărul 
celor ce s-au îmbolnăvit de ma
larie era de... 376 oameni, lată 
o boală tradițională Rominiei 
trecutului, aflată pe cale de com
plectă disparifie în prezent.

Dacă ar trăi Ulieru ca să afle 
că în fiecare an 300.000 oameni 
ai muncii petrec zilele concediu
lui de odihnă la munte și la 
mare, iar alți 300.000 oameni ai 
muncii își tămăduiesc bolile in 
s>td*iunTe ba lneo-c limite rice. Ori
cine a vizitat in anii din urmă 
Mamaia sau 
sau Sovata a 
fre transpuse 
diană.

Pe vremea 
licit mereu i 
tent al trecutului) boli grave se 
tratau cu aspirină și chinină. 
Efectul: o groapă în plus in ci
mitirul satului. Nici o statistică 
n-a stabilit precis numărul ce
lor secerați de boli in anii aceia. 
Dacă s-ar face o asemenea sta
tistică (admitind posibilitatea 
reconstituirii cifrelor) ar fi cel 
mai zguduitor act de acuzare Ia 
adresa trecutului.

Medicamente romînești... în 
vremea dinainte le numărat pe 
degete. Cîteva și din cele mai 
simple. In anul ce și-a încheiat 
socotelile în urmă cu cîteva zile, 
s-au produs in Rominia 630 sor
turi de medicamente. Iar in 
1957 se vor produce peste 50 
sorturi noi — morfină, dionină, 
meticofeina, hepavit 12, aureo- 
micina etc. Fiecare fiolă, fiecare 
tabletă are „pașaportul- ei. Este 
certificatul calității. La incepvt, 
unii erau neîncrezători în medi
camentele noastre. Le preferau 
pe cele străine. Anii au trecui și 
preferințele s-au schimbat De 
altfel, recunoașterea valorii me
dicamentelor produse în R PR 
o constituie elocvent faptul că 
acestea sint exportate in țări ca 
Anglia, Olanda, Elveția, Grecia. 
India, Turcia, Egipt, China, Tai- 
landa... - • ■ • - •
R.P.R- 
căutate la mii de kilometri de
părtare. Și-ar fi putut imagina 
aceasta doctorul Ulieru ?

Sinaia. Hercu'ane 
cunoscut aceste cl
in realitatea coti-

lui Ulieru (II șo
ca martor compe-

Cuvintele „Produs in 
sînt citite cu încredere și

Popasul in expoziție a mai du
rat. Mulțimea de panouri 
se adresau vizitatorilor in 

cel mai convingător limbaj — 
al mărturiilor incontestabile. Ci
team cifrele cu aviditatea cu 
care citești cele mai realizate 
pagini ale literaturii. Era o lec
tură tonică. Despre viața omului 
ce are apărători neînfricați Și, 
bineînțeles, mi-am întipărit defi
nitiv 
cifră : 
anual

in memorie răscolitoarea 
81.000 de oameni cîștigați 
pentru viată.

EDGARD OBERST

A altă întreprindere 
tinerii au hotărît 
răspundă prin fapte

_țioasei inițiative, este și
’ finăria nr. 9.

de la instalații au învățat să fie 
buni gospodari. Materialele pen
tru prelucrarea uleiurilor sînt 
scumpe, iar risipa lor încarcă 
preful de cost. „In problema eco
nomiilor putem face mai mult ca 
pînă acum- — și-au spus tinerii 
în zilele acestea. In acest sens 
ei și-au luat un angajament.

★
Iată ce și-au propus să reali

zeze în anul 1957 tinerii numai 
din patru întreprinderi din Ora
șul Stalin:

Economii egale cu prețul 
cost a :

— 477 pulovere bărbătești,
— 10 pompe duplex,
— reparații de revizie 

locomotive.
— 120 de tone uleiuri
Din aceste valori, vor 

zate de tineri, încă în cinstea a- 
legerilor, economii egale cu pre
țul de cost a 32 PULOVERE 
BĂRBĂTEȘTI. O POMPA DU
PLEX, REPARAȚII DE REVIZIE 
LA 2 LOCOMOTIVE ȘI 10 
TONE ULEIURI FINE.

SZABO CAROL 
corespondentul „Scînteii tinere

tului- pentru regiunea Stalin

Ajutor 
frățesc

In industria noastră siderur
gică s-au resimțit încă din pri
mele zile ale acestui an roadele 
dezvoltării continue a colaborării 
cu Uniunea Sovietică, potrivit a- 
cordurilor încheiate anul trecut 
cu ocazia tratativelor care au a- 
vut loc la Moscova între delega
țiile guvernamentale ale R.P R. 
și U.R.S S. In baza acestor acor
duri au și sosit în țară cantități 
importante de cocs, minereuri, fe
roaliaje. precum și alte materii 
prime și materiale care asigură 
funcționarea din plin a agregate
lor siderurgice de la marile com
binate din Hunedoara și Reșița 
și din alte centre. Astfel, numai 
în perioada 1—10 ianuarie, prin 
stațiile de cale ferată situate în 
punctele de frontieră cu Uniunea 
Sovietică : Socola, Dornești și 
Galați au intrat peste 13.000 tone 
de cocs, mai mult de 4.200 tone 
de minereu, precum și cantități a- 
preciabile de fero-aliaje, cărămizi 
magnezitice etc.

Cea mai mare parte a materii
lor prime livrate pînă acum de 
către Uniunea Sovietică au și a- 
jun? la destinație. (Agerpres)

fondul întreprinderii
— — — — — — — — — — . _____________

de

a 21 de

fine 
fi reali-

In mijlocul 
prietenilor

Vineri după amiază a sosit la 
Ploești o delegație de activiști 
de partid, de stat și de tineret d;n 
regiunea Sofia și raionul Botev- 
grad, R.P. Bulgaria.

Oaspeții bu'.gari au răspuns tn 
felul acesta vizitei pe care un 
grup de activiști de partid din 
regiunea “ - !s""* "
recent _  .
Timp de 8 zile grupul de 
activiști bulgari va vizita di- 
lerite șantiere petrolilere, între
prinderi, instituții social-culturale, 
gospodării agricole colective, 
gospodării agricole de stat t' 
orașe din regiunea Ploești.

Ploești a 
în R. P.

v'zita di-

Condiția de bază pentru redu
cerea prețului de cost și mărirea 
rentabilității întreprinderilor este 
legată de întărirea metodei de 
gospodărire socialistă în toate 
întreprinderile și de cointeresare 
a colectivelor de muncitori, teh
nicieni și funcționari în realiza
rea sarcinilor de plan.

Pînă acum, problema stimulării 
muncitorilor și a tehnicienilor din 
întreprinderi era legată de unele- 
regulamente premiale și de fon
dul’directoi ului, a căror practică 
nu ducea întotdeauna la un re
gim cu adevărat stimulativ, în
trucît nu lega în suficientă mă
sură rezultatele obținute în pro
ducție de efectul lor premial.

Acest lucru se datorește fap
tului că în aplicarea sistemului 
de premiere au existat o serie de 
deficiențe. De pildă, sistemul de 
premiere a muncitorilor pentru 
economii direc’e de materiale, 
combustibil și energie electrică, 
nu se aplica, deoarece în multe 
întreprinderi nu sînt stabilite 
normele de consum specific, lip
sesc aparatele de cîntărire, mă
surat etc. De asemenea, nu există 
pretutindeni posibilități de conta
bilizare a acestor economii, 
evidențele nu sînt peste tot 
tul de clare.

Totodată, nu am avut 
uniformitate în criteriile de 
miere. Astfel, laboranții din side
rurgie, beneficiază de o premiere 
de 40 la sută,-în timp ce cei din 
metalurgie nu primesc premii. 
Același lucru se întîmplă și cu 

și I cotele de premiere. De exemplu,
I fochiștii din siderurgie benefi-

Constantin Petrescu 
directorul Direcției Plan Finan

ciar și îndrumare Contabilă 
din Ministerul Industriei Meta

lurgice și Construcțiilor 
de Mașini

iar 
des-

nici 
pre-

ciază de cota de 35 la sută din 
valoarea economiei, în timp ce in 
metalurgie pentru aceeași catego
rie de muncitori se repartizează 
o cola de numai 30 la sută.

In alară de toate acestea, fon
dul directorului nu se acorda in 
raport direct cu rezultatele obți
nute în producție, nemaivorbind 
de faptul că nu era nici operat v. 
întrucît el se constituia în totali
tate abia în trimestrul al 11-lea al 
anului următor și numai pe baza 
dărilor de seamă contabile anua
le. In plus, majoritatea între
prinderilor nu beneficiau de acest 
fond datorită multiplelor condi- 
țiuni ce se cereau pentru forma; 
rea lui, și, ca atare, eforturi’e 
depuse în anumite 
ductive nu puteau 
sate.

Pentru formarea 
rectorului se 
teht îndeplinirea 
rea planului de producție-mar- 
fă în volumul și sortimente
le planificate, îndeplinirea sau 
depășirea sarcinii . de reduce
re a prețului de cost, îndepli
nirea sau depășirea planului de 
beneficii. Experiența de pînă a- 
cum ne-a dovedit însă că înde
plinirea cumulativă a condițiu-

secloare pro- 
fi recompen-

fondului di- 
cerea concoml- 

sau depăși-

nilor de mai sus este foarte greu 
de realizat. Aceasta a făcut ca în 
anii trecuți numărul întreprin
derilor care au realizat fondul 
directorului să fie mic. In anul 
1954, de pildă, numai 10 la sută 
din întreprinderi au beneficiat 
de fondul directorului, iar în anul 
1955 circa 65 la sută.

Folosirea fondului directorului 
nu permitea o premiere în raport 
direct cu rezultatele obținute în 
producție, întrucît ea era limita
tă la 10 la sută din totalul anual 
al fondului directorului și numai 
dacă sa’aria.ii au contribuit în 
mod excepțional în orele normale 
de lucru la îndeplinirea și depă
șirea planului de producție, redu
cerea prețului de cost și c eșterea 
productivității muncii.

De asemenea, acordarea pre
miilor numai pe criteriul în
deplinirii planului de produc
ție, are uneori efecte negative, 
întrucît unele întreprinderi, în 
goana de a realiza producția glo
bală și marfă și a fi premiate, 
au produs numai în scopul de 
a-și realiza și depăși indicii 
respectivi, în dauna calității, ne- 
respecting sortimentele și fără a 
ține seama de cerințele consu
matorilor. Acest lucru a dus și 
duce la existența unor stocuri 
supranormative de produse fi
nite, fără desfacere sau cu 
desfacere lentă și care constituie 
o pagubă pentru economia națio
nală.

Ținînd seama de cele de mai 
sus, consider absolut necesar pen-

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către 
ambasadorul Greciei 

la București
La 11 ianuarie a.c., președin

tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romine, dr. Petru Groza, a pri
mit pe domnul Antonios J. Poum- 
pouras, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Greciei in Re
publica Populară Romină, care 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare.

Ambasadorul Greciei a fost în
soțit de Nicolaos C. Diaman
topoulos, secretar de ambasadă și 
de Evanghelos G. Lykouris, Nico
laos A. Hourmouzis, Constantinos 
G. Gherolymatos și Stella Vassi- 
liou, atașați de ambasadă, care 
au fost prezentați dr. Petru 
Groza.

La remiterea 6crisor.ilor de 
acreditare au fost de față : Avram 
Bunaciu, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări • Naționale, Aurel 
Mălnășan, locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe, Pavcl 
Babuci, director in Ministerul 
Afacerilor Externe, Caius Fran- 
țescu, director ad-interim al 
protocolului din Ministerul A'a- 
cerilor Externe și Ion Vrabie, di
rectorul cancelariei Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare a avut loc o convor
bire amicală între președintele 
Prezidiului Mari.i Adunări Națio
nale, dr. Petru Groza și ambasa. 
dorul Greciei, Antonios J. Poum- 
pouras.

Arhanghelul

(Continuare tn pag. 3-a)

! Mașina 55 a I.T.B.-uIui tt 
duce pînă tn sat, la Afumați. 
Fostul conac al moșierului Ne
groponte e chiar la marginea 
satului. 0 frumoasă alee te duce 

! pină la clădirea în care pe vre
muri acest hapsîn jefuitor al ță
rănimii trăgea chefuri de pomină 
fi în care se află azi direcți—tea 
gospodăriei de stai Afumați.

■ Ascensorul, care urca din ba- 
• călărie bunătăți pentru conu Ne- 
groponte și ciracii săi. a fost 

i scos din funcție. în schimb, în 
! spatele conacului s-a înălțat în 
anii noștri o așezare pe care mun- 

gospo- 
o denu- 

„com- 
Uimitor

CRESCĂTORII

citorii 
dăriei

Filofteia Rînceanu, 
îngrijitoare de porci

dt nou ftentru ciziiatorul neinifiat, 
compitxul zocttnniz ui gospodă
riei de stat A/umafi pare un p.e- 
ludiu al unei zootehnia înaintate 
spre care pășim.

Pe prima clădire scrie: J-ip- 
tărie-. Ciment pe jos, faianță pe 

pereji. un separa
tor de lapte și o 
țărăncuță care în
oată să stabilească 
confinutul de gră
sime al laptelui. O 
.pale ferată" în
gustă pornește chiar 
din pragul lăptă- 
riei spre cele patru 
grajdiui de vaci. 
.Calea ferată" e 

se 
ra
de 
In

calea pe care 
transportă în 
goneți laptele 
la grajduri, 
grajdurile vacilor 
teslele sînt de be
ton, vacile beau 
singure apă din a- 
dăpăiorul automat. 
Și In graid, mirt» 
giind botișorul roz 
al unui vițeluș în
țărcat, am ascultat 
la difuzoarele in
stalate aici concer
tul pentru vioară 
de Paganini.

Pe o altă clădire 
am citit cuvintele 
„Bucătăria pentru

LA AFUMAȚI
pord*. Și de aci pornesc șine, Pe 
care se transportă hrana pentru 
porci. Ca să mă uimească și mai 
mult, un brigadier, m-a dus la 
cele opt grajduri de porci să-mi 
a'ate că nu numai bucătărie au 
porcii de la G.A.S. Afumați. Fie
care grajd are un „dormitor'' 
apoi un ,Nol" de unde, prin niș
te ușițe porcii ies în „sufragerie".

Pe una din clădirile din fundul 
complexului scrie: J)ispensar". 
Curățenie desăvlrșită, aparate, 
medicamente printre care penici
lină, streatomicind, vitamine ete. 
și un registru cu rubrici ce cu
prind data consultației, numele 
pacientului, diagnosticul, trata
mentul aplicat și altele.

Tn salul Voluntari se află sec
ția avicolă a GAS. Afumați. O 
adevărată așezare din căsuțe al
be împrejmuite cu plase de sir- 
mă, bine înzestrată — incepind 
de la găleți adăpătoare și rină la 
cotețe moderne — găzduiește ci
tez a mii de găini roșii de rasă 
Rhode-lsland.

La direcțiune am stat de vorbă 
cu o tinără statistician^. uîenus- 
ta Florica Georgescu, care a me
morizat multe date interesante cu 
privire la gospodăria de stat. In 
1949. gospodăria din Afumați a- 
vea 907 porci — cu tineret și cu 
cei de la tngrășătorie — și un 
număr oarecare de glște, rațe, 
găini și curcani. Astăzi, gospo
dăria are cinci secții, aflate tn 
diferite comune. La centru șt In

sec fii se află 499 bovine. 1661 
porcine. 6665 păsări, 141 cabaline 
fi 205 stupi. Gospodăria trimite 
caniititi mari de alimente la 
București. Ea și-a îndeplinit șt 
și-a depășii tn multe sectoare pla
nul pe anul trecui. A trimis peste 
5795 ' ---------- ‘ ------------
oud,
7 la
kg. - -
a fost depășit cu peste 200 la 
sută. Au fost trimise de asemenea 
peste 770.000 kg. carte de pore.

Ascultînd toate aceste afre 
despre zecile de mii de ouă, hec
tolitri de lapte și tone de carne, 
mi-a venit în minte ascensorul de 
la bucătărie care urca bunătățile 
în sufrageria moșierului Negro
ponte.

De rind a încremenit acest as
censor, s-au făcut uriașe trans
formări la conac. Bunătățile care 
odinioară urcau la sufragerie, 
sau — transformate In bani — in 
casele de fier și în conturile de 
bancă ale lui Negroponte. merg 
azi ca alimente pentru populația 
Bucur eștiului.

In grajduri ne-am tntllnit cu 
mulți oameni care, prin munca 
lor simplă, umplu magazinele 
noastre cu alimente: îngrijitori 
de porci, mulgătoare. îngrijitoare 
de păsări, brigadieri, zootehnici- 
eni și medici veterinari. Pe cîțiva 
dintre ei, cu ajutorul fotorepor-

hectolitri lapte, apoi 192J5O 
ceea ce întrece planul cu 
sută. Trimițlndu-se 69,300 
carne de bovine, planul Cornel Govăr, directorul 

gospodăriei

terului nostru și al cttorva cu
vinte modeste față de munca lor, 
vom încerca să-i prezentăm.

ir
Ion Popescu e șeful complexu

lui. Un om mai în vlrstă, de 44 
ani. A fost poreclit „Ghioaga" 
— lucru pentru care nu se supă
ră — fiindcă a pus capăt cu mi
nă de fier neregulilor existente la 
complex acum patru ani, cind a 
fost numit aici.

La G.AS. Afumați, 90 la sută 
din lucrătorii sectorului zootehnic 
sint tineri, fon Popescu și-a dat 
seama că nu va putea face trea
bă cu acești tineri pină nu le va 
insufla dragoste pentru munca 
lor și nu-i va ajuta să-și ridice 
calijicarea. S-a transformat tn- 
tr-un adevărat dascăl al tineretu
lui.

(Agerpres)

fromnwk'jî

Unii dintre cel mai Gvla-k< 
(vioși congresmeni americani. >> 
$ discutînd in aceste zilev
> „Doctrina Eysenhower"
<iau „strălucitul" argument^ 
>adus de Dulles în declarația 
?sa de Anul Nou; „Statelor<<? 
(Unite le revine o mare râs->^> 
>pundere în Orientul Mijlociu,/? 
/pentru câ aici se aflâ alta-$$ 
(rele sfinte ale celor 5 religii)? 
Sprincipale" (creștinismul,/?
(mozaismul, mahomedanis-(> 
£mul). $>
> Puținâ Istorie nu strică. La(? 
>sfîrșitul sec. XIX, atunci c!nr»<> 
pi nărui imperialism german 
>își îndrepta privirile pofti-?? 
zeloase epre Orient, Wilhelmv> 
(al II lea al Germaniei s-a>> 
>autoproclamat prieten al(J 
J celor Soo ooo.ooo de musul- ?> 
Jmanl, In 1257, clnd Imperia-<< 
>Hsmul Italian urmărea lărgi- >> 
Jrea expansiunii sale în Atri-?> 
Jca, Mussolini, alflndu-se !n^ 
imediata apropiere a Vati $>
> conului se dădea drept un??
> dezinteresat.., protector a1 <?
> Islamului. $)
J tn 1257, subit, prea cuvlo-?? 
>sul Dulles nu se mal decla-<< 
>ră „protector", al unei sin-)) 
[gure religii. E prea puțin?? 
«pentru un om ca el. Expan-\< 
siunea, astăzi, e mai dlfl-)> 

>cilă. Ea trebuie supra-aslgu ?? 
«rată șl suora-justificată. $i\\ 
’atunci, Dulles se simte în-)> 
’deranat să „motejeze" trei?? 
«reliqii deodată. Ce să-i faci\< 
>simte omul vocație de arhan 5? 
ghel păzitor. Oare nu se gin \\ 
dește insă Dulles că supra-/? 
asigurarea In cazul de față)) 
nu poate totuși feri planurile <( 
S.U.A. de riscul unui eșec?? 
final de trei ori mai răsună-$) 
tor decit eșecurile predece-?^ 
sorilor săi ? ?>

Pretext

M. C.

Anthony Eden a de
misionat pretextînd 
că e bolnav.

Boala ! cu renume 
— Ștle-orice englez 
Și se cheamă anume : 
„Boală de... Suez"

I. S.

ȘTEFAN HALMOȘ

Fotografii: D. F. DUMITRU
POLEMICS J I

(Continuare in pag 3-a)
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Neamul Urcanilor) Lucrări de
Viața lui Pavel Dan, mai ales 

de ctad scriitorul a început să 
cugete asupra rînduielilor lumii, 
a fost un lung șir de suferințe. 
Anii liceului îi împuținează pu
terile fizice și-i șubrezesc sănă
tatea ; ca să urmeze mai departe 
cursurile dă lecții zilnice la nu
meroși copii. Un an e eliminat 
din liceu „pentru motive de dis
cutabilă greutate", cum notează 
Up prieten al său, devine apoi 
pedagog și are o soartă care, se 
pare, va fi semănat cu aceea a 
tînărului măcinat de mizerie din 
schița „Pedagogul".

Pavel Dan avea talent, poate 
prea mult, iubea viața, muncea 
pînă la istovire. Cei care aveau 
ibani se strecurau nepăsători, iar 
Pavel Dan își vedea frînte aripile 
și, pînă la urmă, se vedea el în
suși zdrobit de viață. La 30 de 
ani a murit de cancer.

Cum să nu fi urît pe bogați ? 
Cum, iubind viața, dorind drep
tate, fericire, să nu fi smuls cu 
furie păienjenișul fa dosul căruia 
omenia, simțămintele nobile sînt 
murdărite, înstăpînindu-se In loc 
monstruozitatea sufletească, neo
menia care împing pe om să fie 
lup față de semenul său? De a- 
ceea, ironia, sarcasmul ucigător 
transpiră permanent din lucrările 
sale,

în „Poveste țărănească", aten
ția prozatorului se îndreaptă în 
primul rînd asupra zugrăvirii Lu
dovicăi. Ludovica vine dintr-o 
familie de oameni fără stare. Do
rind să scape de sărăcie, ea a 
intrat în neamul Urcanilor, neam 
de găzdoi (cum li se spune chia- 
burilor în Ardeal) și a deprins 
toate obiceiurile, felul de a gîndi, 
psihologia jefuitorilor. Trăsăturile 
Ludovicăi și ale Urcanilor sint 
lucrate cu pasta consistentă a urii 
care picură din inima scriitorului 
pe pînza tabloului și ta tonurile 
rîsului nimicitor.

Urcanii au aproape 50 de iu- 
găre, multe perechi de boi 
dar Ludovica, atunci cînd a- 
junge la vîrful dealului — ima
ginea care deschide nuvela — și 
e proiectată pe curățenia cerului 
senin, abia-și trage sufletul după 
grabnica depărtare de lanurile 
de porumb din care dijmuise fa
solea altora. Un hoț, în aseme
nea împrejurări, și-ar exprima, 
poate, satisfacția că a terminat 
cu bine. Hoțul e conștient că je
fuiește. Ludovica încearcă un fel 
de revoltă, pentru că se simte 
obligată să fugă după ce a froat 
„Doamne ferește s-o fi prins: 
hapsîni și răi cum sint oamenii 
ar fi dus-o la primărie și ar fi 
făcut-o de rîsul satelor". Gindul 
acesta ii tulbură mindria de 
gazdă. Numai pentru un moment 
însă. Pentru că-și amintește un 
argument consolator: ..Da' narea 
ei (paznicii n. n.) nu fură des:;!, 
dă-i în minune^șă-i cosei" Se 
vede că ea a trecut adesea'prin 
situația dificilă în care se afla 
acum cîteva clipe. Din conștiința 
ei a dispărut orice teamă, auto- 
mustrare, regret, ea a devenit un 
animal de pradă, care nu cu. 
noaște decît îndemnurile instinc
tului.

Simfon, bărbatul ei, nu 
simte nici o jenă cînd e 
furînd, nici măcar nevoia 
se preface, de a se apăra. Se în
furie doar pentru că e stingherit:

„Ce, mă! Eu îs silit pe pâ- 
mintul tău ? Eu am ce-mi tre
buie...

Socoteala lui era că un 
bogat poate să-și ia dintr-aî 
tuia, ca are cu ce plăti..."

Banul, pofta de înavuțire a a- 
lungat din sufletul lor orice um
bră de remușcare. de rușinare 
Pînă și simțul colectivității, care 
dispare totuși greu, a pierit. Se 
izolează de sat. ,,Se mutase
ră în clmp pe „moșia" lor, cum 
le plăcea să spună".

Pină și natura și 
lumii sînt apreciate 
lacom. Ludovica își

mai 
prins 
de a

om 
al-

imensitatea 
cu un ochi 
plimbă pri.

*) Pavel Dan : „Scrieri alese' 
E.S.P.L.A. 1956

sale atît de valoroase au apărut 
în revistele locale, relativ puțin 
cunoscute. Pavel Dan n-a ținut 
la vîlvă, n-a făcut concesii gus
tului vremii, n-a urmărit succe
sul ca un scop în sine. El voia 
să prindă „toată lumea, tot aerul, 
toate firele de iarbă din' țintirim 
intr-o operă care să miroasă a 
primăvară, a flori, a fum, a vis 
și a fericire" Pasiunile sale lite
rare erau Tolstoi și Dostoevski, 
IbserT șt Romain Rolland. In 
marele roman proiectat — „Os
pățul Diavolului" — urma să 
reia ciclul familiei Urcanilor Nu 
ne hazardăm deci, cînd adunind 
toate-acestr elemente, conchidem 
că Pavel Dan iși punea opera în 
slujba fericirii oamenilor, pe care 
o vedea realizata prin prjzma 
urii distrugătoare împotriva Ur- 
canildr și a grofilor (din „IoaagH" 
și alte-lucrări'

In isteria 
urmează dru 
S'.a 
Sta' - - - 
banului ta sufletele JBamenilor. 
dar mai spera că omenia n-o să 
fie iltcigată cu totul, că fondul 
curat 
brean 
strum 
prezint®«eter de

iteraturii noastre, el 
nu] care începe cu 

:i și trece pe la Rebreanu. 
i era îngrozit «a ravagiile

un

ce tjeMie

virea peste panorama cîmplei 
vrîstată de dealuri, pătată de 
norul de fum a] unui tren. Și de 
la exclamații de ordin general 
ajunge curînd la considerații la
come despre pămînt:

— „Cum ne strică tabla limba 
ceea de cîne a lui Botoș 1 Nici 
n-am văzut pînă acum... Dacă am 
pune noi mîna pe ea — e înglo
dat în datorii — am întregi o 
moșie cum nu este alta prin im- 
prejuriini".

Acestea sînt ravagiile stîmite 
de capitalism în conștiința celor 
înavuțiți: cultivarea instinctului 
de pradă, alungarea oricărei în
duioșări, a ori cărui extaz in fața 
vieții și naturii, a oricărei urme 
de omenie.

Psihologia Ludovicăi este în
tregită in plinătatea ei în nuvela 
„fnmormintarea lui Urcan bă- 
trinul". Odată cu setea de îna
vuțire, in sufletul Ludovicăi a 
prins rădăcini avariție. Poate că 
Hagi Tudose și alte chipuri de a- 
vari clasici l-au inspirat pe Pavel 
Dan. Ludovica nu rabdă pisici, 
clini pe lingă casă; i se pare 
că mocanii care s-in Ia secere sint 
leneși și mănîncă mult; grîu nu 
vrea să scoată pentru tamormin- 
tarea socrului ca să nu se pră
pădească totul cu îngropăciunea, 
popi muîți nu vrea să aducă: 
„de ce să-și spurce casa cu 
car de popi ?“, sicriul poate 
fie și din trei seîndurele, eă 
în pămînt merge, giulgiu nu 
cumpărat că tot va putrezL
mortul îl ține mult timp în casă, rocI ° sPer 
pină la o zi de post, socotind că tia reprez 
„cu cit ții mortul pe laviță mai 
mult, cu atît inseaAnă că îi dai 
mai multă cinste". Pioșenia, tra
dițiile, toate venerabilele memorii 
funerare, atît de respectate, nu 
mai-au nici o „însemnătate.

Ludovic?, șt. cu ea toată fami
lia croită di? aceeași țsenta, face 
parte din 'categoria parveniri
lor care se tem să se În
toarcă la o stare de nesiguran
ță, de lipsuri, ceea ce le sporește 
rapacitatea pină la absurd. Station 
înaintează la biserică pină ajun
ge in față unde, scoțtadu-și burta 
înainte, se uită la cei mai săraci 
decît el. parcă zicindu-le: 
ți-vă Ia mine, cine mi-s 
boi am 1

Legea barbară a ca 
lui, care clădește buz 
pumn de asupritori pi 
lele și pe zdrobirea sie 
mulți a schilodit suiletel 
dit monstruozitatea met 
conștiința Urcanilor. Ăa 
va intirzia însă să se 
impotrisa lor inșișL Relațiile de 
familie sint insuportabile. Bâ- 
triuul Urcan se ascunde de fiul 
și nepotul său ; cind îl jntilnește 
pe bătrin Ludovica ii vorbește 
mieros, dar in gind îl i 
cu ocări; copiii mai 
preface în spioni. E o s 
continuă între ei. dîscu 
presărate cu înțepături 
jigniri reciproce, atme 
înveninată izbucnirile violente I 
ajung Ia păruieli bestiale (de pil
dă intre soacră și noră).

Tabloul acesta al relațiilor fa- : 
miîiaie, descris de Pavel Dan cu 
precizie, atinge culmea tensiunii 
în momentul „întabulării" cînd I 
bunicul și nepotul se aliază împo
triva lui Simion, atît de întărîtat 
că ajunge pină în vecinătatea 
crimei. Intabularea din „Poveste 
țărănească" și „Inmormîntarea 
lui Urcan bătrînul" reprezintă a-1 
devărate tururi de forță ale con-1 
deiului lui Pavel Dan. Sînt ta
blouri satirice de o virulență 
rară. Lectura lor te îndeamnă să 
le alături celor mai bune pagini 
ale genului din literatura noa
stră. Discuția in familie despre e- 
ventualitatea morții lui Urcan 
bătrînul, discuția dintre Ludovi
ca și Simion despre înmormânta
re, ctntecul la mort, slujba — 
toate din „Inmormîntarea lui Ur
can bătrînul" sînt scene comice 
de un sarcasm și de o savoare 
rară.

va învinge. Re- 
terea mon- 

pe care o re- 
lint. de a- 

nui află 
în sufletul 

nutrește 
el, aceș-

ericol social 
distrus. El

e Ia ..Harap Alb", 
de Alfred Mendel
sohn, nu a mai 
fost montată 'a 
noi nic o l-srare 
originali balet.

atacă cu arma ironiei incisive, ni-, 
micitoare. Timpul scurt care i-a 
fost dat să trăiască in această 
lume nu i-a îngăduit nici să 
vadă mai departe, nici să spună 
mai mult.

Oricum, ceea ce .a spus și cum 
a spus, îi acordă un loc de cinste 
în proza noastră. Forța de plas
ticizam în „Inmormîntarea lui 
Urcan bătrînul", forța de evo
care în „Drumul spre casă", 
„Noaptea" etc. stăpinirea sigură 
a planurilor acțiunii în „Iobagii", 
poezia (e adevărat, uneori pesi
mistă, tragică) ce răzbate în lu
crările sale, sînt elemente sufi
ciente pentru a contura capaci
tățile sale creatoare. In limitele 
unui articol nu pot fi relevate 
insă toate acestea Academicianul 
G. Călinescu in „Istoria literatu
rii romine" îi acordă scriitorului 
o caldă apreciere, afirmind că 
Pavel Dan avea talentul de pro
zator al lui Slavici și ochiul ' 
romancier al lui

*
Recitind acum 

„Scrieri alese" al 
Încerci sentimentul ineditului, al 
unei noi cunoștințe. Farmecul 
prozei sale, vigoarea scrisului 
său nu se scutură, slnt mereu 
proaspete.

Pablicarei In E.S.P.LA a vo
lumului lui Pavel Dan e un act 
de respect, de recunoaștere a va
lorii acestui talentat scriitor 
realist un act care provoacă de
plină satisfacție.

Rebreanu.
de

devolumul 
lui Pavel Dan,

I
PETRE NIT*

Parcurgînd lucrările de 
grafică din cadrul Expoziției 
interregionale de artă plastică 
din București ai poate reve
lația mai evident ca in alte 
domenii, multitudinii de ta
lente aflate în rindul artiștilor 
noștrj. Fie că se dedică gra
ficii de șevalet, afișului sau 
caricaturii, printr-o trăsătură 
spontană de penel sau, înche- 
gînd atmosfera unui cadru 
bine ales și gindit ele mărtu
risesc acea scinteie emoționa
lă care însuflețește hîrtia, 
cartonul, sau pinza, apro- 
piindu-i pe privitori. Sigur că 
talentul nu înseamnă încă to
tul. de aceea nici in
tre numărul celor în
zestrați ,și lucrările 
realizate nu se- poate 
pune semnul egalității 
Cu toate acestea mul
te nume se impun cu 
putere. Dintre acestea 
pomenim pe A. Jiquidi 
Schwaitzer - Cum
păna sau Mariana 
Petrașcu, N. Dărăscu 
lon Ion, Gh. Ivancen 
co. Horia Tecdoru și 
Gh Lowendăl. Dintre 
lucrările aparțin nd 
generației mai tinere 
menționăm studiile 
Lidiei Nancuinscl.i 
pentru compoziția cu 
răscoalele țărănești 
de la 1907 și desenele 
Corneliei Daneț.

Afișul vădește un 
serios pa$ înainte. 
Fantezia compozițio.

nală șl coloristici, spiritul 
inovator, simplitatea și clari
tatea expresiei iși dau mina 
intru creșterea caracterului 
lui agitatoric.

Ilustrafia de carte, mai 
puțin prezentă de data a- 
ceasta, vădește insă exigenta 
juriului fa(ă de o ramură a 
graficii care ne-a obișnuit cu 
lucrări de o deosebită valoare.

in caricatură se pune mai 
mare accent pe conținutul de 
idei, strtns legat de fenome
nele actuale care se cer cri
ticate, imbogătit cu originali
tatea imaginilor mustind

In cazul de față, autorii nu s-au 
bizuit pe cuceririle literaturii ș. 
dramaturgiei noastre in făurirea 
de caractere pregnante, in arta di 
a închega o dramă din forțe con 
frapante, din încleștări și fn» 

iri sufletești profunde. 
Nu crezi ta existența : 
sotujeior. de aceea nu 

ipi emoționai Ia ceea ce < 
rece pe scenă. Mult materia 

Lai, dt 
inae drama

tfve, n! s-au părut mai reușite cel 
ai luptei, al lui Mihu. al lui Ghi
cea și dezvoltarea din primul 
duet al motivului Ioanei.
vol Sultanei, care răsună pentru 
prima oară in dansul din I 
II. nu are nici asprimea, 
senzualitatea personajului, 
cum l-a conceput libr.l.

din trivialitatea nece-

din Expoziția interregională 
de artă plastică din București
un umor de calitate, artiștii 
tinzind spre crearea unui stil 
propriu in perceperea realită
ții și interpretarea ei.

Fotografiile noastre repro
duc

grafică din expoziție: un ex
presiv portret in acuarelă 
semnat de I. Juster și origi
nalul desen în stil popular, in
titulat ,,Pe pod", aparținînd 
artistului V. Kazar.două din lucrările

Moti-

STEAUA

tabloul 
nici 

,.„i, așa 
iretul. ci

După părerea noastră, pentru 
ceea ce spune, baletul a fost con
ceput nemăsurat de lung. Ta
blourile III și IV din final 
au apărut inutile, ele neadu. 
cînd nimic esențiilmente nou, 
nimic absolut necesar acțiu
nii sau construcției muzicale. De 
asemenea, tabloul II din actul I 
are o seamă de excrescențe para
zitare, care îneacă firaveie ele
mente de acțiune cuprinse ta 
acest mare divertisment cu ca
racter de potpuri. Modificările de 
după premieră au adus unele îm
bunătățiri fa acest sens 

urile amintite umbresc ca- 
muzidi ca, de pildă, 

rt dansant al melodiilor, 
scena, cu limba-

„turcite" se ini 
ioana si Mana

lent interesant este cel 
intona ționaie ro*

ca-

gostei lor

Di

cn care este ' 
tra de către tină-1 
iu Comissiona. vă-1 
nstrumentiștilor de | 

zenta ta bune condiții par- ‘

ceea ce privește coregrafia, 
>tă de tfaărul regisor Vasile : 

usă în fața unei 
ea de a găsi so- , 

închega { 
ohil. Va- ț 
o soluție 

caste coexistă cu 
rominesc și cu ; 

tari de o mare 
ntomimă.

e colectivă nu a- 
dicității spec- i

coa
netă slabi, fă: 
tieâ șâ. In acei 

me. O te
mea i

Con!

Cronica baletului ----------------------- ,„HAIDUCII1
(prietenul tiu), Ccrbea (căpete
nia haiducilor) seamănă foarte 
mult nai cu iftuL Aproape că 
nu există Intre ei deosebiri de 
caracter, de temperament, aceste

d«
Hilda ]er«a 
ți Gelu Matei

★
Pavel Dan s-a născut și a trăit 

tn Ardeal. Nuvelele și schitele

fundalul 
ninth noastre de atu 
mea sub căi 
de avere, sub jugul asupritorilor 
străini Schema Jn sine" este 
bună, dar per.trc ca din ea sa se 
închege o adevărată operă de 
artă, trebuie să ia naștere in des
fășurarea conflictului caractere 
vii, interesante, eu individualități 
bine conturate, care să iie prinse 
în firele unei drame puternice, 
reale, verosimile. Arta este în
totdeauna concretă, der nu tot 
ceea ce este imagine concretă 
e artă. Or. în cazul de față, 
libretul a fost încărcat cu amă 
nunte multiple care, ce-i drept 
dau prpqjtm de dans și panto- 
mim^ dar nu cotnriboie decît în 
foarte mică măsuri Ja caracteri
zarea sufletească a personajelor 
cu ajutorai muzicii și dansului.

noastre
boiei

personaje apărfr.d ca niște păpuși 
confecționate după un tipar unic. 
Mai viu apare hangiul Gruia (deși 
coregrafic nu este bine rezolvat, 
atribuindu-i-se prea multă panlo- 
mhnă). Aceasta se datorează tn 
bună măsură și concepției dra
maturgiei muzicale, care nu a 
mers spre o individualizare I mu
zicii, proprie eroilor masculini. 
Mai fericit este cazul personaje
lor feminine. Tema Ioanei (eroina 
principală) este predominant li
rică. visătoare, ta vreme ce tema 
Măriei (prietena ei) este mai 
plină de foc. Deosebirile dintre 
eroine au fost bine realizate și 
coregrafic de Pnșa Niculescu 
(Ioana) și Cora Benador (Maria).

Sultana — personaj feminin ne
gativ — este poate cea mai bine 
caracterizată din punct de vedere 
coregrafic (Valentina Masslni a 
redat bine patima, setea de răz
bunare proprii acestui personaj). 
Ceea Ce tl nedumerește pe spec
tator este apartenența națională 
a Sultanei, care dansează mai ta
tii un dans ta stil romînesc și a- 
pol, cu egală convingere, unul 
turcesc.

în dramaturgia muzicală, Hil
da Jerea a folosit sistemul leit- 
motivelor și al diferențierii sfe
relor intonațlonale. Dintre leitmo-

ÎN CURÎND
pe ecranele 
bucureștene noul 
film romînesc

Moara cu noroc11
Publicul bucureștean va avea 

prilejul să vizioneze in a doua Ju
mătate a acestei luni o nouă pro
ducție a studioului „București", 
filmul artistic „Moara cu noroc", 
realizat după nuvela cu același 
nume a lui Ion Slavici, în regia 
lui Victor Iliu.

în rolurile principale apar 
Constantin Codrescu, Geo Bar

ton, Ioana Bulcă 
Diaconescu, Colea 
Răutu și alții.

In fotografie — 
un moment din 
film.

o

în acest spirit ni se 
pare concepută, de 

. pildă, nota „De gu.
Mibus..." („Menți
uni șl opinii"). Deși 
volumul de versuri 
aj lui lon Brad este 
recenzat in același 
număr ta cadrul al
tei rubrici, nota se 
ocupă din nou de 
el, de data aceasta 
zefkmisind Jurna
lul de lector al lui 
?t. Iureș cu privire 
la poezia confrate.^ 
lui său, publicat vB 
în ‘ "
nul". Malițiozitatea 
excesivă a semna
tarului (c.d.) care 
vizează nu numai 
fie autorul jurnalu- 
ui, ci însăși poezia 

lui Ion Brad, pre. 
cum și unele insi
nuări care se stre
coară in alte note 
(nu ne referim la 
ironiile îndreptăți, 
te) nu pot constitui 
o contribuție pozi
tivă la ținuta re
vistei.

O observație de 
amănunt ne-a fost 
sugerată de con
secvența cu care 
mai multe mate
riale din „Steaua" 
pledează împotriva 
entuziasmului exa- . 
gerat in critică, ge- 
nerator de apre- " " 
cier! arbitrare. Are 
însă șl revista 
„scăpări" țn acest 
sens.

In ansamblu, lec
tura revistei clu. 
Jene e interesantă 
și solicită citito
rului preocupări 
multilaterale. Ar fi 
bine, poate, să se 
publice mal multă 
beletristică.

F. D.

Ultimul număr 
al revistei clujene
— „Steaua- dove- 

, dește aceeași preo
cupare a colectivu
lui redaction il pen
tru publicarea u» 
nui material lite
rar variat și de ca
litate. Aceasta chiar 
din jjrimele pagini, 
cape se deschid cu 
o incisivă poezie a 
maestrului Tudor 
Arghezi (reluind i- 
dcea dictonului an
tic „Nec ultra cre- 
pidam") urmată de 
.Chinta regală" — 
o nouă nuvelă tn 
care Petru Dumi- 
triu, zugrăvind ul
tima și cea mai 
disperată tentativă 
de ascensiune so. 
dală a Elvirei Vor. 
voreanu, oferă de 
data aceasta un su
gestiv tablou al 
moravurilor fostei 
case regale.

E de remarcat 
continua strădanie 
de a pune la dispo
ziția cititorilor ope
re valoroase ale 
creației poetice uni
versale cum slnt — 
in acest număr — 
„Corabia îmbătată" 
de Arthur Rimbaud, 
in traducerea Vero- 
nfcăi Porumbacu și 
o veche poezie liri
că egipteană 
nul soarelui" _
din urmă însoțită 
de o notă 
tivă — cu 
la autorul ____.
faraonul Echnaton
— care aruncă lu
mină asupra unei 
interesante perioa
de din istoria E- 
giptulid) Din pă
cate, restul poezii
lor publicate —

„Contempora-

vă-

taco.uaL
Se sii ta tea organu I

zării unei dezbateri dt mai apro-i 
plate iu legătura cu problemele l 
coregrafice ridicate in general de; 
baletul rocnioesc. Pe linia stiliza-: 
rii jocurilor noastre populare, an- ! 
samblurile mari de cintece și dan- . 
suri au obținut realizări dintre 
cele mai frumaaae. Dar față de ' 
Teatrul de Operă și Balet slnt pre- : 
tențh mai mari. Problema asigu- i 
rării uftății stitahii coregrafic 
în cadrul unui balet merită a îi I 
dezbătută. S'.-.tem In preajma ’ 
montării^ unui nou balet la Tea-
* ’ '

sântă și foarte ușor accesibili. 
Melodica este de inspirație popu
lară, nu in sensul citatului folclo
ric sau al desăvirșiri 
multi; expresiei, d Ir 
scrieri ta stil folcloristic. Ascul
tăm melodii de creație proprie in 
stU de deine, bore, sirbe. ro
manțe ș.azn..d. Dintre acestea, 
unele au farmec, ca de pildă Hora 
tristă a fetelor (din actul I) cu 
grația și lirismul ei discret, 
contrastînd cu restul tabloului (și 
din punct de vedere coregrafic 
mi Se pare că acest moment se. irul de Operă și Balet; experio... 
numără printre cele reușite). Alte, acumulată in cadrul operelor s, 
melodii expresive slnt cele —----- „ r .
enunțate de clarinet ta tabloul I 
(odihna după muncă) și fagot 
(pe acompauiaaient de coarde 
tremolo) în tabloul III, redînd li
niștea din tabăra haiducească, în
treruptă de zvonul îndepărtat al 
buciumelor. Finalul muzical al

de atmo-

și -acoms- 
tei ai unei

buciumelor. Finalul 
aceluiași tablou este 
sferă...

Atrăgătoare mal 
melodii și momente muzicale 
care, cu siguranță că într-o 
înveștmîntare orchestrală feri
cită ar cîștiga și mai mult. 
Spunem aceasta, pentru că unul 
din defectele serioase ale muzicii 
la acest balet rezidă în orchestra
rea searbădă, lipsită de varietate 
coloristică. Nu cerem, de dragul 
culorii, folosirea unor instrumen
te dar folosirea stereotipă și fără 
imaginație a corzilor și alămuri
lor, stilul orchestral neșlefuit, lip
sit de strălucire și finețe. îneacă 
acele calități proprii celor mai 
reuște melodii.

O mai atentă cercetare a mu
zicii noastre noi ar fi permis com
pozitoarei anumite concluzii cu 
privire la măiestria cerută 
dezvoltarea celulei populare. In 
muzica la „Haiducii" asemenea 
elemente de dezvoltare există, 
ele sînt însă destul de firave. Nu 
avem dezvoltări tematice ci, 
mai degrabă, punți cu elemente 
tematice, construite în general, 
secvențe continuie, care își u- 
zează forța expresivă prin re
petare. Rolul modulațiilor a fost 
subapreciat, ele nefiind folo
site cu chibzuire și simț al eco
nomiei întregului, neputînd sus
ține dramaturgia. Muzica nu 
pare concepută decît ilustrativ și 
nu apare ca uh element motor al 
baletului, nu are destul suflu sim
fonic.

sînt și alte

în

baletelor montate la București și 
Cluj se cuvine a fi cercetată, a- 
preciată critic, pentru a se trage 
concluziile adecvate.

Dispunem de soliști remarcabili 
Pușa Nmulescu este foarte talen
tată, de o suavitate remarcabilă 
în rolul Ioanei; G. Cotovelea un 
partener de o autentică sensibi
litate : Cora Benador are o apa
riție fermecătoare ta Maria.

Ceea ce caracterizează corpul 
nostru de balet și soliștii săi este 
faptul cș nu este alcătuit doar 
din tehnicieni, ci din interpreți. 
din artiști Nu este oare păcat ca 
ei să nu poată realiza din plin 
tot ce stat fa stare, la înaltul ni
vel care le este propriu ?

„Haiducii" ar putea consti
tui un punct de plecare pen. 
tru o interesantă discuție. In 
cronica la acest spectacol apărută 
în „Rominia liberă", M. Urâeanu 
socotea acest balet „o jzbîndă". 
Parerea noastră este că nu putem 
vorbi de o asemenea izbîndă și că 
este absolut necesară o discuție 
sinceră, aprofundată, în care să 
se confrunte părerile, să se ridice 
problemele specifice genului și să 
caute căile de a-i ajuta pe crea
tori să le rezolve cît mai bine. O 
asemenea discuție asupra muzicii 
— nu pe temeiul reducției de 
pian, ci pe cel al partiturii de or
chestră — ar fi fost binevenită 
înainte de punerea în scenă a ba
letului.

Un spirit de discuții țn care să 
nu se cocoloșească lipsurile poate 
contribui la mersul înainte al ba
letului romînesc. Există din păca
te unii creatori cărora un ase
menea spirit nu le este pe plac; 
vrem să sperăm că autorii bale
tului „Haiducii" nu se numără 
printre ei. în nădejdea acestui 
lucru am scris rîndurile de mai 
SU6.

FR. SCHAPIRA 1

„lm- 
(cea

explica- 
privire 

imnului.

nr. 11
cele originale — nu 
ni se par, ta majo
ritate, la înălțimea 
cerințelor E aci 
anumită monotonie, 
datorită poate te
maticii cam săra
ce, neabordării ac
tualității, ocolirii 
vieții sufletești a 
omului nou (căci 
nu convinge arliștk 
Petre Stoica, de 
piidă, care după o 
imagine destul de 
generală a nopții 
in oraș, menționea
ză „lujnina violetă 
a sudorilor" cxcla. 
mind; „Vocile lor 
calme sînt poeme/ 
frumoase ca aurul 
trecut prin 
P»ie“).

Ca și îp celelalte 
numere, „Steaua" 
oferă rubrici varia
te : „Studii" (de 
remarcat un arti
col documentat des
pre „Convorbirile e- 
conomice" ale lui 
lon Ghica), Croni
ca literară, Carnet 
Sovietic, Viața ar
tistică, Polemici 
etc. E îmbucurătoa
re atît tendința de 
a îmbrățișa o sferă 
mai largă de pro
bleme (numai in 
cadrul „Vieții căr
ților" slnt recenza
te vreo zece lucrări 
— originale și 
traduceri, clasice și 
contemporane), cit 
și verva polemică 
ce caracterizează 
majoritatea mate
rialelor publicate. 
Uneori insa, se exa. 
gerează în această 
privință și se face 
polemică de dragul 
polemicii, pierzîn- 
du-se pe drum cri
tica constructivă.

Vie activitate artistică 
în sprijinul campaniei electorale
tn țară se desfășoară o vie activitate artistică și culturală tn 

sprijinul campaniei electorale.
510 echipe artistice de amatori prezintă in satele regiunii 

lași spectacole al căror program este închinat alegerilor Zece 
echipe artistice din întreprinderile ieșene s-au deplasat duminici 
la sate.

Zilele acestea echipa artistică a căminului cultural din Sei. 
menu Mari, regiunea Constanța, a prezentat In comună primul 
sau program închinat alegerilor de la 3 februarie, tn aceeași re- 
giune echipele artistice din comunele Oltina Șocarfciu Pietraiu 
Maltezi au prezentat spectacole pe scenele căminelor culturale din 
comunele Betlic, Gtldău. Stelnica și Cegani 0 intensă activitate 
artistică se desfășoară la cele. 200 case de cultură dip gospo. 
dăruie agricole colective ale regiunii Constanța

Artiști ăi Teatrului de Stat din Timișoara, secțiile romină și 
maghiară, grupați in trei brigăzi artistice vor prezenta In limba 
romma tn mai multe orașe șl comune din regiune piesele ..Jos 
Tudorache! Sus Tudorachef șl „Mafurul Secărică face alegeri 
libere iar In limba maghiară piesele „Alegerile de altă dală" și 
„Agenții electorali in sat". Cele trei brigăzi vor prezenta progra
me împreună cu soliști ai Operei de Stat și ai Filarmonicii de 
stat „Banatul .

Programe artistice asemănătoare pregătesc șl artiștii teatrelor 
de stat din Reșița și Arad.

,^as.9 creație regională din Bacău a inițiat un concurs al 
scriitorilor și compozitorilor din regiune pentru cele mai bune 
monologul, scheciuri, piese și cintece închinate alegerilor.



MEGEBILE
Candidați
ai FJ3.P.

fondul întreprinderii

Campionatele internaționale de tenis de mată tie R.P.R.

Tinerii jucători romlni la Înălțime

O cunoscută savantă
(Urmare din pag. l-a)

Țâranll muncitori din comuna Beclean, re
giunea Clu|, au propui drept candidat F.D.P. in 
circumscripția electorala Beclean pe acad. Ba
luca Blpan, Tov. Baluca Blpan este prima femee 
academician din țara noastră. Plnâ nu de mult 
acad. Baluca Blpan a lost rectorul Universității 
«Victor Babeș" din Cluj, iar In prezent conduce

filiala Acacemlei B.P.B. din Cluț. Ca prctexor 
universitar la lacultatea de chimie din Cluj, ca 
membru In conducerea Institutului de chimie din 
Cluj, Baluca Blpan duce o vaită munca știin
țifica.

In fotografie : Acad. Baluca Eipan la masa 
lucru la facultatea de chimie din Cluj.

de

MATRIȚERUL
Stnt aproape șase ani de cind 

nu l-am mai văzut pe loan 
Răducanu. Pe vremea aceea 

am discutat cu el — matrițerul 
inovator care a rezolvat o serie 
de probleme ale construirii apa
ratelor de radio romtnești. Mrulțt 
dintre cititori iși mai amintesc, 
poate, de dispozitivul de confec
ționare a sir mei de cositor cu 
pastă, cunoscută și sub numele 
de „cositor fludor". A fost prima 
inovație făcută de un muncitor 
al fabricii „Radio-popular" din 
București, fosta fabrică „Philips", 

Cine era autorul ei ? Un tinăr 
de 26 de ani, un îndrăgostit de 
meseria pe care o practica și din 
toată inima recunoscător regimu
lui nostru pentru minunatele 
condiții de muncă și de viață pe 
care le avea. $i cum să nu fie 
recunoscător ? De la 14 ani a 
simțit exploatarea patronului 
Frantz Tornay. El a dorit întot
deauna să învețe, să cunoască 
lucruri noi. A Indurat foamea, 
bătăile și înjosirea stăptnului trei 
ani și asta numai pentru că a. 
vea posibilitatea să învețe noap
tea la școala de ucenici.

A plecat de aici la „Philips" 
— fabrică a acționarilor olandezi. 
A găsit aceeași viață grea. Apoi, 
nemai fiind de lucru pentru strung 
și ptăcindu-i matrițeria, și-a 
schimbat calificarea. Din noianul 
de amintiri triste, tn mintea lui 
loan Răducanu persistă luminoa
să imaginea bătrtnului Nicolae 
Tănase oare, văzind dorința de 
învățătură a acestui tinăr, i-a a- 
dus Intr-o zi o carte cu coperfile 
tocite șl îngălbenite de vreme:

era un manual tehnic. Nopți in 
fir a citit și a copied pe citeva 
caiete întreaga carte. „Nea Nicu- 
lae“ a fost singurul om care, tn 
acele timpuri l-a ajutat să pătrun
dă tainele tehnicii...

L-am găsit pe loan Rădu
canu tot tn secția de ma- 
triferie, dar nu la cunoscu

tul său banc de lucru, d printre 
Rumeni și mașini moderne. în
conjurat de muncitori, maiștri, 
șefi de echipe care vin mereu la 
el. ou noi și noi probleme. E tot 
loan Răducanu de acum șase 
ani, aceeași figură bllndă și zim- 
bitoare, gata să întindă o mină 
de ajutor celui care i-ar cere a- 
Cest lucru. Doar munca e alta: 
e șeful secției, iar pe la tîmple 
i-au aoărut citeva fire de păr alb.

E un „obicei" din familie, sd 
încărunțească toți de la 30 da 
ani — îmi explică.

L-am găsit înconjurat cu dra
goste de oamenii pe care și el ii 
iubește din toată inima, le dăru
iește cunoștințele sale, timpul 
său. Așa a fost el întotdeauna. 
Cind s-a naționalizat fabrica, 
cind olandezii au sistat trimiterea 
de matrițe și materiale, ei — 
muncitorii de la „Radio popular" 
— au prins a-și face singuri ceea 
ce aveau nevoie. Multe matrițe 
noi au creat atunci mtinile diba
ce ale lui loan Răducanu. Iar tn 
1949 a primit și prima recompen
să : „Medalia Muncii". Decorația 
aceasta a fost imboldul nemăsu
rat care i-a călăuzit pașii spre 
noi realizări, spre cucerirea teh
nicii înalte. Incepind cu dispozi
tivul de turnat cositor fludor, ur

ii
le:
a-

tru a ae caracteriza just activi
tatea întreprinderilor să nu ne li
mităm numai la regizarea, pla
nului de producție și al celui de 
reducere a prețului de cost, ci să 
fie considerată necesară tndepli* 
nirea indicelui de rentabilitate, 
unicul indice sintetic care reflectă 
îndeplinirea planului de produc- 
ție-marfă, atît din punct de ve
dere al desfacerii, al încasării 
producției, al îndeplinirii planului 
de reducere a prețului de cost și 
al realizării acumulărilor socia
liste.

îndeplinirea și îmbunătățirea 
indicelui de rentabilitate înseam
nă ridicarea ritmului reproducției 
socialiste și al acumulărilor, iz
vorul reducerii prețului de cost 
și al îmbunătățirii condițiilor so- 
ciaî-culturale și de trai ale în
tregii mase de muncitori.

Ținînd seama că fondul între
prinderii este necesar a fi consti
tuit de fiecare întreprindere pen
tru a se da posibilitatea condu
cerii să execute obligațiunile pe 
care și le-a luat prin contractul 
colectiv, propun ca fondul între
prinderii să fie legat de îndepli
nirea sau depășirea planului de 
producție globală, de îndeplinirea 
sau depășirea planului de produc
ție marfă în volumul și sortimen

tele planificate de indeplinirea sau 
I depășirea sarcinii de reducere a 
I prețului de cost sau în sfirșit, de 

■Îndeplinirea sau depășirea renta
bilității planificate.

Pentru constituirea fondului In- 
' treprinderii eu cred că ar fi bine ?ă 
I nu se mai ceară îndeplinirea cu. 
muali’.ă a indici tot de mai sus. 
întreprinderea puțind prelua la 
’ondul întreprinderii o cotă anu
mită pentru fiecare condițîune în
deplinită separat

Beneficiile peste plan și econo-

miile la pierderile planificate pot 
constitui pe viitor o sursă impor
tantă pentru fondul întreprinde
rii, ele vărsîndu-se la sfîrșit de 
an în cea mai mare parte la fon
dul întreprinderii, censtituirea 
acestuia nemaiiiirtd plafonată la 
o’anumită dbtă din fondul de sa
larii, ca jn prezent.

Practica ne-a arătat că legarea 
utilizării fondului întreprinderii 
de numeroasele feluri de cheltu
ieli indicate de actualele instruc
țiuni ale Ministerului Finanțelor, 
precum și limitarea lor la anu
mite procente, nu corespunde 
realității din întreprinderi.

Pentru îmbunătățirea sistemu
lui actual de utilizare a fondului 
întreprinderii, cred că e bine
venită măsura de a se lărgi drep
tul directorului pentru folosirea 
acestui fond. In acest scop, pro
pun ca utilizarea fondului în
treprinderii să se facă numai pen. 
tru cheltuieli social-culturale (in 
care se vor cuprinde pe lingă con
strucțiile de locuințe muncito
rești. reparațiile și amenajările 
acestora, precum și che'jieli'.e 
destinate imbunătățirii condițiilor 
de muncă și de trai ale eaiaria- 
ților) și cheltuieli pentru premie
rea salariaților.

Folosirea fondului întreprinde
rii se va face, de altfel ca și în 
prezent, pe baza unui plan întoc
mii de colectivul de conducere al 
întreprinderii de acord cu comite
tul de întreprindere. Planul, o- 
dată întocmit anual și trimestrial, 
va fi aprobat de către directorul 
întreprinderii, administrarea Iui 
făcîndu-șe pe bază de acte legale 

în comparație cu sistemul ac
tual, la dispoziția inUeșHmderi- 
lor vor rămine eame wr.pârtante 
pantru "laibanăiBțîrea coaițlilor 
de viață ale salariaților. condiție 
de bază in cointeresarea munci
torilor, tehnicienilor și funcționa
rilor la îndeplinirea și depășirea

planurilor economice și financia
re ale întreprinderilor.

Lărgirea surselor in consti
tuirea fondului întreprinderii, 
precum și ki utilizarea lui, pe de 
o parte, și revizuirea variatelor 
sisteme premiale ce s-au aplicat 
pînă acum, pe de altă parte, vor 
duce in mod cert la o antrenare 
mai mare a salariaților din în
treprinderi la îndeplinirea la toți 
indicii a sarcinilor de plan.

■

Citiți ultimele lucrări apărute 
tn

EDITURA DE STAT 
PENTRU LITERATURA 

POLITICA
MIHAIL ROLLER: Studii 

nete științifice privind isto
ria Rominiei

420 pag.

»i

9 45 lei

B KEDROV : Legea 
negației". Colecția 

' " ce studiază
dialectic și 
istoric”.

55

torn' ce'or 
terialismul 
terialismul

36 pag.

„Negării 
„In aju- 

ma- 
ma-

btni

LA BACĂU, în aceste zile
pentru echipele artistice de agi. 
tație în vederea alegerilor de la 
3 februarie 1957. Ea a fost edi
tată de către consiliul regional 
F.D.P. și Casa regională de crea
ție populară . ,

Broșura cuprinde poezii cum 
sînt: „Tinerețe" de Radu Cîrneci,1 
poezia „Construim" de Radu Fe- 
lecan, „Vizită în eat" de B. 
Munte, „Povestea orașului meu" 
de C. Silvian Ciobotaru. despre 
alegerile din trecut și azi. pro
gram pentru brigada artistică 
de agitație, elntece cum aînt: 
„Hai la vot", text de Tona Spă- 
taru, muzica de Emil Zaborilă, 
„Azi votăm pentru înfrățire, pen
tru pace în omenire" etc. Bro
șura este bine venită pentru pre
gătirea programelor culturale în 
vederea alegerilor. Activitatea in
tensă ee desfășoară și pentru ve
rificarea înscrierii cetățenilor în 
listele de alegători. In regiunea 
Bacău au fost înscriși 545.900 de 
cetățeni, dintre care peste 12.000 
SINT TINERI CARE VOR VOTA 
PENTRU PRIMA OARA LA 3 
FEBRUARIE In total în regiune 
s-au creat 485 secții de votare 
cu 86 mai multe față de alege
rile de la 11 martie In sate, în
treprinderi și instituții, cartiere 
s-au ținut peste 400 de adunări 
cu oamenii muncii pentru susți- ......... - — - pjn 

adu-

BACAU (de la coresponden
tul nostru). — Nenumărați oa
meni se opresc în fața afișului 
cu caricaturi: „Alegerile din 
trecut pe meleagurile regiunii 
Bacău". Privind afișul, cetățenii 
mai în virstă iși aduc aminte de 
deșănțatele campanii electorale 
cind pentru parlamentul țării 
candidau moșieri ca Atta Con. 
stantinescu-Porcu, Petre Giurea- 
Negriiești, M. Văgăunescu și alți 
exploatatori și șarlatani de tea. 
pa acestora.

Cercetind afișul cetățenii înțe
leg și mai adînc caracterul cu 
adevărat democratic al alegeri
lor de azi. Editarea pcestui afiș 
în 3.000 de exemplare, este o ini
țiativă demnă de remarcat a con
siliului regional F D.P. Bacău. In 
ultimul timp o mare atenție se dă 
desfășurării agitației vizuale. Pe 
lingă cele peste 55.000 de afișe 
venite din partea Consiliului Cen. 
trai al F.D.P.. care au fost tri
mise în raioane s-au mai editat 
încă 22.000 de afișe care popu. 
larizează alegerile de la 3 februa
rie. In vederea unei cit mai bune 
răspindiri a afișelor și a unei 
frumoase agitații vizuale, în re
giunea Bacău s-au format un 
număr de 876 echipe de tineri 
care se ocupă de afișaj.

Zilele trecute a ieșit, de ase
menea, de sub tipar broșura in- 
titulată „Pentru-a vieții bucu
rie". Broșura cuprinde material

mirii cu mașina-automată de 
iot și curățat conexiuni (în 
de 2.000 de sirme in 8 ore, ci 
jutorul mașinii concepută de Ră
ducanu se tăiau 48MO) el a a- 
juns astăzi la a 13-a inovație.-

i-a povestii ce a făcut In cei 
șase ani de cind nu ne-am 
văzui. Simpla: și-a însuși:

o înaltă calip.tare, a calificai ș; 
pe alții l in 1953 a fost numit 
șeful secției matrițerie; are trei 
copii; a fost decorat încă o dată 
cu Ăledalia Muncii" și cu meda
lia „4 5-a aniversare a R.P-R "; 
a devenit membru de partid; a fost 
In R. P. Bulgaria, Intr-un schimb 
de experiență—

A st iii nu nud locuiește In casa 
tatălui său, timploru; care 30 de 
ani n-a reușit să-și tenc-uiscă 
bucățica de casă p» care o are. 
Locuiește din 1954 pe Coleniina, 
tntr-o casă nouă, construită cu 
împrumut de la stat.

Activitatea sa a trecut zidurile 
fabricii. E cunoscut azi tn întreg 
cartierul Coleniina, pentru felul 
tn care s-a ocupat de dezvoltarea 
cartierului său. Și zilele acestea 
este asaltat de ziariști, cineaștii, 
trimiși ai presei străine, care vin 
să-l cunoască pe candidatul 
FJ>J>. in dr.umscripția nr. 8 Co
leniina, în alegeriie de depuiați 
tn Marea Adunare Națională. 
L-au propus noii săi prieteni, ce
tățenii din Colentina. și l-au sus
ținut cei de la fabrica „Radio 
popular", precum și mairițerii din 
alte patru întreprinderi care lu
crează astăzi cu matrițele confec
ționate de eL Au făcui o propu
nere valoroasă, pentru că loan 
Răducanu, așa cum a știut să 
muncească pentru dezvoltarea in
dustriei noastre radiofonice, pen
tru creșterea a zeci de muncitori 
bine calificați, va ști sd-i repre
zinte și pe cetățenii din Colenti. 
na tn Marea Adunare Naționali, 
forul suprem de conducere a tre
burilor statului nostru

GH. ANGELESCU

----------------------------- —---------------------------------

Semnarea Protocolului 
privind schimbul de mărfuri pe anul 1957 
in cadrul Acordului comercial fi de plăți 

între R. P- R fi R- P- F- Iugoslavia
In conformitate cu prevederile 

Acordului de lungă durată dintre 
Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Federativă 
Iugoslavia semnat la Brioni, au 
avut loc Ia București tratative in
tre delegațiile comerciale romînă 
și iugoslavă în vederea încheierii 
Protocolului privind schimburile 
de mărfuri pe anul 1967.

La încheierea tratativelor, care 
s-au desfășurat intr-un spirit de 
prietenie și înțelegere reciprocă, 
în ziua de 10 ianuarie a c s-a 
semnat Protocolul pentru anul 
1957 care prevede majorarea cu 
33 la sută față de acordul comer
cial pe anul 1956 a schimburilor

de mărfuri între Rominia și In- 
gos,avia.

P» baza documentelor aemnate. 
ReDablica Populară Romlnă va 
livra Iugoslaviei: produse petro
lifere, produse chimice, utilaje, 
sare. etc.. Republica Populară 
Federativă Iugoslavia va livra 
Rominiei: laminate, cabluri, mate
riale refractare, chimicale și al
tele.

Protocolul a fost semnat din 
partea guvernului romîn de Mau- 
riciu Novac, locțiitor al minis
trului Comerțului Exterior, și din 
partea guvernului iugoslav de 
Vladimir Saicici, consilier In Se
cretariatul de Stat pentru Aface
rile Externe al R.P.F. Iugoslavia.

SATUL NEARȘOVA A FOST
CLUJ (de la co

respondentul no- 
stru). — Zilele a- 
cestea muncitorii 
întreprinderii nr. 5 
„Electromontaj" au 
terminat cu 10 zile 
înainte de data fi-

ELECTRIFICAT

j

e

e
e

J

nerea candidaților F.D.P. 
55.000 participant la aceste 
nări, 2500 au luat cuvtntul.

Pentru o mai bună conducere 
și gospodărire a institutelor 
de învătămînt superior

Ministerul Invățămintului a luat o serie de măsuri în vederea 
asigurării unei mai mari operativități în munca de conducere și 
gospodărire a unităților de învățămînt superior. Astfel, cu începere 
de la 1 ianuarie 1957 se constituie la universități și institute de în
vățămînt superior „Fondul instituției", care va f.i folosit pentru sti
mularea și dezvoltarea cercetărilor științifice ale cadrelor didac
tice, premierea excepțională a celor mai buni studenți la învăță
tură, precum și pentru dezvoltarea altor activități legate de ridica
rea și îmbunătățirea continuă a nivelului invățămintului superior.

Totodată, începî-nd cu 1 ianuarie 1957, toate taxele școlare ră. 
mîn la dispoziția unităților de invățămint superior, ca mijloace spe
ciale, cheltulndu-se în numerar. Tn felul acesta se va asigura o 
mai mare operativitate în gospodărirea unităților de învățămînt 
superior.

Rămîn de asemenea la dispoziția unităților de învățămînt supe
rior, ca mijloace speciale, sumele încasate pentru analize, exper
tize, încercări de rezistență a materialelor, precum și pentru orice 
alte studii efectuate la cererea instituțiilor și întreprinderilor. 
Aceste sume se pot cheltui pentru dezvoltarea activității de cerce
tare științifică a cadrelor didactice și studenților.

xati linia pentru 
electrificarea satu
lui Nearșova din 
raionul Huedin. 
Țăranii muncitori 
din această comu
nă au adus mulțu
miri întreprinderii 
fi muncitorilor care 
nu au precupeții

nici un efort pen
tru terminarea li
niei de electrifica
re Iruunte de ter
men. S-au eviden
țiat tinerii munci
tori Almășan Ioan, 
Nicolae Răchită și 
șeful de echipă Du
mitru Tălpătan.

CRESCĂTORII
(Urmare <Un pag. l-a)

Cu tinerii Gheorghe Ghiți, Du
mitra Chirifi și Maria Hurmuz a 
avut mult de furcă pini i-a fă
cut să vină regulat la cursurile 
cercului. Acum Ion Popescu 
a deschis noul an de In- 
văfămint agrozootehnic. Sub 
mina lui și in această iarnă vor 
crește alți tineri îngrijitori de 
vite.

★
Gheorghe Popa e unul din cel 

mai buni brigadieri de la com
plex. Despre el — un singur a- 
mănunt. In clipa vizitei noastre 
n-a vrut să ne dea drumul tn 
grajdul lui. De ce ? Fiindcă mal 
înainte vacile au făcut „marșul" 

fiecare zi Noroiul de afară

LA AFUMAȚI
le-a murdărit copitele. Iar Gheor. mă fac agricultor — spune zlm- 
phe Popa tn ruptul capului n-ar bind el.

— Și ce ai făcut în acest timp?
— Am lucrat la mai multe gos

podării de stat, la Budești și-n 
alte părfi. Am avut 7 clase pri
mare, am mai făcut 3 clase de li
ceu seral, iar acum urmez prin 
corespondență o școală tehnică 
de agricultură. După ce termin 
mă voi înscrie la facultate.

♦
Utemistui Constantin Năstase 

s-a angajat la gospodărie tn a- 
nul 1955. Șeful complexului l-a 
tntlmpinat după tradiție. Prima 
întrebare:

— Bați vitele?
— Nu.

ghe Popa tn ruptul capului n-ar 
fi admis ca cineva să vadă vacile 
lui murdare.

Viața fermelor se desfășoară 
conform unui program strict, 
după ceas. Gheorghe Popa știe 
că respectarea acestui program 
tn amănunțime a chezășuit buna 
dezvoltare a vitelor. Pentru nimic 
tn lume n-ar admite încălcarea 
acestui program. Așa că a fost 
legitim refuzul de a nu ne lisa 
in grajd pină nu se face „țoale, 
ta" la copite.

. ★
Cornel Govăr, directorul G.A.S.- 

ului Afumați, a fost lăcătuș me
canic la I.T.B.

— Acum 8 ani partidul mi-a 
dat sarcina să las ciocanul și si

Sofii Eugenia și Gheorghe Cuciurean, mulgători fruntași

mal— Ai 
muls ?
- Nu.
Rică a 

pus alături de 
unul dintre cei 
mai buni mul
gători, Ion Po
pescu și briga
dierul s-a ocu
pat de el, a fost 
instruit la cer
cul zootehnic, 
ce funcționează 
la grupul so
cial, și așa, tn- 
tr-un an de zile, 
Constantin Năs. 
tase a ajuns u- 
nul din îngriji
torii de nădej
de ai gospodă
riei.
L-am găsit toc

mai la mulsul de 
prtnz. Năstase 
mi-a vorbit des-

fost

De cum intri in bucătăria 
cantinei îabricii „Electropu- 
tere'-Craiova, în tocul unui 
miros plăcut de mincare te iz
bește un miros de combusti
bil ars. Pină la prinz nu 

mai sint decit 3 ore iar pe 
plite, bucatele nu au început 
încă să fiarbă.

—Un zgomot de tablă lovită 
și mai multe glasuri agitate 
te fac să-ți îndrepți privirea 
spre peretele pe care este așe
zată conducta de combustibil. 
Glasul bucătăresei Eufrosina 
Băbănoiu se face de mai mul
te ori auzit.

— Mario, tu îa-o cu focul 
de la capăt, tu, Lenuțo, de la 
mijloc, iar tu, loano. aprinde 
cîrpele și vino mai aproape de 
mine.

Și tinerele Maria Cucu, Ele-

Cu excepția cttorva surprize că și ele au avui aceeași adml. 
(Hu Bin ciuan—Gantner 3—2 rabili cpmportare. Bucuria totuși 
' ■■ 1 ' - - | spune că cea mai puțin așteptată ne-a a-

dus-o Mariana Barasch. Această 
tlnără jucătoare In virstă de nu
mai 17 ani a reușit să întreacă 
cu 3—2 (20—22, 22-20, 21—11, 
15—21, 21—15) pe cunoscuta ju
cătoare belgiană Ghislaine Ro
land. Pentru a. aprecia cum se 
cuvine această victorie vă o- 
mintim că Roland este una din
tre cele mai bune jucătoare bel
giene, de nenumărate ori campi
oană a Belgiei și ctștigătoarea 
unei serii întregi de meciuri in. 
ternaționale. , (Printre altele în
vingătoare a puternicei jucătoa
re austriace Linda Wertl tn 1954), 

Se cuvine desigur să amintim 
și de victoriile lui Miagyari 3-1 
cu E Pei-tiun (R.P. Chineză), 
Babichian 3—0 cu Fawkia El 
Chiaty (Egipt), Gavrilescu 3-1 
cu Nicolic (Iugoslavia), ca șl 
de comportările plăcute ale lui 
Bottner, Rotea și alții. Intr-un 
cuvlnt. In marea lor majoritate, 
tinerii noștri jucători — aproape 
toți juniori — s-au comportai 
la înălțime tn primele întreceri. 
Deci, toată lauda.

In rest, jucătorii romtni au 
obținut rezultate scontate. An
gelica Rozeanu. Ella Zeller, Rei
ter, Harasztoși, Pesch au obținut 
In primele două tururi victorii 
relativ ușoare. Nu ne rămtne dg- 
ctt să le urăm tn continuare: 
SUCCES 1

șl altele), putem 
ieri, in cadrul primelor tn- 
ttlnirl — la simplu — ale cam
pionatelor, reprezentanții noștri 
s-au comportat admirabil.

— Nu mă așteptam la aseme
nea rezultate, ne-a declarat, prin
tre altele, talentatul jucător ma
ghiar Zoltan Berczik. In ultimul 
ump, jucătorii romini au crescut 
mult.

Intr-adevăr, continui nd re. 
marcabiiul succes obținut joi In 
intilnirea cu puternica echipă a 
R Cehoslovace pe care a între
cut-o cu 5—2, tinerii noștri ju
cători au obținut ieri victorii de 
prestigiu. Se impune să amintim 
in primul rind de victoriile stră- 

t lucite ale lui Alexandru Andro- 
nache asupra campionului R. P. 

I Chineze Van Ciuan-iao cu 3—2 
I (23—21, 21—15, 15—21, 18-21, 
I 21—18) și Karanechev (R. P. 
Bulgaria), in turul doi, cu 3—0. 

I Jocul lui elegant, dar in același 
I timp chibzuit și eficace, a en- 
I tuziasmat pe drept spectatorii. 
; Gheorghe Cobtrzan, clștigătorul 
| de anul trecut al turneului inter- 
i național de juniori de la Paris, 
I s-a impus și el, obținlnd o vic
torie importantă în fata lui Mar- 
covic li (Iugoslavia). 0 surpriză 
plăcută ne-a produs Nazarbegian, 
care a întrecut cu 3—1 pe egip
teanul Nabil Abd Elhay.

Cit privește tinerele noastre 
jucătoare, trebuie să remarcăm A. P.

FĂRĂ
na Popescu și tovarășa Ioana 
Tobaș îndeplinesc cu repezi, 
ciune sarcinile primite In ve
derea dezghețării conductei. 
Din cutiile sau cîrpele pe care 
le au in mină ies văpăi de 
foc. Metoda aceasta se aplică 
in zile'e de îngheț. Rezultatul: 
in fiecare zi, timp de aproape 
două ore, motorina curge pe
ste tot, numai in mașina de 
gătit nu. Aplicarea „metodei" 
este determinată de instalația 
defectuoasă.

La cantina fabricii, iau zil
nic niasa peste 2600 muncitori 
și elevi ai școlii profesionale. 
Zilnic pentru pregătirea min- 
cărurilor trebuie curățite sute 
de kilograme de alimente. In 
acest scop bucătăria a fost în
zestrată cu trei mașini de cu
rățat cartofi. Dar nici una din 

ele nu funcționează.

EPIGRAME
din Turnu

tn curtea magazinului ..Tinere
tului". din orașul Turnu-Severtn. 
se află o grămadă mare de gu
noi și multe lucruri depozitate fără 
rtnduială.

Are magazinul ăsta,
Mai in fund și o „grădină". 
Gura lumii Insă spune 
C-asta-i... a doua vitrină.

Severin
De cttva timp, tn oraș, curentul 

electric se întrerupe foarte des. 
Tovarășii din conducerea uzinii e- 
lectrice ne hrănesc speranțele cu 
angajamente.

De-atttea angajamente. 
Oamenii s-au plictisit, 
Unii spun că ...la director. 
Este... scurtul circuit.

Corespondent
ARISTICA BAGH1NA 

funcționar

FOC
ț

Sirena a anunțat ora prin- î 
zului. Sute de muncitori iși : 
ocupă locurile in sala de mese. : 
Au trecut peste 45 de minute : 
și pentru prima serie încă nu j 
s-a terminat servitul primului • 
fel de mincare. Care-i cauza : 
acestei intirzieri ? In timp ce ■ 
liftul construit anume pentru • 
transportul mincărurilor din > 
bucătărie In sala de mese este • 
stricat de peste un an de zile, ș 
personalul de serviciu este o-; 
bligat să piardă mult timp șl ț 
energie cărtnd mlncarea de la J 
subsol, unde este bucătăria, ta ; 
etaj, unde se află sala de • 
mese. Sint multe asemenea; 
„mici" necazuri care îngreu. ‘ 

nează activitatea cantinei ma
rii fabrici craiovene dar to
varășul director Ion Soita nu 
a luat încă măsuri de înlătu
rare a lor.

De asemenea, deși la Ministe. 
tul Energiei Electrice și In
dustriei Electrotehnice se știe 
că fabrica are o bucătărie im. 
propie și a fost aprobat de
peste trei ani proiectul pentru . 
construirea unei bucătării mo- ; 
derne, tot de atita timp se ne- J 
olîieazS finanțarea fahricii eu ’

>

:

I
e
©I

I

glijează finanțarea fabricii cu 
fondurile necesare pentru ter
minarea construcției șl a in. 
stalației.

Așteptăm de la cei vizați, 
să rezolve de urgență cele 
semnalate.

GH. SOCOTEANU
s

Ion Popescu,
șeful complexului zootehnic

pre munca lui, care este destul de 
complicată și începe in fiecare zi 
tn zori, la ora 4'/2. Cel puțin des
pre muls mi-a finul o adevărată 
prelegere. De ce se masează uge
rul la vacă înainte de muls, de 
ce e mai bun mulsul in cruce și 
așa mai departe.

Să ne gindim numai că Năsta
se e de puțin timp la GAS. A- 
fumați.

★
Utemistui Minclu Gh. Vasile 

e unul din cei mai buni îngriji
tori de la grajdurile de porci. El 
are In grijă 100 de porci pe 
care-i îngrașă. Sarcina lui la pri
ma vedere e foarte simplă: tre
buie să ingrașe zilnic fiecare porc 
cu 450 grame. Iar cind porcii a- 
jung la 120 kg li expediază și 
primește alți o sută. Totuși, sar
cina de a pune zilnic pe fiecare 
porc cite 450 grame e legată de 
complicații, de alimentul cald ce 
trebuie dat acestor animale, de 
adăpat, de curățenia grajdurilor 
și de multe, multe alte amănunte 
de acest soi. interesam e că Min- 
ciu Gh. Vasile pune zilnic pe 
fiecare porc nu 450 gr. ci 550 gr., 
ceea ce In această meserie consti
tuie. oricum, o performantă.

★
Ana Avesalon, șefa secției avi

cole din Voluntari, e veche aici, 
de 7 ani lucrează la păsări. Pe 
atunci era tlnără de 24 ani și lu
cra ca simplă îngrijitoare. Acum 
e șefa acestei secții bine orga
nizate de ea. cu panouri „dezin
fectați picioarele", cu îngrijitoare 
calificate, cotele curate, avlnd 
asigurate toate condițiile igienice. 
Vestea despre faimoasa crescăto
rie de păsări de la G.A.S. Afu-

Ana Avesalon, 
brigadieră fruntașă

mâți a depășit de mult hotarele 
regiunii București. Afișele cu fi
guri ale fruntașilor tn agricultură 
au dus departe chipul cu trăsă
turi liniștite al Anei Avesalon 
una din cele mai bune crescătoa- 
re de păsări din tară.

Planul sec(iei pe anul trecut pre
vedea creșterea a 5.000 de păsări. 
Ana Avesalon și fetele ei au 
crescut insă 6.370 de păsări. Au 
pierit 400 ceea ce e puțin, insă 
pentru Ana Avesalon e foarte 
mult. Renumita crescătoare are 
un frate, pe loan, talentat clari
netist, student tn anul V la con. 
servator. Am ținut să dăm acest 
amănunt, fiindcă la întrebarea, 
cum de a ajuns o crescătoare 
vestită. Ana Avesalon ne-a răs
puns cit se poate de firesc:

— Eu am avut talent la pă
sări.

★

Ioana Ivașcu este una din tine
rele tngrijitoare crescute de Ana 
Avesalon. E un model de felul 
tn care se poate specializa cine
va intr-un an de zile. Ana Ave
salon a reușit să insufle șt aces
tei tinere dragostea pentru pă
sări.

Nu de mult Ioana Ivașcu a 
primit un lot de 637 păsări.

— Erau mici șl urlte că nici 
nu mă puteam uita la ele — po
vestește ea.

Intr-adevăr păsările erau slabe 
îngrijite atent de această cres
cătoare azi ele stnt frumoase și 
ctntăresc 2600—2800 grame. Și 
nici o găină n-a pierit.

...In orele de program ma. 
i gazinul nr. 1 din satul Dîmă- 
i cheni, raionul Dorohoi, este a. 
; deseori închis ?

Corespondent 
IORDACHE MARIN

— tractorist

...la fabrica de produse lac- 
l tate din Burduțeni.Suceava nu 

există instalație pentru eva
cuarea aburului din secția pa- 
steurizare?

Corespondent
I. MARTINIUC 

— funcționar
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...secția culturală a sfatului 
popular al raionului „V. I. 
Lenin" București nu ia mă
suri menite să înceteze f’uc- 
tuația de cadre la bib'ioteca 
populară nr. 31 Ferentari ? 
(Datorită acestei cauze activi
tatea bibliotecii lasă mult de 
dorit).

Corespondent
GRIGORE SAVULESCU

— elev

t

*

i
• nr. 2 din Suceava nu stnt în- ?
• călzite suficient ?
• Corespondent
ț I. OPREA >
• — funcționar •

...camerele hotelului de stat ’

INFORMAȚII
O delegație comercială a 

R P.R. a părăsit joi Capitala In- 
dreptîndu-se spre Roma unde va 
duce tratative tn vederea prelun
gi™ Acordului comercial și de -I... . .. ..plăți romino-italian 
1957

★
Ansamblul artistic 

„Vladimir Maiakovski' . 
Bulgaria, care a întreprins

de tineret 
din R. P.

turneu în țara noastră a părăsit 
Capitala joi seara, îndreptîndu-se 
spre patrie.

★
Vineri la amiază a părăsit Ca

pitala delegația de lucrători din 
industria alimentară din Uniunea 
Sovietică care la invitația C.C. al 
Sindicatelor muncitorilor din in. 
dustria alimentară din R.P.R., ,a 
făcut o vizită de 3 săptămîni tn 
țara noastră.



Comunicatul
asupra întîlnirii la Moscova 
a reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești și a guvernelor 

Chinei, Ungariei și Uniunii Sovietice
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 10 ianua
rie a avut loc la Moscova o In
tilnire între reprezentanții Parti
dului Comunist Chinez și guver
nului Republicii Populare Chine
ze, ai Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar și guvernului revo
luționar muncitoresc - țărănesc 
ungar, ai Partidului Comunist 
a| Uniunii Sovietice și guvernu
lui sovietic.

La intilnire au participat: Ciu 
En-lai, Van Țzia-șian, Hao De- 
pin (China), Kadar, Maroșan 
(Ungaria), Hrușciov, Bu'ganin, 
Mikoian, Șepilov (Uniunea So
vietică).

Reprezentanții partidelor și 
guvernelor au avut un schimb de 
păreri in problema lărgirii și în
tăririi contactelor între partide.e 
comuniste și muncitorești din ță
rile indicate, in problemele dez
voltării continne a relațiilor fră
țești și a colaborării active, pre
cum și asupra celor mai impor
tante probleme ale situației Inter
naționale actuale.

în cursul întrevederii care s-a 
desfășurat in spirit de cordiali
tate și prietenie, s-a manifestat 
deplina unitate de vederi a par- 
ticipanților la întîlnire asupra 
problemelor examinate. Reprezen
tanții partidelor și guvernelor 
indicate și-au exprimat hotărirea 
fermă de a lărgi relațiile politice, 
economice, culturale și colabora
rea multilaterală dintre cele trei 
țări, de a întări și a dezvolta 
continuu legăturile de prietenie 
frățească dintre toate statele so
cialiste, curmind cu hotărire ori
ce încercări de a slăbi unitatea 
și tăria de nezdruncinat a lagă
rului socialist. Ei și-au exprimat 
convingerea profundă că intre 
partidele comuniste și muncito
rești se vor întări și dezvo ta 
contacte sistematice și relații 
f.rățești pe baza măreței învăță
turi marxist-leninlste și a princi- 

prole- 
imua- 
parti-

Premierul Ciu En-lai a sosit la Varșovia■

turi marxist-leniniste și a 
plilor internaționalismului 
tar, care constituie baza 
bilă a vieții și activității 
delor marxiste revoluționare.

VARȘOVIA 11 (Agerpres). — 
Corespondentul Agerpres trans
mite : La invitația guvernului 
Republicii Populare Polone, la 11 
ianuarie a sosit la Varșovia cu 
un avion „TU-104", delegația 
guvernamentală a R.P. Chineze, 
formată din Ciu En-lai. premie
rul Consiliului de Stat și minis
tru al Afacerilor Externe al R.P. 
Chineze (șeful delegației), He 
Lun, locțiitor ai premierului Van 
Țzia-sian, locțiitor al 
Afacerilor Externe.

Pe aeroportul din 
pavoazat cu drapelele
R.P. Chineze și Poloniei, de'.ega-

Varșovia, 
de stat ale

aoooooooooceoogșaiioabeflaocfioggoaeooooeggotcv
X»

* O importantă întîlnire la Moscova^
* Pregătiri pentru Festival în iumeaf

întreagă *
în acțiune la O.N.U. * ^issnhower 

stimulează încordarea internațională *

Mașina de vot americană

£

„Doctrina Eisenhower-nu i pe placul partenerilor anglo-frâncezi|

Prînz oferit 
ds Prezidiul C.C. 

al P.C.U.S. în cinstea 
delegației 

guvernamentale 
ungare

MOSCOVA 11 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 10 ianuarie 
Prezidiul C.C. al P.C.U.S. a ofe
rit un prînz cu prilejul vizitei tn 
Uniunea Sovietică a delegajiei 
guvernului revoluționar munciio- 
rcșc-țărănesc ai Republicii Popu
lare Ungare și a Partidului Mun- 
citoresc-Soclalfst Ungar.

La prînz au participat J. Ka- 
dar, primul ministru al guvernu
lui revoluționar muncitoresc-țără- 
nesc. președintele Comitetului 
executiv al Partidului Munclto- 
resc-Soclalist Ungar și G. Maro. 
®an, ministru de stat al guver
nului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc, membru al Comitetului 
executiv al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, N. A. Bul
ganin, N, S. Hrușciov, L. M. Ka- 
ganovici, G. M. Malenkov, A. I. 
Mikolan, V. M. Molotov, M. Z. 
Saburov, M. A. Suslov, K. E. Vo- 
roșilov, membri ai Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., și D. T. Șepilov, 
membru-supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S.

In timpul prînzulul a avut loc 
o convorbire prietenească. Prtn- 
zul s-a desfășurat tntr-o atmos. 
fe.-ă cordială, tovărășească.

La Adunarea Consultativă a Consiliului European

Divergențe profunde
între membrii alianței atlantice

STRASSBOURG li(Agerpres). 
— La Strassbourg au Început la 
9 ianuarie lucrările noii sesiuni 
a Adunării Consultative a Con
siliului European, sesiune convo
cată, potrivit comentariilor ofi
ciale, pentru „a se elabora o po
litică comună a celor 16 țări 
membre ale Consiliului". Insă 
chiar de la deschiderea primei 
ședințe lucrările sesiunii s-au 
desfășurat intr-o atmosferă de 
neînțelegeri și critici, care scot 
la lumină profundele divergențe 
dintre țările membre ale alian
ței atlantice.

De la începerea dezbaterilor a 
devenit evident că Statele Unite 
încearcă să impună „elaborarea 
politicii comune" potrivit cu 
principiile politicii americane. în 
special cu așa-numita „doctrină 
Eisenhower" în ce privește pro
blemele legate de interesele țâ
rilor occidentale In regiunea O- 
ricntului Mijlociu. Washingtonul 
a căutat sâ 6e folosească de re
prezentanții anumitor state pen
tru a-și sprijini pozițiile In dau
na Angliei și Franței. Delegatul 
Italiei. Benvenuti, a prezentat un 
raport în care se face elogiul 
„doctrinei Eisenhower" iar dele
gații Germaniei occidentale, care

au recunoscut divergentele dintre

puterile occidentale, au subliniat 
că „guvernele vest-europene ar 
trebui să sprijine politica S.U.A. 
în Orientul Apropiat și Mijlo
ciu".

Declarațiile delegatului brita
nic Amery, care a luat cuvîntul 
in cadrul discuțiilor, au trezit 
însă „surpriză", după cum re
latează corespondentul agenției 
United Press, prin criticile vio
lente pe care le-au cuprins la a- 
dresa Statelor Unite. Amery a 
arătat că „Statele Unite contri
buie in mare măsură la slăbirea 
pozifiilor Angliei și Franței in 
Orientul Mijlociu, pentru a se 
putea infiltra in vidul de putere 
astfel creat". Delegatul britanica 
exprimat de asemenea nemulțu
mirea cercurilor politice și de 
afaceri din Anglia și Franța, 
care-și văd pozițiile serios ame
nințate de S.U.A., subliniind că 
„State!» Unite nu s au consultat 
nici un moment cu aiiatii lor occi
dentali cînd și-au anunțat doc
trina, deși ne cer nouă (Angliei 
și Franței — n.r.) 6ă nu facem 
nici o mișcare fără a-i consulta".

Delegatul Angliei și-a încheiat 
declarațiile, pe care comentatorii 
occidentali le-au considerat drept 
un „atac usturător" la adresa 
politicii S.UA. afiralnd că pen
tru noi (Anglia și Franța 
doctrina Elsenhower este 
ceptabilă deoarece petrolul 
Orientul Mijlociu reprezinți

ția guvernamentală a Republicii 
Populare Chineze și persoanele 
care o însoțesc a fost întimpinată 
de J. Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone. A. Zawadski. președintele 
Consiliului de Stat, W. Gcmulka. 
prim secretar al C C. al Partidu
lui Muncitoresc Unit Po'onez, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al PM.U P.. membri ai guvernu
lui și Consiliului de Stat, condu
cători ai partidelor politice, ge
nerali și ofițeri ai armatei polo
neze. numeroase delegații ale în
treprinderilor și instituțiilor din 
Varșovia, ziariști polonezi și 
străini.

Delegația guvernamentală a 
R.P. Chineze a fost intimpinată 
de asemenea de P. K. Ponoma
renko, ambasadorul U.R S S. in 
Polonia, Van Bin-nan, ambasa
dorul R.P. Chineze in Polonia, 
care face parte din delegația gu
vernamentală, precum și de șefii 
și membrii unor ambasade și de
legații, acreditați la Varșovia

In cinstea delegației guverna
mentale chineze a iost aliniată o 
gardă de onoare și au fost into
nate imnurile de stat ale Chinei 
și Poloniei. J. Cyrankiewicz a sa
lutat cu cordialitate delegația in

numele guvernului polonez, al 
Comitetului Central al PM.U.P.. 
precum și în numele celorlalte 
partide ale frontului unității. El 
și-a exprimat convingerea că vi
zita premierului Ciu En-lai și a 
celorlalți oaspeți chinezi va con
tribui la întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre 
China și Polonia.

A răspuns premierul Ciu En-lai.
★

VARȘOVIA 11 (Agerpres). — 
PAP. transmite: La 11 ianuarie. 
Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat și ministru al Afacerilor 
Externe al Republicii Populare 
Chineze, și ceilalți membri ai de
legației guvernamentale chineze, 
care au sosit in Polonia la invi
tația guvernului polonez, au fă
cut vizite lui A. Zawadski, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Polone, J. Cy. 
rankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri, W. 
primsecretar al C.C. al 
și A. Rapacki, ministru 
iilor Externe al R.P.

lntilnirea dintre conducătorii 
P.C. din 8’j garia cu un grup 

dă reprezentanți 
ai P. C. Chinez

11 (Agerpres).—A.T.B.

rp» 01 meri,

Gcmulka.
PMU.P 
al Aface- 
Polone.

SOFIA 
transmite : Ziarele bulgare au a- 
nunțat că la 10 ianuarie a avut 
loc o întîlnire a conducătorilor 
Partidului Comunist din Bulga 
ria cu Pin Cijen, membru al Bi
roului politic și secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Chinez, Liu Cean-șen, 
membru al C.C. al Partidului Co. 
mun-ist Chinez,, și Cijou Ciuan. 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Popu
lare Chineze la Sofia. Din partea 
bulgară la întrevedere au parti
cipat Todor Jivkov, prim-secretar 
aț C.C., Raiko Damianov, mem
bru al Biroului politic al C.C., 
Boris Taskov, secretar al C.C., 
Dimităr Dimov, membru al C.C. 
A avut loc un schimb de infor
mații asuora situației în cele 
două partide și s-a stabilit de
plina identitate a punctelor . de 
vedere în problemele examinate.

O nouă încercare la O.N.U. 
de amestec în treburile interne 

ale Ungariei
NEW YORK 11. Coresponden

tul Agerpres la O N.U. transmi
te : La 10 ianuarie, Adunarea Ge
nerală a încheiat dezbaterile asu
pra proiectului de rezoluție pre
zentat de un grup de țări în 
frunte cu S.U.A., cu privire la 
crearea unei „comisii" speciale a’- 
cătuite din reprezentanții Austra
liei, Uruguayului, Danemarcei, 
Tunisiei și Ceylonului, avînd drept 
scop imixtiunea în treburile inter
ne ale Ungariei sub pretextul 
„culegerii de informații" etc.

pregătîți-vă pentru

Eisenhower
elogiază postul de radio fascist 
„Europa liberă"

NEW YORK 11 (Agerpres). - 
După cum relatează ziarul „New 
York World Telegramm an Sun", 
președintele S.U A.. Eisenhower, 
a adresat președintelui faimoa
sei organizații „Cruciada pentru 
libertate". Eugene Helman, o 
scrisoare în care elogiază activi-

tatea postului de radio „Europa 
liberă".

Eisenhower cere în scrisoarea 
sa să se intensifice activitatea 
acestui post de radio care, după 
cum se știe, a avut un rol odios 
tn pregătirea putch-ului contra
revoluționar din Ungaria.

i—n_r.) j
icac-

1 din 
tă pen

tru țările noastre o chestiune de 
viață și de moarte".

Reprezentantul Franței Paul- 
Henri Teilțen. cunoscut sprijini
tor al politicii de .integrare eu
ropeana", s-a pronunțat de ase
menea impotriva „doctrinei Ei- 
ser.hower".

Divergențele tater-ocadaitale 
au apărut de asemenea deosebit 
de ascuțite și cu prilejul discu
tării problemei CipruiuL Repre
zentantul Greciei a lansat un a- 
tac vehement la adresa politicii' 
Marii Britanii in Cipru.

»
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MOSCOVA (Agerpres). — 
TASS transmite comunicatei 
ca privire la ședințele Comi
siei permanente a Comitetn- 
lai internațional de pregătire 
a celui de-al Vl.lea Fe-Lval 
Mondial al Tineretului și Slo- 
dențiior pentru pace și priete
nie care a avut loc intre 8-10 
ianuarie la Moscova. In O- 
aHnicat se spune intre altele:

Toți membrii Comisiei per
manente au constatat in una- 

țiri ideile Festivalaim se be
curi de sprijinii! fierbinte al 
diferitelor pături ale t-nereta- 
lni și studenților In conAțiile 
situației internaționale care 
s-a agravat in ultimul timp, o 
intilnire internaționala ca 
la Festival este o cxxfiriboție 
și mai necesară ca oridnd. 
Tineretul din toate țările, in
diferent de convingerile sale 
și de deosebirile existente, 
consideră că participarea lui 
la Festival este o contribuție

r.te

importantă la activitatea pen
tru menținerea păcii, per.tru 
stabilirea Înțelegerii priete
nești intre tineret, pentru În
tărirea prieteniei și încrederii 
Intre toate popoarele. Tinere
tul iși dă seama mai tine ca 
cridnd in momentul de față 
de necesitatea întăririi contac
telor directe dintre oameni, a 
stabilirii înțelegerii sincere, 
de necesitatea coexisterței 
pașnice și a colaborării 
de-al VI-lea Festival 
servește in special acestui 
scop.

Membrii Comisiei 
nente au constatat 
facție că in numeroase țări 
se desfășoară cu succes pre
gătirile in vederea Festiva- 
lutnL In peste 40 de țări au 
fost create comitete naționale

sa.

Cel
Mondial

penni
es util

ță, artă, lucrători din învăță- 
mint, sportivi se pronunță în 
favoarea Festivalului.

Comisia a constatat cu 
tisfacție că tineretul sovietic
desfășoară o largă pregătire 
In vederea succesului Festiva
lului

Comisia permanentă a C I P. 
a hotărit să sporească efortu
rile pentru a asigura o pre
gătire și mai largă in vede
rea Festivalului

In conformitate cu hotărirl- 
le ședinței constitutive a 
C.l.P.-ului comisia perma
nentă a examinat și a adop
tat hotărirl asupra unor pro
bleme de ordin practic lega
te de pregătirea Festivalului.

După ce a examinat prepu- 
neri'e pentru programul ge
neral al Festivalului, venite

Eisenhower agită din nou politica de forță
WASHINGTON 11 (Agerpres). 

La 10 ianuarie, în cadrul unei șe- 
d nte comune a celor două ca
mere ale Congresului S.U.A., pre
ședintele Elsenhower a dat citire 
mesajului anual cu privire la sta
rea uniunii.

Caracteristica generală a me
sajului căruia i s-a dat citire la 
10 ianuarie, o constituie punerea 
în ceritrul atenției politicii S.U.A. 
a elementelor d.e natură să com
plice situația internațională, pre
cum și subordonarea întregii po
litici interne și externe a State
lor Unite intereselor expansio
niste ale S.U.A.

Prima parte a mesajului este 
consacrată analizei situației eco
nomice a Statelor Unite. Omițînd 
în mod evident fapte bine cunos
cute privitoare la situația actuală 
economică și socială a Statelor 
Unite, președintele Eisenhower 
afirmă tn mesaj că Statele 
Unite s-ar afla „ pe culmi fără 
precedent de prosperitate econo
mică". El a arătat că economia 
americană este puternică, tn dez
voltare și fundamental sănătoasă. 
Președintele Eisenhower recu
noaște însă că „o apreciere rea
listă" face, ca situația economică 
americană să nu compară In 
aceeași lumină.

Mesajul prezidențial descoperă 
„racila" situației economice ac
tuale a S.U.A în unele „nedrep. 
tați flagrante'1 și anume în unele 
„sporiri de salariu". Potrivit me
sajului, aceste sporiri ar „duce la 
urcări de prețuri -pentru public în 
general și impun greutăți deo
sebite acelora a căror bunăstare 
depinde de puterea de cumpărare 
a venitului lor...". Acest pasaj, 
după cum reiese din context, se 
referă tocmai la cererile ridicate 
de masele de muncitori americani 
privind sporirea salariilor. 
nou deci oamenii munci; vc 
tui să plătească cu munca lor 
ur.așele profituri ale' monopolu
rilor americane. Președintele 
Eisenhower cere muncitorilor a- 
mericanî „autodisciplină" pentru 
ca... „libertatea să nu dispară

Mesajul prezidențial nu face o 
analiză cuprinzătoare a situației 
agricole din S.U.A. mulțumin- 
du.se să aprecieze că „există 
perspective de noi ameliorări".

A doua parte a mesajului este 
consacrată relațiilor externe ale 
Statelor Unite. Această parte a 
mesajului consacră tendințele im
perialiste cele mai agresive ale 
politicii externe a Statelor Unite, 
Pornind de la premiza că „inte
resele vitale ale Americii se în
tind tn întreaga lume cuprinzînd 
ambele emisfere și toate conti
nentele", mesajul descoperă ci 
„lumea s-a micșorat...". Președin
tele Eisenhower nu menționează 
dacă această bruscă îngustare a 
globului se referă la posibilită
țile de expansiune ale Statelor 
Unite sau la succesele mișcării 
de eliberare națională a popoare
lor din colonii, la stabilitatea sis
temului socialist sau la aprecierea 
corectă pe care popoarele lumii 
o dau politicii imperialiste a Sta. 
telor Unite. Cert este însă că din 
mesajul prezidențial rezultă că 
diplomația americană intențio
nează să facă totul pentru a 
„lărgi"" actuala lume micșorată. 
Acestui scop îi sînt subordonate 
toate cunoscutele forme ale ex
pansiunii imperialiste — politica 
blocurilor militare, politica imix
tiunii economice, politica forței și 
intimidării.

Mesajul prezidențial face astfel 
ca acest program să pună pe 
prim plan „necesitatea unei forțe 
militare moderne". „Datorită cer
cetărilor și dezvoltării noastre, 
se spune în mesaj, sînt create 
mereu arme tot mai eficiente din
tre care unele cu capacități uimi
toare. Noi vom continua pe ca
lea acestor eforturi vitale".

Eisenhower face un elogiu al 
politicii de forță def nind forța 
ca „un produs esențial al sănă
tății economice și al bunăstării 
sociale".

Mesajul stabilește o strînsă le
gătură întră politica forței mili
tare și imixtiunea, în economia 

_ __________ __ . . altor țări, așa-humita „politica 
pas’cu pas", adică, pentru ca’«a- , ajutorului';. Astfel se cere „să se 
menii muncii din S.U A. să con- pună accentul pe ajutorul acordat 
tinue să ducă povara exploatării „altor state", pe crearea unei or- 
trusturilor._____________________ganizații internaționale de colabo.

" . Din 
muncii vor tre-

rare comercială care Insă să aibă 
menirea „de a îngrădi înlătura
rea discriminărilor împotriva ex
portului american", deci de a 
facilita expansiunea pe piețe a 
Statelor Unite.

Mesajul Eisenhower cere spo
rirea alocărilor pentru politica de 
subminare a orînduirii tn țările 
lagărului socialist Agitînd din 
nou „pericolul comunismului", 
Eisenhower a cerut sporirea sim
țitoare a alocărilor pentru agen
ția de informații a Statelor Unite, 
cunoscut organism de spionaj.

Trecînd la analiza politicii ex
terne pe regiuni, mesajul cu pri
vire la starea uniunii a reafir
mat politica agresivă a S.UA. tn 
Orientul Apropiat și Mijlociu, 
tendințele sale expansioniste tn 
America Latină și Europa occi
dentală. Invocînd „angajamentele 
Istorice" mesajul prezidențial lea
gă „securitatea și prosperitatea" 
Americii Latine de „securitatea 
și prosperitatea S.U.A Eveni
mentele anului 1956 au dovedit 
însă in mod plastic In ce constă 
și în ce cens se exercită această 
legătură.

Mesajul lui Eisenhower, tn ciu
da tonului său optimist recunoaș
te împotrivirea ce există pe plan 
mondial față de politica externă 
a Statelor Unite. Mesajul de- 
plînge „izolarea Statelor Unite" 
și faptul că nu totdeauna alte 
națiuni se alătură „cu hotărire 
scopurilor politice americane". In 
al doilea rlnd mesajul recunoaște 
împotrivirea fată de politica de 
blocuri. El arată‘că problemele le
gate de sistemul pactelor militare 
sînt „numeroase și grele", de
oarece acest sistem insistă asu
pra...... egalității membrilor săi".
Referindu-se la faptul că în ’.if- 
timul timp ,,s a prezis prăbușirea 
pactelor militare", Eisenhower 
recunoaște că „pactele militare 
au trebuit să facă față 
unor mari greutăți".

Amintind că „țara și „ 
au făcut greșeli.." mesajul pre
zidențial spune că „prețul păcii" 
spre care ar tinde politica exter
nă a S.U.A. „implică schimbări 
de atitudine, renunțarea la pre
judecăți Învechite și chiar sacri
ficarea a ceea ce poate părea une-

ori interes propriu*. Toate acestea 
nu pot Insă dedt să convingă 
că tn anul curent politica exter
nă a Statelor Unite nu intențio
nează să se călăuzească după in
teresele asigurării securității in
ternaționale, a înțelegerii Intre 
state și a eliminării încordării. 
Acest mesaj .incisiv", aim l-au 
calificat agențiile de presă occi
dentale, mizează tn continuare pe 
încordarea tn relațiile internațio
nale — singurul climat favorabil 
creșterii profiturilor monopolu
rilor.

I
♦ 
I
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cîteodată

guvernul

K. V. Kiselev, șeful delegației 
R.S.S. Bieloruse, a arătat că de
legația americană încearcă să 
fo.osească „problema ungară" 
pentru a dezlănțui o campanie 
deșănțată antîsovietică și antiun- 
gară și de a abate atenția opiniei 
publice mondiale de la agresiunea 
anglo franco-israeliană împotriva 
Egiptului.

Reprezentantul R.S S. Bieloruse 
a arătat că propunerea cu privire 
la c-earea „comitetului" pentru 
imixtiune in treburile interne ale 

Republica 
este .ilegală 

și a cerut respingerea proiectu
lui de rezoluție.

Împotriva acestei rezoluții au 
votat opt delegații: U.R.S.S., Al
bania, Bulgaria, R.S.S. Bielorusă, 
Polonia, Rominia, R.S.S. Ucrai
neană, Cehoslovacia. 10 delegații 
s-au obținut de la vot: Afganis
tan, Egipt, Finlanda, india, Ior
dania, Arabia Saudftă, Siria, Su
danul, Iugoslavia și Cuba

Majoritatea ' docilă a Statelor 
Unite din Adunarea Generală a 
adoptat această rezoluție ilegală 
care aprobă Încercarea amestecu
lui direct în treburile interne ale 
Ungariei.
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Reprezentanții Frântei. Noii statului .suveran — 

Zee'ande, Iraku'.ui, Re-publicii Do- Populară Ungară — <
minicane, Statului Panama și al
tor Jări au sprijinit acest proiect.

Delegatul Albaniei, Nerte Nașe, 
a propus respingerea proiectului 
de rezoluție și scoaterea imedia
tă de pe ordinea de zi a sesiunii 
a așa-zisei „probleme ungare".

Festival!
lntilnirea conducătorilor case
lor și cluburilor tineretului, 
precum și concursuri ale ar
tiștilor de circ și ale interpre- 
ților de cîntece populare.

Pentru ca la Intilnirile pro
fesionale, intilnirile de intere
se comune și intilnirile regio
nale să fie oglindite inte
resele tineretului din diferite 
țări și organizații, s-a hotăr.t 
ca în aceste probleme să fie 
consultate comitetele națio
nale de pregătire și celelalte 
organizații care participă la 
pregătirea Festivalului.

In curind programul Festi
valului pe zile va fi expe
diat comitetelor naționale de 
pregătire și organizațiilor in
teresate.

Comisia a acordat 
atenție

Hotârîrea O.N.U.
— o jignire adusă 

suveranității
R. P. Ungare

— Declarafia guvernului
ungar —

dinCrupa de balei a Casei pionierilor din raionul Moskvorețk 
Mascarea, pregătește un ’

de pregătire a Feedva'.ului. 
In cinstea apropiatului Festi
vul se iau numeroase măsuri.

Cele mai diferite organiza- 
ții și asociații de tineret ma
nifestă un mare interes pen
tru apropiata intilnire mon
dială a tineretului și studen. 
ților. Numeroși oameni de 
stat și cunoscut! activiști pe 
tărim social, oameni de ștEn-

dans original pentru Festival 

din partea diferitelor organi
zații și comitete naționale, 
precum și programul fiecă
rei zile a Festivalului, comi
sia a hot irit să Includă tn 
mod suplimentar in program 
lntilnirea pentru problemele 
invățimintulul profesional al 
tineretului, lntilnirea conducă
torilor organizațiilor de copii,

o mare 
problemelor populari
zării și răspindirii 
experienței în pregă- 
t rea celui de-al VI- 
lea Festival Mondial.

Comisia a examinat 
propunerile venite din 
diferite țări în legă
tură cu participarea 
la Festival. Aceste 
propirneri constituie 
o mărturie a dorin
ței mari a tineretului 
de a participa la a- 
propiatul Festival. 
Comisia a hotărit să 
trimită comitetelor na
ționale de pregătire șt 
organizațiilor intere
sate recomandările 
sate eu privire la nu
mărul participanților 
la Festival din partea 
fiecărei țări.

Comisia a propus 
din nou organizațiilor 
care nu s-au încadrat 
încă In pregătirea 
Festivalului, ca pe 

baza egalității și respectării 
reciproce a principiilor fie
căreia să participe la pregăti
rea Festivalului 1n orice sta
diu s-ar afla și în orice parte 
a programului Festivalului. J

BUDAPESTA 11 (Agerpres).— 
La 11 ianuarie toate ziarele un. 
gare au publicat declarația Gu
vernului revoluționar muncito- 
resc-(ărănesc ungar tn care a- 
vesta protestează cu hotărire im. 
potriva încercărilor de amestec 
d’.n partea Organizației Națiuni
lor Unite In aiacerile interne ale 
Ungariei,

Guvernul revoluționar munci, 
toresc-țărânesc ungar, se spune 
in declarafie, consideră că este 
inadmisibilă adoptarea unei hotă, 
riri care servește scopurile și 
tendințele politice ale unor state 
agresive și care aduce o jignire 
pr.:țundă suveranității Republicii 
Populare Ungare,

In interesele respectării prin, 
cipiutui fundamental al Cartei 
Organizației Națiunilor Unite, in 
care se vorbește despre indepen
dența ți egalitatea in drepturi a 
membrilor organizației, guvernul 
ungar se adresează tuturor state
lor membre ale O.N.U. cerlndu-le 
să respingă încercările, de amestec 
In afacerile interne ale Ungariei.

Guvernul ungar cere, tn sftrșit 
si se scoată de pe ordinea de zi 
a sesiunii Adunării Generale așa 
numita „problemă ungară11 care 
prejudiciază suveranitatea Unga
riei și să se dea posibilitate po
porului ungar să muncească din 
nou liniștit pentru crearea unei 
Ungarii libere, independente și 
socialiste.

V

MacMillan a fost primit 
cu răceală în Anglia

LONDRA 11 (Agerpres). — La 
Londra au loc zilele acestea în
trevederile și tratativele tn ve
derea formării noului guvern în 
locul guvernului Eden care, po
trivit constituției britanice, este 
considerat demisionat odată cu 
primul său ministru. Corespon
denții de presă din capitala An
gliei arată că desemnarea lui Ha
rold Mac Millan în postul de prim 
ministru a provocat surprindere 
și o vădită nemulțumire în dife
rite cercuri politice, dată fiind 
scăderea popularității partidului 
conservator în urma crimei Sue- 
zului. „Desemnarea lin Mac 
Millan, scrie corespondentul agen
ției United Press, constituie o 
victorie a aripei de dreapta a 
partidului conservator care a res
pins pe succesorul firesc al lui 
Eden, Buttler, deoarece se opu
sese invaziei în Suez-. In schimb, 
aripa de extremă dreaptă din a- 
cest partid, nemulțumită de eșe- 
c.ul lui Eden în Egipt, exaspe
rată de ,,doctrina Eisenhower-, 
l-a împins la putere pe Mac 
Millan. După cum subliniază și 
agenția Reuter „Mac Millan este 
considerat ca purtătorul de cu- 
vînt al aripdi de dreapta care a 
sprijinit din toata inima interven
ția- (este vorba de agresiunea 

anglo-franco-israeliană împotri- reale ale poporului englez.

va Egiptului). Astfel, criza de 
guvern din Anglia a scos a ivea
lă mai violent ca oridnd pini 
acum lupta surdă dintre diferi
tele grupări din partidul conser
vator separate prin divergente 
într-o serie întreagă de proble 
me de politică externă, ca de 
exemplu relațiile cu Statele Uni
te, problema Orientu’ui Mijlociu 
etc.

Agenția Reuter reproduce pă
rerea exprimată de unele ziare 
britanice care consideră că „Mac 
Millan este aproape cel mai râu 
prim-ministru posibil, reprezen 
tind elementele cu concepțiile 
cele mai neprogresiste și ma. 
înapoiate din partidul conserva
tor-. „Daily Herald- (laburist) 
scrie că ,,indiferent dacă Mac 
Millan are mai multi sau mai pu
tini prieteni ca Buttler, din punc
tul de vedere al intereselor na
ționale el nu poate fi decit un 
foarte prost prim-ministru*. Zia 
rul subliniază că Mac Millan este 
„preferatul- conservatorilor car? 
doreau să ducă pînă la capăt 
aventura începută de Eden in 
Egipt

Cercurile largi ale opiniei pu
blice britanice subliniază nece
sitatea schimbării politicii en
gleze în sensul slujirii intereselor

Eden renunță
la mandatul
de deputat

LONDRA 11 (Agerpres). — 
După ce a demisionat din postul 
de prim ministru al Angliei. An
thony Eden a anunțat că renun
ță de asemenea și la mandatul 
de deputat în Camera Comunelor. 
Intr-o scrisoare adresată la 10 
ianuarie președintelui asociației 
loca'.e din circumscripția Lea
mington and Warwickshire a par
tidului conservator, A. Eden și-a 
făcut cunoscută intenția de a re
nunța la mandatul de deputat, 
pe care l-a deținut timp de 33 de 
ani Se anunță totodată că A 
Eden a refuzat cel puțin provi
zoriu, titlul de pair care i-a fost 
oferit de regina Elisabeta' 11-a 
Toate acestea fac’să se creadă fn 
cercurile politice din capitala An
gliei că Anthony Eden este ho- 
tărît să abandoneze la 59 de ani 
orice activitate politică.

TIRANA. La 10 ianuarie a 
semnat la Tirana un acord 
bano-iugoslav cu privire la 
municațiile aeriene dintre Repu
blica Populară Albania și Repu
blica Populară Federativă Iugo
slavia. Conform acordului, co. 
municațiile aeriene regulate din. 
tre cele două țări vor fi deschise 
la 16 ianuarie a,c.

MOSCOVA. Editura de stat 
pentru literatură politică a pu
blicat culegerea „Materialele 
celui de-al VlII-lea Congres pe

al- 
co-

cercurile autorizate de la Roma 
e-a confirmat că președintele Re
publicii Franceze, Coty, va face 
o vizită președintelui Italiei, 
Gronchi. Data vizitei nu a fost 
incă fixată.

AZI ÎNCEPE 
turul ciclist 

al Egiptului
Astăzi începe la Luxor cel de al

întreaga Chină al Partidului Co-|4-lea tur ciclist al Egiptului care 
munist Chinez".

MOSCOVA. Comitetul pentru 
decernarea premiilor Lenin ‘ în 
domeniul științei și tehnicii a în
cheiat primirea lucrărilor în ve
derea acordării premiilor pe anul 
1957 și examinează actualmente 
materialele prezentate. Concomi
tent, Comitetul a început primi
rea lucrărilor pentru decernarea 
premiilor Lenin pe anul 1958.

NEW YORK. La 10 ianuarie 
a murit la New York în vîrstă de 
67 de ani, cunoscuta poetă chi
liana Gabriela Mistral, laureată 
a premiului Nobel.

ROMA. După cum anunță zia
rul „Corriere della Sera", In

se desfășoară pe o distanță de 
1.750 km. în‘13 etape.

La cursă participă cicliști din 
R. P. Bulgaria, R. D, Germană, 
R P. Romînă, R.P. Polonă, R.P.F, 
Iugoslavia, Danemarca, Matoc, 
Egipt și alte țări.

Echipa cicliștilor romîni a so- 
• sit la. Cairo joi după amjază. In 
aceeași seară sportivii noștri au 
plecat cu trenul spre Luxor unde 
au ajuns vineri dimineață. După- 
amiază au făcut un ușor antrena
ment pe traseul primei etape, 
Luxor—Kena, care se desfășoară 
astăzi.
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