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Opinia publică 
mondială condamnă 
agresiunea armată 
împotriva Egiptului
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pentru ridicarea nivelului de trai!

Hotărirea Comitetului Cen
tral al Partidului Mun- 

citoresc Romîn, a Consiliului 
. i de Miniștri și a Consiliului 
' Central al Sindicatelor in le- 

i gătură cu îmbunătățirea sis- 
i ternului actual de salarizare și 

. i a sistemului de pensii a fost 

.» primită cu bucurie de opinia 

. i publică. De o deosebită impor- 
(i tanță e faptul că oamenii mun- 
p cii, tineretul, se declară gata 
|i să depună toate eforturile Și 

> să muncească cu abnegație 
i pentru consolidarea recentelor 
i măsuri.
i In lumina indicațiilor Hotă- 
i rlrii, o mare însemnătate o 
i are întărirea neîncetată in rin- 
1 durile tineretului a noii atitu- 
1 dini, socialiste, față de muncă.
1 Noua orinduire socială, in- 
1 trarea mijloacelor de produc- 
1 tie in mîinile oamenilor mun- 
1 cii, atrage după sine și o nouă 
1 atitudine fată de muncă, mun. 
1 citorul avind acum toaîe mo- 
' tivele să se comporte ca stă- 
, pin față de bunul său.
, Și in țara noastră națlonș- 
i lizarea mijloacelor de produc- 
i ție industriale a dus la crea- 
i rea unei atitudini noi față de 
i muncă, a avîntului construc- 
, tiv, a generat întrecerea socia- 
i listă, expresia muncii libere

Plan după plan, sarcinile in- 
, dustriei au fost in cea mai 
i mare parte îndeplinite. In a- 
i cest an chiar, planul de pro- 
■ ducție industrială pe primele 
1 9 lunj ale anului a fost înde-
1 plinit in proporție de 104 la 
1 sută. Aceasta a permis și re- 
1 centele măsuri pentru iinoună- 
1 tățirea salariilor și pensiilor. 
' Desigur, mai sint lipsuri de 

corectat. Pe baza directivelor 
Congresului al Il-lea partidul 
organizează lupta pentru înlă
turarea unor fenomene dăună
toare tn activitatea economică, 
cum ar fi tendințele birocra- 

' fice în planificare, centraliza
rea excesivă, deficiențele in a- 
provizionarea tehnico-materia- 

. lă a întreprinderilor etc.
Sporirea producției, imbu- 

bunătățirea muncii pe cele mai 
diverse planuri, lichidarea lip- 

, surilor sint strîns legate de 
intărirea atitudinii socialiste 

i față de muncă.
i întărirea disciplinei este in 
' acest sens, una din principale-
, le cerințe. Atitudinea discipli- 
i nată, corectă este singurul cli- 
, mat favorabil unei munci rod- 
1 nice Această problemă atît de 
1 importantă in rîndurile tinere- 
, tului trebuie să fie obiectul 
i unor discuții periodice în adu- 
i nările generale, al preocupă- , 
1 rii posturilor de control, bri- > 
1 găzilor de tineret, un subiect ț 

permanent în activitatea cul- 
tural-educativă.

Organizarea locurilor de 
muncă constituie o altă ce
rință pentru sporirea pro
ducției. O manifestare a noii 
atitudini față de muncă este, 
în legătură cu aceasta, ac
țiunea tineretului de Ia uzi
nele „Tudor Vladimirescu”, 
in vederea păstrării curățe
niei mașinilor și Întreprin
derii, a organizării locu
lui și procesului de mun-

că, a introducerii unei înalte 
culturi in producție.

Lupta pentru economii, îm
potriva risipei, iată o trăsă
tură caracteristică a muncito
rului gospodar, care se simte 
răspunzător pentru nivelul ac
tivității economice în între
prinderea în care lucrează. 
Inițiativa tineretului de la u- 
zineie „ProgresuT-Brăila pen
tru realizarea de economii e- 
gale cu prețul de cost al unor 
importante produse finite a 
găsit un larg ecou în rînduri- 
le tinerilor din numeroase în
treprinderi. In aceste zile an
gajamentele luate în intîmpi- 
narea zilei de 7 Noiembrie sini 
deja îndeplinite in mai multe 
uzine și fabrici.

Păstrarea bunurilor obștești, 
îngrijirea lor atentă, este 
datoria de onoare a tine
retului. In S. M. T.-uri și 
gospodării de stat, organiza
țiile U.T.M. trebuie să dea o 
mult mal mare atenție felului 
în care tinerii mecanizatori 
îngrijesc tractoarele și mași
nile. Tineretul din întreprin
deri și instituții trebuie să fie 
permanent vigilent 
pararea proprietății

Noua atitudine 
față de muncă are

faptul că toate străduințele 
muncă iși găsesc răsplată 

imbunătățirea condițiilor 
trai ale oamenilor muncii.

pentru a- 
socialiste. 
socialistă 

la temelia

U

sa 
in 
în 
de
Datorită noului sistem de sa
larizare care se va introduce, 
va fi asigurată legarea șl mai 
strînsă a ciștigului fiecărui 
muncitor de felul cum iși în
deplinește el sarcinile de pro
ducție. Apare, deci, încă o dată 
clar că ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii de
pinde de propria lor muncă.

Este sarcina organizațiilor 
U.T.M., ca, în cadrul muncii 
lor educative, să sprijine pe 
toți tinerii muncitori în pro
ducție, in calificare, în dobin- 
direa unei înalte ținute mo
rale, pentru a-i ajuta să de
vină luptători activi de zi cu 
zi pentru bunăstarea și feri
cirea oamenilor muncii din pa
tria noastră, adevărați con
structori ai socialismului.

Scînteia tineretului**

!

!

în întreaga țară au loc însuflețite milingu ri în cadrul cărora oamenii muncii iși exprimă 
recunoștința față de noile măsuri ale partidu lui și guvernului îndreptate spre ridicarea nive
lului de trai al celor ce muncesc. Cu prilejul acestor mitinguri, se trimit Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliului de Miniștri al R.P-R. numeroase tele
grame. Publicăm cîteva din aceste telegrame:

Către Comitetul Central al P.M.R.
Tovarășului prim secretar 

Gheorghe Gheorghiu-Def
Noi muncitorii, inginerii și funcționarii întreprin 

derii „industria Sîrmei" din Brăila, întruniți în mi
ting, salutăm cu bucurie și încredere Hotărirea Co
mitetului Central al P.M.R., a Guvernului și a 
C.C.S., hotărîre care, odată mai mult arată grija 
pentru ridicarea nivelului de trai, material și cui 
turai al oamenilor muncii. Ne angajăm să luptăm 
cu avînt sporit pentru îndeplinirea planului de stat 
pe anul 1956, pentru creșterea productivității mun
cii și reducerea prețului de cost. Sintem plini de 
recunoștință față de partid și vom lupta continuu 
pentru traducerea în viată a hotărîrilor celui de al 
Il-lea Congres al P.M.R. menite să ducă la ridi
carea nivelului de trai al oamenilor muncii, la con
struirea socialismului în patria noastră.

Muncitorii, inginerii și funcționarii între
prinderii „Industria Sîrmei” din Brăila

Imbold spre

Comitetului Central al P.M.R.

Consiliului de Miniștri al R.P.R.
Salariații școlii de 7 ani nr. 2, cu limba de pre

dare maghiară, din Cărei, regiunea Baia Mare, au 
luat cunoștință cu multă satisfacție de Hotărtrea 
C.C. al P.M.R., a Consiliului de Miniștri și a C.C.S. 
cu privire la îmbunătățirea sistemului de salarizare 
și pensii, hotărîre care prevede și acordarea aloca
țiilor de stat pentru copii.

Măsurile luate de partid și guvern în vederea 
ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii din 
țara noastră ne dau imbold la o muncă și mai sus
ținută în viitor. Ne luăm angajamentul ca munca 
noastră să fie dusă cu și mai mult elan. Vom edu. 
ca elevii noștri în spiritul patriotismului, al inter
naționalismului proletar, al dragostei față de par
tid și guvern.

Salariații Școlii nr. 2, cu limba de predare 
maghiară din Card

noi realizări
Muncitoresc

DECLARAȚIA
Guvernului R.P.R. cu privire la agresiunea 

anglo-franceză împotriva Egiptului
La 31 octombrie a.c. Anglia și Franța au deslăn

țuit o agresiune înarmată împotriva Egiptului. 
Unități aeriene și navale franco-engleze au bom
bardat capitala Republicii Egipt, Cairo, precum Și 
alte orașe egiptene din regiunea Canalului de Suez. 
După cum se anunță, sint in curs operațiuni de 
debarcare în aceeași zonă.

La această agresiune participă trupele statului 
Israel, care au pătruns pe teritoriul Egiptului în 
direcția Canalului de Suez incă din noaptea de 
29 spre 30 octombrie. A devenit evident că statul 
Israel a jucat in această agresiune rolul de element 
provocator împotriva țărilor arabe, operațiunile is- 
raeliene urmind să ofere Angliei și Franței un pre
text pentru ocuparea cu forța armată a zonei Ca
nalului de Suez. Prin aceasta guvernul statului is
rael și-a asumat o gravă răspundere pentru tulbu
rarea păcii și față de poporul israelian pe care îl 
aruncă in această aventură nesăbuită.

Puterile imperialiste urmăresc și amenință să 
pună din nou jugul colonialismului pe umerii po
poarelor arabe care iși apără independența, dreptu
rile lor naționale și care aspiră spre pace și pro
gres.

Acțiunile militare anglo-franco-israeliene consti
tuie o gravă lovitură pentru pacea și securitatea 
internațională in Orientul Apropiat și in întreaga 
lume. Ele pot antrena primejdii pentru toate țările 
și pentru toate popoarele. Acțiunile militare ale 
Angliei. Franței și Israelului impotriva Egiptului 
reprezintă o încălcare a obligațiilor internaționale 
ale acestor țări, o violare flagrantă a Cartei Orga
nizației Națiunilor Unite. Ele intervin tocmai in 
momentul in care eforturile depuse de numeroase

țări în cadrul Consiliului de Securitate șl OrgauL 
zației Națiunilor Unite creaseră condițiile pentru 
rezolvarea pe cale pașnică a problemei Canalului 
de Suez, în conformitate cu interesele tuturor sta
telor interesate, pe baza respectării drepturilor su
verane ale Egiptului.

Opinia publică mondială și-a manifestat cu tărie 
voința ca problema Suezului să fie rezolvată pria 
mijloace pașnice și să nu fie folosită pentru acțiuni 
colonialiste războinice care să pună tn primejdie 
pacea lumii. Cu atît mai mult agresiunea anglo. 
franco-israeliană constituie o sfidare a Organiza
ției Națiunilor Unite și a voinței de pace a popoa
relor. cu cît însăși guvernele englez și francez au 
subscris la cele 6 principii adoptate de Consiliul de 
Securitate in vederea rezolvării prin tratative a 
problemei Canalului de Suez.

Dat fiind situația gravă care s-a creat, guvernul 
R.P.R. consideră de datoria O.N.U. să condamne 
cu toată hotărirea agresiunea Angliei, Franței și 
Israelului impotriva Egiptului și să la măsuri ur
gente pentru ca operațiunile militare împotriva 
Egiptului să înceteze, iar trupele străine să fie re
trase de pe teritoriul Egiptului.

Guvernul R.P.R. iși reafirmă convingerea că 
problema Canalului de Suez, ca și toate celelalte 
probleme internaționale litigioase, pot șl trebuie să 
fie rezolvate pe calea tratativelor în conformitate 
cu interesele păcii șl colaborării internaționale. Gu
vernul și poporul romin iși exprimă întreaga sim
patie pentru poporul și guvernul egiptean care lup
tă pentru cauza dreaptă a independenței și suvera
nității naționale a Egiptului.

1 noiembrie 1956.

IN INTÎMPINAREA ZILEI
DE 7 NOIEMBRIE

Către Comitetul Central al Partidului
Romîn și Guvernul R.P.R.

Tovarășilor Gh. Gheorghiu-Dej și Chivu Stoica 
atașamentul nostru față de 
partid și guvern, care au do
vedit încă odată că nu cunosc 
interese mai înalte decit inte
resele celor ce muncesc, că 
Iși îndreaptă întreaga activi
tate in direcția asigurării unei 
vieți îmbelșugate poporului.

Această Hotărîre este pen
tru noi un nou imbold In 
muncă Ne luăm angajamen
tul să muncim cu mai multă 
abnegație pentru creșterea 
producției și a productivității 
muncii, pentru reducerea pre
țului de cost.

Muncitorii, tehnicienii, ingi
nerii și funcționarii Uzinei 
I.C.A.R. din București, au a- 
flat cu multă bucurie de Ho- 
tărlrea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Ro- 
mln, Consiliului de Miniștri 
al R.P.R. și Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R.P R.. 
tn care se prevăd măsuri con
crete tn vederea creșterii 
velului de trai al celor 
muncesc.

Cu această ocazie, noi 
exprimăm sincer dragostea

ni
ce

ne
Și

Acesta este textul telegramei 
pe care muncitorii uzinei I.C.A.R. 
din Capitală au trimis-o Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn și Consiliului de 
Miniștri al R.P.R. în semn de 
mulțumire pentru această nouă 
dovadă a grijii cu care statul de
mocrat-popular se ocupă de ridi
carea nivelului de trai al poporu
lui.

Cu acest prilej în uzină a avut 
loc un miting. In secția I-a 
strungărie, muncitorul Virgil Pe
trescu a deschis mitingul. După 
citirea hotărîrii apărute în ziare, 
muncitorii au ținut să-și exprime 
personal mulțumirea față de 
grija cu care îi înconjoară con
ducerea statului nostru demo
crat-popular.

Traian Medișanu, tată a 4 copii, 
a spus: „Cei 400 lei, reprezentînd 
alocația de stat pe care o voi 
primi de acum înainte, vor con
tribui la îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale familiei noastre. 
Această hotărîre demonstrează 
încă odată justa politică a par
tidului nostru în scopul ridicării 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Vom răspunde grijii par
tidului prin noi fapte. Și munci
torii uzinei noastre știu să-și res
pecte angajamentele. La 6 noiem
brie uzina va produce în contul 
ultimelor sarcini de plan pe anul 
acesta”.

A cerut apoi cuvîntul Petre Co
man, mecanic de întreținere. In 
cuvinte simple, el a arătat că, 
spre deosebire de altă dată, cînd

muncitorii șomau, astăzi ei au la 
dispoziție condiții de muncă bu
ne și sînt răsplătiți după efor
turile și după munca fiecăruia. 
Noile măsuri luate de partid și 
guvern — a spus Petre Coman — 
contribuie la îmbunătățirea vieții 
muncitorilor.

Tot cu acest prilej au mai luat 
cuvîntul: muncitoarea Maria Ni- 
țescu, bătrînul muncitor Savu 
Văduva, Petru Voican și alții.

In vreme ce ceilalți muncitori 
se pregăteau să plece către casă, 
pe poarta fabricii intră gtfîind 
un bărbat între două vîrste.

— Am întîrzlat ?
— Nu-i nimic, dar spune-ne ce 

ai: băiat sau fată ? — l-au între
bat prietenii.

Am înțeles îndată despre ce 
este vorba. Ajustorul Vasile Alexe 
devenise tată.

— In asemenea momente, fireș
te, se ivesc probleme — ne-a spus 
el. —- Bineînțeles, am făcut noi 
ceva economii, dar bugetul fami
liei noastre are totuși de suportat 
noi cheltuieli. Și iată că ieri am 
aflat de alocația de stat pentru 
copii. Este desigur și pentru tî- 
năra noastră familie un prețios 
ajutor.

Vasile Alexe s-a pierdut apoi 
într-un grup de oameni care-i 
strîngeau bucuroși mîinile.

In timp ce se
cretarul comite
tului U.T.M, to
varășul Gheor
ghe lacob po
zează fotografu

lui in mijlocul cîtorva tineri 
fruntași in realizarea de econo

mii, unui din ei. Ion Nicolae j 
intirzie să vină în mijlocul gru- J 
pului. Directorul general al uzi- J 
nelor „Progresul”, tovarășul \ 
Dumitrache, îl felicită pentru J 
succesele dobîndite in realizarea I 
de economii egale cu prețul de ’ 
cost al acestui rulou compresor. J

Stația de ra- 
dioflcare a uzi
nelor metalurgi
ce „Progresul" 
din Brăila 
a transmis 
miercuri vestea 
că în această 
zi, tinerii mun
citori șl-au în
deplinit cu o 
săptămînă Îna
inte de termen, 

angajamentul 
luat tn cinstea 
zilei de 7 No
iembrie, de a 
realiza econo
mii egale cu 
prețul de cosi 
al unui rulou 
compresor.

(Agerpres)

CITIȚI TN PAGINA 3-a RE. 
PORTAJUL: TINERETUL
UZINELOR „PROGRESUL" 
ȘI-A ÎNDEPLINIT ANGAJA
MENTUL: ECONOMII EGA 
LE CU PREȚUL DE COST 
AL UNUI RULOU COMPRE
SOR.

Citiji în pag. Ill-a:
Alte relatări asupra mi

tingurilor oamenilor muncii.

DE LA
MAREA MEDITERANĂ

- -s ---

la Marea Nordului cu artiștii romîni
III. Entuziastul public olandez

Ultima etapă • turneului 
vest-european întreprins tn vara 
aceasta de o formație de, clnte- 
ce și dansuri populare a An-

de N. Minei

E frumoasa „Ciodrlia” noastră! I-a plăcut și tinerei violo
niste olandeze din fotografie. De aceea încearcă s-o învețe...

samblului C.F.R. Giulești a fost 
Olanda. In Arnhem, acest oraș 
din partea răsăriteană a Olan
dei, a avut loc intre 4 și 6 au
gust un festival folcloric inter
național la care au participat 
19 țări.

Festivalul « reprezentat o 
mare sărbătoare pentru întrea
ga populație a orașului care 
numără peste 100.000 de locui
tori. Steagurile națiunilor parti
cipante fluturau nu numai pe 
stilpil înalțl, tnșiruiți de-a lun
gul străzilor, ci și de la bal
coanele și ferestrele caselor par
ticulare. Este lesne de înțeles 
cită bucurie ne-a pricinuit să 
vedem culorile noastre și stema 
republicii nud la tot pasul, tn
tr-o (ară destul de departe de 
patria noastră.

Așa cum ne așteptam (căpă
tasem încredere în forțele noas
tre după succesul repurtat tn 
Franța), grupul nostru de dan
satori și instrumentiști s-a bu
curat de o entuziastă primire 
atît din partea publicului cit șl 
a celorlalte echipe folclorice 
care veniseră la festival. Do
vezi au fost nenumărate. Iată 
numai două dintre ele:

La spectacolul de gală cu 
care s-a închis festivalul, pri
mul număr a fost al artiștilor 
noștri. Aplauzele și uratele au 
fost atît de puternice tncît, pe 
la mijlocul spectacolului, orga
nizatorii ne-au rugat foarte 
stăruitor să mai oferim un 
dans. Evident, am acceptat și

grupul nostru a executat șl nu
mărul de tnchidere.

La balul folcloric care a ur
mat după terminarea festivalu
lui, singura echipă participantă 
care s-a produs cu dansuri și 
muzică populară a fost a noas- 
stră.

Dar proba cea mai concluden
tă a succesului dobtndit de an
samblul romtn a fost faptul că 
tn Olanda, ca și tn Franța, am 
dat după închiderea festivalului 
numeroase spectacole in diferite 
orașe ale țării: Nijmegen, Aal- 
ten, Huyssen, Appeldorn, Elst, 
Kampen, Haga etc.

Artiștii noștri au ctntat și 
dansat tn condiții dintre cele 
mai variate. In săli de specta
cole (la Arnhem, Elst, Huys
sen), tn mari parcuri de cultu
ră (la Haga), pe o insulă tn 
mijlocul unui lac artificial (la 
Rampen), In piața din centrul 
orașului (la Heerenberg), în 
fața unui castel din secolul 
XVI (la Nijmegen) etc.

Pretutindeni, fie că era vorba 
de un spectacol obișnuit, fie că, 
așa cum s-a tnttmplat la Haga, 
era o reprezentație de gală la 
care majoritatea publicului era 
formată din diplomați acredi
tați în capitala Olandei, succe
sul a fost enorm și bisurile ur
mau aproape fiecărui număr 
din program.

înainte de a începe turneul 
nostru, am fost preveniți că 
publicul olandez se caracteri
zează prin răceală atunci clnd 
este vorba de manifestări cu 
caracter artistic. Ei bine, după 
experiența făcută de noi, putem

afirma că acest public a fost 
cum nu se poate mai cald și 
mai entuziast. Așa cum s-a mai 
relatat tn presa noastră, au 
fost cazuri cînd spectatorii tn 
picioare se înclinau, tn semn 
de mulțumire, tn fața artiștilor 
remtni.

Aproape fiecare spectacol al 
grupului „Giulești" s-a trans
format tntr-o adevărată mani
festație de prietenie romtno- 
olandeză. Reprezentanții autori
tăților locale se urcau pe scenă 
și țineau calde cuvtntări tn 
care subliniau ctt de mult s-au 
apropiat popoarele noastre prin 
cunoașterea reciprocă a artei 
lor folclorice. In multe locali
tăți ni s-au oferit daruri și a- 
mintiri: cupe de argint, brode
rii populare, medalii comemora
tive etc.

Iar dintre comentariile presei 
spicuim:

„Temperamentul șl măreția 
artistică a romtnilor au deslăn- 
țuit furtuni de entuziasm tn 
rîndurile spectatorilor. Publicul 
din Arnhem este tndrăgostit de 
grupul romîn" („Arnhemsche 
Dagblad," 3 august).

,JPrin spectacolul pe care 
l-au dat la Appeldorn, dansato
rii și muzicienii romtni au do
vedit extraordinarul nivel al 
folclorului lor, precum și ne
egalata lor măiestrie. Aplauzele 
nu mai sftrșeau..." („Trouav" 
20 august).

„Grupul folcloric „Giulești" 
are evoluții artistice uluitoare" 
(„De Tisd", 7 august).

„Pași plini de farmec, salturi 
fantastice au deslănțuit ropote 
de aplauze care nu mai conte
neau" („T wentsche Courant", 
8 august).

...La sfirșitul lunii august, am 
pornit spre casă. In sufletele 
noastre mlndria succesului se 
împletea cu bucuria că aduse
sem și noi o mică contribuție la 
o mai bună cunoaștere a țării 
noastre și a artei sale peste ho
tare. Ne-am înapoiat cu convin
gerea că astfel de schimburi 
culturale reprezintă un prețios 
aport la cauza înțelegerii și 
prieteniei dintre popoare.

Forează în contul 
anului 1957

La trustul de foraj Pitești 
s-a răspindii miercuri o veste 
îmbucurătoare: a fost înde
plinit planul anual al trustu
lui la forajul de exploatare. 
Este pentru a treia oară clnd 
brigăzile de foraj din regiu
nea petroliferă Pitești iși în
deplinesc planul anual înainte 
de termen.

Succesul obținut este rezul
tatul aplicării metodelor de 
lucru avansate și îndeosebi a 
forajului cu apă. Folosirea u- 
cestei metode a permis spori
rea vitezei comerciale la fo
rajul sondelor în primele 10 
luni ale anului acesta cu 12,3 
la sută față de viteza planifi
cată. In acest fel au fost fo
rați mii de metri In plus, 
ceea ce echivalează cu săpa
rea mai multor sonde de a- 
dîncime medie. De asemenea, 
tn urma folosirii forajului cu 
apă, prețui de cost pe metrul 
forat a fost redus în primele 
10 luni cu aproape 8 la sută, 
iar ctștigul mediu al brigăzi
lor care aplici această meto
dă a crescut simțitor.

Fruntași 
la însâmînțâri

In ultimele zile oamenii muncii 
de pe ogoarele regiunii Suceava 
și.au intensificat eforturile pentru 
terminarea insămînțărilqr de 
toamnă. Pînă la 1 noiembrie raio
nul Botoșani și-a realizat în în
tregime planul de însămînțări. 
Gospodăriile colective din Roma, 
Stăuceni, Sulița, Nicșeni au însă- 
mînțat în total peste plan 227 hec. 
tare, executînd lucrări de bună 
calitate.

In întreaga regiune au termi
nat însămînțările 58 de gospo
dării agricole colective, 263 de 
întovărășiri agricole și 89 de co
mune. In raioanele Darabani și 
Fălticeni s-a însămînțat peste 95 
la sută din suprafețele planificate. 
Pe întreaga regiune au fost însă
mânțate pînă acum 137.199 hec
tare, adică 93 la sută din întrea
ga suprafață planificată.

★
In acest an în cele 35 de gos

podării agricole de stat din re
giunea Timișoara a fost destinată 
culturilor de toamnă o suprafață 
de aproape 80.000 ha. Dintre aces
tea peste 68.000 ha., cu 17.000 ha. 
mai mult decît în anul trecut, sînt 
cultivate cu grîu.

Pînă la 30 octombrie, 20 gospo
dării agricole de stat din regiu
nea Timișoara au terminat însă- 
mînțările de toamnă, iar restul 
gospodăriilor de stat, în proporție 
de 95—98 la sută. Pînă la aceeași 
dată au fost efectuate arături 
pentru însămînțările de primăva
ră pe o suprafață de peste 6.000 
ha.

Raid-anchetă în raionul Brănețti

Pe tema însămîntărilor 
de toamnă

Nici o clipă pierdută, nici o în- 
tîrziere nu mai admite vremea. 
Timpul optim pentru însămînță
rile de toamnă e pe sfîrșite și 
bătălia în vederea terminării cu 
succes a campaniei se desfășoa
ră intens în întreaga țară. Cu 
toate acestea, mai sînt regiuni și 
raioane care au rămas în urma, 
din cauza unor lipsuri care au 
stăruit și încă mai stăruie.

In rîndurile de față vom reda 
și noi cîteva aspecte pe care 
le-am întîlnit în munca organe
lor locale, a țăranilor vîrstnici și 
tineri din raionul Brănești în 
campania de însămînțări.

Fără evidență
înainte de a lua contact direct 

cu terenul ne-am adresat unui 
membru al comitetului raional 
U.T.M. cu scopul de a afla date 
în legătură cu munca și activita
tea comitetelor și organizațiilor 
U.T.M. din acest raion, în cam
pania de toamnă.

Pe tovarășul Voicu Surdilă, se
cretar al comitetului raional 
U.T.M., l-am găsit la birou. La 
unele întrebări pe care i le-am 
pus, el a răspuns cam încurcat. 
Cînd l-am rugat să ne dea cîteva 
exemple de organizații U T.M. 
bune, de tineri fruntași sau co
dași în această campanie, nu 
prea a știut ce să ne spună.

Discutînd și cu alți activiști, 
am aflat că membri. Comitetului 
raional U.T.M.-Brănești nu prea 
cunosc felul în care tinerii mun
cesc în campanie. Ei întocmesc 
în pripă situații cerute de Comi
tetul regional U.T.M.-București, 
nu primesc operativ de la 
instructorii raionali și nu țin 
o evidență zilnică. Nu o tin 
fiindcă — spunea tovarășul Sur
dilă — ce e astăzi bun, mîine e 
depășit.

Intr-un fel. secretarul are drep
tate ; intr-o campanie e normal 
să fie așa. Dar fără o evidentă 
operativă, comitetul raional 
U.T.M. este dezorientat, r.u știe 
unde treburile merg bine și unde 
merg mai anevoios, nu știe deci 
încotro să-și îndrepte eforturile. 
Ori, un asemenea fel de a munci 
nu poate să fie bun.

S.M.T.-ul întirzie, 
întovărășițu recuperează

întovărășirea agricolă „Drumul 
păcii” din 6atul Pitească, comuna 
Găneasa, e formată abia de a- 
nul trecut. Cu toate că este des
tul de tînără, întovărășirea a do
vedit un real spirit gospodăresc.

Prin interesul pe care l-au depus 
membrii ei. în frunte cu preșe
dintele, Iile Grigore, toate cultu
rile au fost recoltate la timp de 
pe cele 83,50 hectare.

Ajutați și de cei 32 de utemiști 
din sat, întovărășiții au căutat 
să procure din timp sămînță 
bună. La baza Fundulea ei au fă
cut schimb de grîu și au muncit 
și noaptea la căratul și descărca
tul celor 2000 kilograme sămînță 
primite de la bază.

Dar dacă întovărășiții au fă
cut totul ca să termine la timp 
însămînțările, au fost alții care 
au procedat invers E vorba de 
conducerea S.M.T.-Hagiești. cu 
care Întovărășirea are contract. 
Din cauza reparațiilor de proas
tă calitate, S.M.T.-ui nu și-a pu
tut respecta sarcina contractuală. 
Agronomul de sector al stațiunii, 
Ion Damian, nu a spus întovă
rășirilor deschis, din capul locu
lui, care-i situația și timp de 
două săptămîni el i-a amăgit 
atunc, cînd întovărășiții îl între
bau cînd vor veni tractoarele.

Harnicii întovărășiți nu s-au 
descurajat însă. La îndemnul to
varășului Gheorghe Prodea, de 
la Comitetul raional P.M.R.-Bră- 
nești, ei au început însăm’ntările 
cu atelajele lor Datorită muncii 
neîntrerupte pe care au depus-o 
zi șj noapte, ei au reușit ca nu
mai în trei zile să însâmînțeze 
cu grîu jumătate din cele 33 hec
tare planificate. Cu deosebită 
rîvnă au muncit tînărul candidat 
de partid Nicolae Stan, Tănase 
Răducan, secretarul organizației 
U.T.M. din sat, deputata sfatului 
popular Ioana Nicolae. Florea 
Savov, învățătoarea Milca Cris- 
tescu, membră a biroului organi
zației de partid, și alții.

Grija față de tractoriști
Cei mai multi dintre tractori

știi gospodăriei de stat Afumați 
sînt tineri și muncesc cu elan 
pentru a-și îndeplini cum se cu
vine sarcinile ce le revin în a- 
ceasta campanie.

Brigada a treia utemistă, con
dusă de tînărul candidat de par-

(Continuare tn pag 2-a),



însemnări pe marginea filmului

sjErnst Thălmann
conducătorul clasei 
sale“

A relata subiectul acestui film 
înseamnă, In fond, a expune o 
istorie rezumativă a Germaniei 
între anii 1930 și 1945. Pornind 
tocmai de la această constatare, 
mi se pare interesantă modalita
tea prin care Willi Bredl și Mi
chael Tschesno-Hell au construit 
scenariul filmului „Ernst Thăl- 
mann“. Nu avem în față pur și 
simplu episoade din viața lui 
Thălmann ilustrate doar prin ima
gini ale. luptei antifasciste a po
porului german. Interesant mi se 
pare în construcția acestui sce
nariu faptul că biografia eroului 
filmului crește organic odată cu 
zugrăvirea istoriei luptei poporu
lui german. Autorii filmului des- 
ghioacă în fața noastră geneza 
gîndurilor lui Thălmann, a acțiu
nilor sale.

Clnd izbucnește marea grevă a 
minerilor din Masfeld, Thălmann 
vede cu ochii lui — și noi tl ur
mărim în această revelație a sa — 
cum se naște solidaritatea oame
nilor muncii din regiunea Ruhr. 
De aceea cuvintele lui Thălmann 
la mitingul minerilor, hotărîrile 
sale de acțiune nu par iscate 
din senin, nu rămîn neînțelese 
pentru spectator. Dimpotrivă, noi 
înșine, parcă refacem judecata 
erouluih îi urmărirp nașterea gîn
durilor, luăm și noi hotărîrile pe 
care el le ia firesc. Mi se pare 
acestă un procedeu' cinematogra
fic deosebit de interesant. Tn ar 
cest fel, conducătorul popular ne 
este prezentat ''ca un exponent 
real al voinței maselor.

Pornind de aci autorii filmu
lui (regizor Kurt Maetzig) au 
reușit să creeze un Thălmann 
avînd înaltele calități morale ale 
unui conducător comunist, au iz
butit să ne facă să înțelegem de 
ce a fost atît de iubit Thălmann 
pe care și noi, spectatorii, îl iu
bim acum. Thălmann e cinstit, 
drept, intransigent, inteligent... 
Acestea nu sînt simple afirmații. 
In film vedem cit este de apropiat 
Thălmann de oameni în același 
episod al grevei de la Masfela; 

■ îi cunoaștem integritatea în în
chisoare unde, cu toate presiunile 
ce se exercită împotriva sa, nu-și 
trădează convingerile revoluționa
re ; devotamentul său față de to
varăși și prieteni apare limpede 
în momentul incendiului din în
chisoare, 
mul rînd 
nute nu 
toate.

Filmul 
gătura indestructibilă dintre con
ducătorul comunist și clasa mun
citoare germană. Secvența tn care 
asistăm la pregătirea grevei de 
mare răsunet este semnificativă 
în acest sens. Thălmann nu de-

cînd el suferă In pri- 
pentru că femeile deți- 
sînt salvate înainte de

sugerează tot timpul le-

cide singur, nu-și impune un 
punct de vedere prestabilit, ci se 
sfătuiește cu muncitorii pentru a 
putea lua astfel cea mai înțeleap
tă hotărîre. In același timp, fil
mul este o minunată lecție despre 
ceea ce înseamnă atașamentul 
pînă la capăt față de cauza pro
letariatului, despre ceea ce în
seamnă tenacitatea revoluționa
ră. Cînd Thălmann e scos din ce
lulă pentru a fi dus la locul exe
cuției, unul din călăi il întreabă 
ironic: „Și acuma știi ce urmea
ză domnule Thălmann?". Cu ca
pul sus, mîndru și sigur pe sine 
el ti răspunde: „Da, o Germanie 
fără voi".

Există lucruri cunoscute de noi 
toți a căror reamintire nu este 
însă nici cînd inutilă. Filmul des
pre Ernst Thălmann ne reamin
tește de barbaria fascistă, de ne
norocirile pe care hitlerismul tejo 
adus omenirii. Și tocmai prin 
aceasta filmul crește tn conștiința 
spectatorului, ura față de fascism, 
hotărlrea de a nu îngădui nici
odată reînvierea lui.

Atunci clnd este vorba de zu
grăvirea unor momente cheie din 
istoria Germaniei, regizorul fil
mului folosește procedee cinema
tografice care transmit lapidar și 
sugestiv, ideea scenariștilor. Iste
ria războinică hitleristă este în
fățișată tn film cit se poate de 
sugestiv, tn toată monstruozita
tea ei, lntr-o succesiune de clte- 
va imagini. Hitler zbiară la un 
miting: „Noi o să stăptnim Eu
ropa". jn imaginea următoare 
obiectivul aparatului surprinde o 
cazarmă. Pe poarta ei intră și
ruri de oameni concentrați, apa
ratul se rotește și descoperă o a 
doua poartă pe care ies coloane 
de soldați. Soldațli mărșăluiesc. 
Și imediat o hartă, pe care mai- 
marii Germaniei hitleriste expli
că situația frontului, ilustrează 
marșul nebunesc al acestei ar
mate de criminali.

Asemenea procedee stnt des 
folosite In film și ele ti ridică 
mult calitatea artistică. Excesiva 
folosire a dialogului, a discursu
rilor, prolixitatea tn acest sens 
a filmului tl fac Insă pe alocuri 
obositor și neinteresant. Regia 
nu a folosit tot timpul cu eco
nomie verbul și a făcut abuz 
uneori de el. Cit de sugestiv este 
episodul tn care, în puține cu
vinte, Thălmann închis ti în
fruntă pe temnicierii beți, cînd a- 
ceștia — prin felul în care stnt fil
mați — dau impresia unei haite 
de animale. Și ce păcat că in lo
cul unor asemenea soluții artis
tice de o mare forță de convin
gere, uneori Thălmann ține dis
cursuri lungi

Este cu neputință să-ți notezi

O scenă din film

PE TEMA 
ÎNSĂMÎNȚĂRILOR DE TOAMNA

Tovarășul Ion Porumbel, respon
sabil al acestui sector, să ia mă> 
suri etnd tractoriștii îi aduc la 
cunoștință asemenea „isprăvi*4. 
Probabil că el nu uită însă să mă- 
nînce de fiecare dată cînd vine 
ora mesei.

(Urmare din gag. l-a)

tîd Ion Moldoveanu, « fruntașă 
pe stațiune. Ea și-a îndeplinit 
planul anual încă de la începu
tul lunii octombrie. Datorită și a- 
cestui fapt, gospodăria șl-a ter
minat planul de pe data de 20 
octombrie. Au fost însămînțate 
350 de hectare cu grîu, 150 de 
hectare cu orz — care a răsărit 
deja — 30 hectare cu secară 
masă verde, 80 hectare cu bor- 
ceag și altele. Animați de dorin
ța de a face arături de toamnă 
și pe restul de ogoare, tractoriștii 
au arat 750 de hectare din cele 
aproape 2000 pe care le are gos
podăria.

Dar dacă ei își fac cum se cu
vine datoria, sînt oameni care 
prin nepăsarea lor le taie elanul.

In noaptea de 26 spre 27 oc
tombrie, tractoriștii din 
lui Moldoveanu arau pe 
turile gospodăriei. în 
Movilița. Cînd, pe ia ora 
tea, organizatorul U.T.M,

brigada 
pămîn- 

sectorul 
1 noap- 

___  „ . al gos
podăriei de stat Afumați, Cons
tantin Ioniță, și pontatorul 
Gheorghe Preda au ajuns pe 
cîmp, i-au găsit pe tractoriști lu- 
crînd de zor. Erau însă necăjiți. 
La ora aceea tîrzie, tractoriștilor 
încă nu li se adusese mîncarea. 
Abia tn zori a sosit. Lucrul aces
ta s-a mai' tntîmplat și alte ori.

Ctteva concluzii

Unii conștiincioși — 
alții...

CREȘTE REȚEAUA
de CINEMATOGRAFE

în curind, oamenii muncii din 
țara noastră vor putea viziona 
filme pe ecranele unor noi cine
matografe.

In luna noiembrie, cetățenilor 
orașului Bacău li se va da în fo
losință un nou cinematograf, cu 
o capacitate de 400 locuri. De 
asemenea, un nou cinematograf, 
cu o capacitate de 300 locuri, va 
intra în funcțiune în aceeași lună 
în orașul Tg. Ocrra. In luna de
cembrie vor fi date în folosință 
cinematograful „Alianța" din Ca
pitală. cinematografele din Urzi- 
ceni și Topliță, precum și sala 
reconstruită a cinematografului 
„Progresul" din Sinaia.

Cinematografele „Rahova", „Lu
mina", „Aurel Vlaicu", „Mihail

Eminescu", „Popov", „Libertății", 
„Timpuri Noi" din București, 
precum și o serie de cinemato
grafe din regiunile Cluj, Galați, 
Pitești, Ploești și Stalin vor fi 
amenajate sau reconstruite. Lu
crările încep pînă la sfîrșitul anu
lui în curs.

In anul viitor, rețeaua noastră 
cinematografică se va lărgi prin 
construirea a două cinematografe 
cu o capacitate de 400 locuri, în 
orașele Baia Mare și Pitești și a 
15 cinematografe cu o capacitate 
de 300 locuri, la București (în 
cartierele Dudești Cioplea, Fe
rentari și 23 August), Suceava. 
Panciu, Zimnicea, Sulina, Tg. 
Frumos, Hîrlău, Oravița și altele.

însemnările oriclt de sumare pe 
marginea acestui film, fără a 
vorbi de realizările actoricești 
văzute aci Gunther Simon creea
ză un Thălmann convingător 
care ne va rămîne desigur adine 
întipărit tn memorie. Karla Run- 
kehl In Anne Jansen, actorul so 
vietic Nikolai Kriucikov, sau 
Fritz Diez și Kurt Wetzel tn ro
lurile lui Hitler și respectiv GQe- 
ring au creații actoricești remar
cabile. Există însă mai ales un 
actor tn acest film — Hans-Pe- 
ter Minetti — care tn rolul lui 
Fiete Jansen are o creație cu to
tul deosebită. Jocul său reținut, 
foarte interiorizat, cald, emo
ționant ne îngăduie, mi se pare, 
să-l socotim, după această crea
ție, printre cei mai buni actori 
de film europeni.

Filmul ,,Ernst Thălmann'' reîn
vie tn fața noastră figura condu
cătorului proletariatului german 
din întunecata epocă a domina
ției fasciste. El ne face totodată 
să înțelegem și să urmăm pilda 
de modestie, cinste, intransigen
ță și lupta pentru dreptate și 
adevăr a unui mare conducă
tor comunist.

DUPĂ DOI ANI...
•%
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ION BARNA

Vizitele unor 
oaspeți iugoslavi
Delegația de specialiști iugo 

slavi din domeniul silviculturii și 
industriei lemnului, care se gă
sește în țara noastră la invitația 
Consiliului Central AS1T, a vizi
tat în cursul zilei de miercuri In
stitutul de cercetări silvice și In
stitutul de cercetări și experimen
tări pentru industria lemnului. -

Apoi membrii delegației s-au 
împărțit în două grupe. Primul 
grup format din specialiști în 
meniul silviculturii a făcut o 
zită Ia Ministerul Silviculturii, 
al doilea 
industria 
vizită la 
Lemnului.

In după amiaza aceleiași zile 
oaspeții iugoslavi au făcut o vi
zită la sediul Consiliului Central 
ASIT

grup, de specialiști 
lemnului, a făcut

do-
vi- 
iar 
în 
o

Ministerul Industriei

(Agerpres)

Încă o comună 
radioficâtă

Mîrșa e una din comunele mar! 
ale raionului Videle, din regiunea 
București. In anii puterii popu
lare, }n viața țăranilor de aici 
s-au petrecut multe și profunde 
schimbări. A luat ființă o gospo
dărie agricolă colectivă, s-a con
struit o casă de nașteri, o mică 
uzină electrică etc.

De multă vreme țăranii munci
tori au dorit să aibă în comună 
o stație de radioamplificare, iar 
în case să apară difuzoarele. Ți- 
nînd seama de propunerile cetă
țenilor, sfatul popular comunal, 
împreună cu gospodăria agricolă 
de stat Mîrșa, au procurat sta
ția de radioamplificare și mate
rialele necesare.

Mobilizați de învățătorul Marin 
Stroe și de electricianul utemisț 
Ștefan Calotă, țăranii muncitori 
au executat, prin muncă voluntară, 
instalarea întregii rețele de radio
amplificare care cuprinde circa 
200 difuzoare. De asemenea, ute
miștii Constantin Călin și Con
stantin Tunaru, mecanici la uzina 
electrică, au lucrat zeci de ore de 
muncă voluntară, fiind un exem
plu pentru ceilalți tineri din co
mună.

Corespondent 
COSTEL PĂUN

După cum vedeți, raidul nos
tru a scos la iveală unele lip
suri ce se manifestă în raionul 
Brănești. Acestea, pe lingă alte 
deficiențe, au făcut ca însămîn- 
țările de toamnă să fie mult ră
mase în urmă. Pînă la 26 octom
brie exclusiv, în întregul raion 
se însămînțase abia 44,70 la sută 
din plan. Pînă la aceeași dată, 
nici o comună nu terminase în- 
sămînțările.

La baza acestor fapte stau ct
teva cauze principale.

Intîi, slaba mobilizare a țăra
nilor muncitori. Unii președinți 
de staturi populare, cum sînt 
Tache Pahascu din comuna Să- 
rulești, Stelian Oprea din Tămă- 
dău sau Ș tel an Goțe din Fun- 
dulea să nu uite că la data de 
26 octombrie aceste comune rea
lizaseră abia 35—37 la sută din 
planul însămînțărilor de toamnă.

O altă cauză a constituit-o 
problema seminței. In raion a 
existat și există • - -
țăranii muncitori 
drumați din timp 
să se ajute între 
parte, procurarea

Tînăra tehniciană Ileana Bere- 
șiu e șefa punctului agricol Fun- 
deni. Faptul că această comună 
e fruntașă la însămînțări — a 
doua pe raion, cu 1430 hectare 
însămînțate pînă la 26 octombrie, 
din cele 1800 planificate — se 
datorește în bună măsură șl sir- 
guinței pe care a depus-o tova
rășa Bereșiu în munca de lămu
rire și antrenare a țăranilor 
muncitori. Ea străbate zilnic 
drumul de la un sat la altul, 
dînd lămuriri oamenilor și mobi- 
lizîndu-i 
nie.

Dar în 
altfel de 
utemista 
ciană în 
tă acest titlu doar cu numele. Ea 
nu merge pe teren și atunci cînd 
se mai întîmplă să plece din co
mună, face treabă de mîntuială. 
Comuna Găneasa și-a îndeplinit 
doar 57 la sută din plan și ea, 
tehniciană, nu consideră necesar 
să fie în primele rînduri tn cam
pania. întovărășiți! și țăranii in
dividuali din satul Pitească n-au 
văzut-o de săptămîni de zile.

Inginerul agronom Măleanu 
din comuna Brănești procedează 
într-un mod și mai „original". El 
vine în fiecare zi cu trenul de 
la București. Dar, de cele mai 
multe ori, sosește după ora 9 di
mineața. Cînd vede că a întîrziat 
atît, el nici nu mai dă pe la 
sfatul popular, ci o ia la întîm- 
plare peste cîmp.

Odată, secretarul Sfatului popu
lar raional Brănești l-a 
zi întreagă și nu l-a 
găsit. Oamenii l-au 
informat că trece ca 
vîntul prin sate, fără 
să le dea lămuriri, 
fără să-i sprijine în 
muncă. De altfel, in
ginerul Măleanu a de
clarat că 
ba lui" să 
pe țăranii 
să-i ajute.

Se pare 
lui" e să 
gulat de la servici, s-o 
ia razna iepurește peste 
cîmp, fără să-i pese că comuna 
Brănești se află printre codașe la 
însămînțări, fără să se sinchi
sească cel puțin că din cele 1216 
hectare planificate pe comună, 
doar 564 au fost însămînțate 
pînă la 26 octombrie,

la munca în campa-

raionul Brănești sînt și 
tehnicieni. De exemplu, 
Victoria Manea, tehni- 
comuna Găneasa, poar-

sămîntă. 
nu
să
ei. 
de

Dar 
au fost în- 
o schimbe, 
Pe de altă 
către orga

nele raionale a cantității de 880 
tone sămînță s-a făcut cu întîr
ziere.

Față de toate acestea, se naște 
o întrebare: existau oare po
sibilități ca lipsurile semnalate 
să fi fost preîntîmpinate î Da, 
au existat asemenea posibilități. 
Dovadă — șase gospodării colec
tive care au avut sămînța lor, 
au terminat însămînțările încă 
de la data de 13 octombrie. Con
ducătorii acestor unități și-au or
ganizat bine munca, nu au aștep
tat „mură în gură" indicații de 
la raion.

Organizațiile U.T.M. din aces
te gospodării colective au spri
jinit terminarea însămînțărilor 
de toamnă. Dar sînt alte orga
nizații de bază U.T.M. care nu

Inginerul Măleanu din comuna Bră
nești tntlrzie mereu la serviciu și 
se ferește că dea ochi cu tovarășii de 

la sfatul popular.

Un tezaur 
descoperit 

de pionieri
Veselia cuprinsese întregul 

grup de pionieri. Excursii mult 
dorită devenise realitate. După 
cîtva timp lăsasem tn urmă co
muna noastră, Șușița-Filiași. E- 
ram nerăbdători să ajungem la 
țintă. Ne așteptau ore plăcute de 
odihnă, joacă și îndrăgitele lec
ții practice ale învățătorului nos
tru, Ștefan Bădescu.

Am poposit în cele din urmă 
pe malul rîului Șușița, într-o 
luncă minunată, dominată de un 
bătrîn stejar, de care ne vor lega 
amintiri ce nu vor fi uitate ni
ciodată. Poate că unii vor găsi 
In pagini de cronici vorbindu-se 
chiar de grupa noastră de pio
nieri, de tovarășul învățător, de 
apa Șușiței și de cercetările noas
tre. în ziua aceea am descoperit, 
la rădăcinile bătrînului stejar, un 
tezaur de argint, cuprinzînd mo
nede, o brățară și alte obiecte 
datînd din secolul al XIV-lea, din 
vremea lui Strașimir, țarul Bul
gariei.

îndată ce am ajuns în comună 
am înștiințat Muzeul raional Tur- 
nu Severin și Muzeul regional 
Craiova care, de altfel, în urmă
toarele zile au luat măsurile cu
venite pentru ca aceste obiecte de 
valoare istorică să poată fi păs
trate așa cum se cuvine.

Corespondent 
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rele vechi. Iși dădea seama că 
procesul muncii nu e perfect, 
că omul trebuie să stăpînească 
mașina, să-i descopere no; pu
teri. Existau destule lipsuri, 
destule probleme de rezolvat: 
o mai bună organizare a locu
lui de muncă, aplicarea meto
dei Bașkirova de legare a fi
rului, mărirea randamentului 
mașinii printr-o permanentă 
și atentă întreținere etc. îm
preună cu Alexandrina Pavel 
a început să aplice noi me
tode de muncă, să ridice sim
țitor procentele de depășire a 
planului. Tovarășii de muncă, 
apreciind capacitatea ei orga
nizatorică, au ales-o atunci 
șefa brigăzii I de tineret, bri
gadă fruntașă pe fabrică...

..Acum se împlinesc doi 
an; de cînd, pe poarta fabri
cii „Dorobanțul", au Intrat 
sfioase două fete. Astăzi, pe 
panoul ridicat în centrul ora
șului Ploești stă, la loc de 
cinste, fotografia unei codane 
cu cosițe negre, cu ochi mari, 
pătrunzători, cu zîrabet tăi
nuit în colțul gurii: Maria 
Popescu, fruntașă în producție 
la fabrica „Dorobanțul", 
panou! de la intrarea în 
brică stă scris cu litere 
șchioapă numele unei 
fruntașe: Alexandrina Pavel.

anului 1954, ti-
Popescu și Ale-

In toamna 
nerele Maria 
xandrina Pavel au pășit pen
tru prima oară în halele fa
bricii „Dorobanțul" din Plo
ești. Acasă, în satul pitulat 
sub munte, mai lucraseră la 
războaie de țesut. Insă ceea 
ce vedeau acum le tăia respi
rația. Mașini complicate, mii 
de suveici, păienjeniș de fire.

Intr-o zi, comunistul Petre 
Cioboată le-a întîlnit aproape 
de ora mesei. Cărau o ladă 
plină cu suveici și împingeau 
căruciorul, fără să se uite în 
jur.

— Ce vă roade măi copii ? 
ț De ce sînteți așa plouate ? 
î le-a întrebat meșterul. Și a- 
: poi, continuă el — ca să fii
• fruntaș nu e nevoie să-ți scoți 
: sufletul. Bunăvoință aveți, vă 
î lipsește însă priceperea, cali-
• ficarea...
• Urmînd sfaturile maistrului,
• Alexandrina Pavel și Maria
• Popescu s-au înscris la școala 
; de calificare. Nu le-a fost 
4 ușor. Uneori entuziasmul Ma- 
4 riei era înlocuit de pasivitate 
4 Dacă în acele momente nu ar 
4 fi existat îndemnul prietenei 
4 sale, ar fj abandonat învăță- 
4 tura și ar fi plecat acasă.
4 Și iată-le, după ce au termî- 
4 nat cursul de calificare, lucrînd
• acum la aceeași mașină de bo-
• binat! Maria ajunsese să dea 
i randament la fel ca muncitoa-

>

«

Pe 
fa

de-o 
alte
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MAI MULT CIMENT
•
• Anul trecut,
• partid Pietran
• la fabrica de ciment „Victoria
• socialistă4* din Turda, a hotă-
• rit să facă din schimbul său 
« de tineret un schimb fruntaș, 
ț Nu a fost o cale ușoară. Se
• impunea să-și cunoască mai 
î bine oamenii, să se ocupe în 
| parte de fiecare 
ț Chiar * 
î Vasile

ra nr.
ție.

— Ascultă Vasile, dacă nu 
. ar fi atîtea opriri la moara 
? a 3-a s-ar putea realiza, în

candidatul de 
Zoltan, morar

căutat o

9

: dintre ei. 
în acea zi între el și 
Ciocan, morar la moa- 
3, s-a înfiripat o discu-

O pepiniera
a sportivilor de mîine

procente, o depășire de 5 la 
sută Ce zici, putem avea cit 
mai puține opriri accidentale ?

— Să încercăm — i-a răs
puns Vasile Ciocan.

Și au încercat. Pietran era 
mereu în preajma tinărului 
morar ajutîndu-1: „Atenție la 
turație... Nu merge în gol... 
Vezi ce-i cu scîrțîitul acela.. 
Supraveghează ungerea..." 
Primul succes nu a intirziat 
să apară. La sfîrșitul aceleiași 
luni, moara a 3-a a realizat 
cu 6,5 la sută peste plan. „De 
acum atenție la celelalte mori, 
la ceilalți alimentatori", și-a 

"zis șeful de schimb. Lună de 
? lună activitatea schimbului se 
: îmbunătățea, indicii intensivi
• și extensivi creșteau. Rămă-
• sese în urmă doar echipa de 
: lăcătuși. !
• Urmînd exemplul comuniști- ... k

să
re- 
se

o

X

I

„nu-i trea- 
lămurească 
muncitori,

că „treaba 
întîrzie re- — Eu fug că sînt fricos; dar dumneata ?

— Nu vreau să vadă cei de la sfat că am 
intirziat iar.

l/nul stă și celălalt 
îi dă ajutor

Arătam mai sus că comuna 
Brănești a rămas în urmă cu în- 
sămînțările. Acest lucru se dato- 
rește și slabei activități desfășu
rate în această campanie de că
tre comitetul U.T.M. și organiza
ția U.T.M din comuna și satul 
Brănești. Utemiștii de aici au 
fost lăsați la voia întîmplării, 
n-au fost mobilizați în muncă, nu 
li s-au trasat nici un fel de sar
cini.

Secretarul comitetului U.T.M 
pe comună este Ion Minea, iar 
al organizației U.T.M. pe sat e 
fratele său, Aurel Minea. In loc 
să fie motorul acestor organiza
ții, cei doi frați sînt delăsă
tori și inactivi. Vorba aceea i 
„unul stă și celălalt îi dă 
tor".

Aceasta însă nu mai poate 
nui. Utemiștii de aici pot și
buie să-i tragă serios la răspun
dere pe cei doi. In același timp, 
e datoria comitetului raional 
U.T.M., sub ochii căruia se în- 
tîmplă lucrul acesta, să înțeleagă 
că intervenția sa este necesară 
fără întîrziere.

pil-

mai 
în

aju-

dăi- 
tre-

237 recorduri dobortte. 215 
titluri de campioni republicani 
de /uniori clștigate șl peste 130 
de tineri promovați In echipele 
reprezentative ale țării. lată un 
scurt bilanf al activității de 5 
ani a colectivului sportiv „Ttnă- 
rul dinamovist".

După cum știți, colectivul spor
tiv „Tlnărul dinamovist" cuprin
de In numeroasele sale secții 
numai copii și juniori. Cum se 
face că aceștia obțin rezultate 
sportive foarte bune ?

— Veniți in fiecare luni sau 
vineri pe stadionul nostru și vă 
veți convinge, ne-a spus tov. 
Gh. Vlădica, secretarul colecti
vului „Tinărul dinamovist".

$i iată-ne intr-o dimineață de 
vineri la parcul sportiv „Dina
mo". La intrarea in stadion, a- 
proape două sute de tineri. Ce 
se tnttmplă ? Un binevoitor ne 
răspunde:

— E zi de selecție.

La sediul colectivului sportiv, 
unde am pornit împreună cu cei 
peste 200 de tineri, tov. Gh. Vlă
dica ne explică pe îndelete:

— Activiștii și antrenorii co
lectivului nostru sportiv merg 
prin școli și. ajutați de profesorii 
de educație fizică, vorbesc cu ele
vii care doresc să practice In 
mod sistematic sportul, să se spe
cializeze intr-o anumită disciplină 
sportivă. Pe toți ti invită să 
vină la concursurile de selecție 
ale colectivului nostru. Aproape 
in fiecare zi de selecfie vin 100- 
200 de elevi. Antrenorii colecti
vului nostru organizează con
cursuri și întreceri la atletism, 
volei, baschet, ciclism, rugbi, 
scrimă și alte discipline sportive 
In care tinerii tși manifestă do
rința să activeze in cadrul co
lectivului nostru. Antrenorii țin 
seama că tinerii n-au încă pre
gătire fizică și nici tehnică; ei

urmăresc doar aptitudinile tineri
lor, perspectivele lor.

Dar să-i vedeți la lucru...
...După ce au concurat la pro

ba de 50 m. plat, un mare nu
măr de tineri s-au strlns In fața

Iată tn fotografia a 2-a o parte 
din acestea, care și-au exprimat 
dorința să practice voleiul, tn- 
drepttndu-se spre terenurile de 
joc.

Nu lipsesc nici cei ce doresc

•lor, al celorlalți utemiști, 
jnerii lăcătuși au pornit 
; muncească cu nădejde. Și 
jzultatele n-au întîrziat să 
; vadă...
î Vă dațl seama ce înseamnă 
șo tonă de ciment peste plan ? 
; Dar mai multe sute ? Noj con- 
jstrucții industriale, noi case 
•de locuit, noi poduri, noi 
•școli... Numai judecind astfel 
•putem aprecia munca schim- 
jbului de tineret condus de Pie- 
jtran Zoltan. In acest an. 
î schimbul acesta a dat peste 
jplan 1.000 tone ciment. Da, o 
; cifră frumoasă, care vorbește 
{elocvent despre omul nou, a- 
idevăratul stăpin in patria
• noastră liberă.
• Corespondent
î P. AUREL
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sprijină însămînțările. Chiar ac
tiviștii comitetului raional U.T.M. 
nu prea au trecut în această 
campanie pe la sfatul popular 
raional, să vadă cel puțin grafi
cul instalat la poartă, să-și poa
tă da seama unde merg treburile 
mai slab și să intervină apoi cu 
ajutorul lor. Așa stînd lucrurile, 
e limpede că rezultatele nu 
teau fi satisfăcătoare.

Pentru terminarea în cel 
scurt timp a însămînțărilor
raionul Brănești se impun unele 
măsuri urgente. Trebuie grăbită 
operația schimbului de semințe la 
bazele de recepții și evitate a- 
glomerările, lucru ce se petrece, 
de pildă, la baza Fundulea. Sfa
turile populare comunale sînt da
toare să mobilizeze țăranii mun
citori cu gospodării individuale, 
pentru a folosi la maximum tim
pul care se menține bun. Iar ac
tiviștii comitetului raional U.T.M., 
atunci cînd merg în organiza
țiile de bază, au datoria să le 
îndrume cu atenție, să le traseze 
sarcini concrete în vederea acce
lerării însămînțărilor de toamnă

Da, se cere accelerarea însă- 
mințărilor de toamnă. La înce
putul campaniei viteza de lucru 
fusese stabilită la 1800 hectare 
zilnic. Pe urmă, trebuia să creas
că treptat. Dar ea nu a fost nici
odată realizată. De aceea, acum 
e necesară o viteză de lucru de 
3500—4000 hectare zilnic. Lucru 
care, cu străduință bineînțeles, 
se poate înfăptui.

Numai folosind toate forțele, 
raionul Brănești va putea ca în 
scurt timp să termine însămință- 
rile .de toamnă, asigurînd pentru 
anul viitor o recoltă bogată.

C. SLAVIC
N. BARBU

CONSTRUCȚII 
de interes obștesc 
în regiunea Baia Mare

Constructorii din regiunea Baia 
Mare au depus o rodnică activi
tate în ridicarea și reconstrucția 
unor importante clădiri industriale 
și social.culturale. Din 1950 și 
pînă acum ei au Construit și re
construit 32 de obiective industria
le pentru diferite sectoare ale 
economiei. Printre cele mai im
portante se află Atelierele cen
trale de reparat utilaj minier 
„Hutira Dezideriu" și uzina elec
trică din orașul Baia Mare, fa
brica de dantele „Solidaritatea" 
din Satu Mare, fabrica de cheres. 
tea din Tăuții de Sus, flotațiile 
de la întreprinderile miniere 
„Steaua Roșie", „Petre Gheorghe" 
și „7 Noiembrie" etc. La acestea 
se adaugă cele 3 noi fabrici de 
pîine, sediile pentru 11 cooperati
ve meșteșugărești, 4 fabrici de 
cărămizi, precum și numeroase 
ateliere construite în cadrul în
treprinderilor existente.

In domeniul social-cultural, 
constructorii băimăreni au ridi
cat complexul școlar de la Să- 
sar, Spitalul din Negrești, o po
liclinică modernă tn Baia Mare, 
nou! sanatoriu T.B.C. de la Borșa, 
peste 50 de școli și cămine cul
turale, precum și zecile de locuin
țe în cartierele muncitorești din 
Baia Mare. Baia Sprie, Cavnic, 
Nistru etc. în prezent constructo
rii execută lucrări pe șantierele 
din Baia Mare, Baia Sprie și 
Nistru unde se vor ridica 42 de 
blocuri de locuințe pentru mineri.

(Agerpres)

BUNI
„Camera deputatului" a sfatu

lui popular al orașului Galați, cu
noaște o intensă activitate. Zil
nic numeroși deputați vin și aduc, 
la cunoștința comitetului execu
tiv diferite propuneri făcute de 

Lalegători în scopul unei bune 
I gospodăriri a orașului.
I Unele din aceste propuneri sînt 
înfăptuite de către comitetul exe-

GOSPODARI
cutiv, altele stnt aduse la înde
plinire de către deputați, cu spri
jinul cetățenilor. Astfel, de cu- 
rînd, la propunerea deputatei Va- 
lerica Vasiliu, s-a extins rețeaua 
de iluminat public și pe străzile 
Traian Gheorghiu și Constantin 
Dumitrescu.

De asemenea, tn urma discu
ției avute cu alegătorii asupra

ștachetelor de săritură tn înăl
țime.

Un alt grup de tineri și-au 
manifestat dorința să se speciali
zeze In tehnica aruncării greu
tății. Antrenorul e cit se ooate 
de fericit. Numărul tinerilor care 
se specializează de timpuriu tn 
această probă a fost mică plnă 
acum și din această cauză și 
performanțele stnt încă slabe. El 
arată deci cu plăcere tinerilor 
tehnica aruncării corecte a greu
tății (fotografia nr. 1). Rtnd pe 
rtnd apoi, tinerii aruncă și ei 
greutatea sub supravegherea an
trenorului.

Astăzi la concursul de selec
ționare au venit de la Școala me
die de fete nr. 15, sub conduce
rea profesoarei de educație fizi
că Iliescu, ctteva clase de eleve.

să practice rugbiul. De data 
aceasta au venit un grup de prie
teni din aceeași școală. Toți stnt... 
rugbiști pasionați.

Baschetbalul este unul dintre 
cele mai iubite și preferate spor- 
turi ale elevilor și elevelor. In 
fiecare zi de selecționare pe cele 
patru terenuri se încing dispute 
dlrze intre echipe constituite pe 
loc. înainte insă de începerea 
meciurilor, tovarășul D. Giurcu- 
lescu, antrenorul secției de bas
chet a colectivului „Tinărul di
namovist", dă primele îndrumări 
tehnice. De data aceasta se dau 
îndrumări tn legătură cu priza 
mingii (fotografia nr. 3).

...Și concursurile continuă.
Astfel pe la colectivul „Tină- 

rut dinamovist" din București 
trec sute și mii de tineri dor-

nici să se specializeze tntr-o a- 
numită disciplină sportivă. Numai 
Intre 1 aprilie și 1 octombrie 
a.c., circa 5000 de tineri și ti
nere au participat la concursuri
le de selecționare. Dintre ei, doar 
1200 au fost admiși să frecven
teze antrenamentele secțiilor res
pective pe o perioadă de verifi
care. Apoi, o nouă selecție. In 
sftrșit, cei mai buni, 457 de ti
neri, au început să activeze regu
lat tn cele 19 secții pe ramuri de 
sport ale colectivului pregătindu- 
se pentru a-și realiza visul de 
a deveni sportivi fruntași.

Dar nici cei care n-au fost re
ținuți la probele de selecționări 
nu se descurajează. Sfaturile șl 
îndrumările antrenorilor le dau 
speranțe. Ei încep să activeze cu 
mai multă regularitate la colec
tivele sportive școlare pentru 
dezvoltarea calităților fizice. 
Astfel, peste ctteva luni, el vor 
veni din nou la concursurile de se-

lecționare. De data aceasta mai 
bine pregătiți, cu mai multe șan
se de a intra In secțiile colecti
vului.

In orice caz șl pentru unii 
cit și pentru alții concursurile 
de selecționare de la co

lectivul „Tinărul dinamovist" 
constituie primii pași în drumul 
spre afirmarea sportivă. Acesta e 
de fapt și secretul succeselor ob
ținute de sportivii colectivului 
„Tinărul dinamovist".

S. SPIREA

problemelor gospodărești din cir
cumscripția sa, deputatul Miha- 
lache Bratu a propus îmbunătă
țirea condițiilor de îngrijire a co
piilor la creșa din cartierul 
Brăila. Aici era nevoie, printre 
altele, de o instalație de apă 'a 
bucătărie, baie etc. Comitetele de 
cetățeni de pe străzile Argeș, Tra
ian Teodorescu și G-ral Cris- 
tescu au organizat o reuniune 
tovărășească la care s-a strîns 
suma de bani cu care s-a putut 
face instalația necesară.

La cererea cetățenilor de pe 
străzile Perceptor Gheorghiu, și 
Metalurgiei, în locul unei con
ducte vechi și cu o mică capaci- 

apă, a fost 
nouă, mal

tate de alimentare cu 
instalată o conductă 
mare.

Tot Ia îndemnul deputaților 
s-au făcut și lucrări de pavare a 
unor străzi. Astfel, nu de mult, 
strada Lemnari, fundătura Lem
nari și alte străzi din oraș au 
fost pavate în întregime. Un 
exemplu frumos în această pri
vință l-au dat cetățenii din strada 
Gh. Coșbuc. Dintre aceștia, Ignat 
Obreja și Constantin Gheorghiu 
și-au reparat singuri, la îndemnul 
deputatei Angela Drăgan, tro
tuarul din fața caselor, dovedind 
astfel spirit de buni gospodari.

Corespondent
A. GOBJILA



‘4VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Evidența membrilor
■■un sector important al muncii noastre

Forța și capacitatea de muncă 
a organizațiilor U.T.M. sînt de
terminate nu numai de numărul 
utemiștilor, ci și de felul cum par
ticipă ei la munca organizației, de 
felul cum este respectată demo. 
crația internă ta organizație, de 
nivelul disciplinei fiecărui membru 
U.T.M. Respectarea cea mai stric
tă a statutului, disciplina con
știentă a tuturor utemiștilor sînt 
condiții indispensabile pentru 
succesul muncii fiecărei organiza
ții de bază.

Una din prevederile disciplinei 
de organizație este respectarea 
strictă de către fiecare utemist a 
normelor stabilite cu privire la 
evidența membrilor U T.M. Practi. 
ca ne-a dovedit că succesul mun
cii organizațiilor U.T.M. de
pinde în mare măsură de cunoaș
terea exactă a forțelor organiza
ției, de tinerea la zi a evidenței 
utemiștilor. Cunoașterea în orice 
moment a numărului de membri 
ai organizației dă posibilitatea să 
fie repartizate tn mod just ute- 
Sr trffi S;

tura de z| cu zi a fiecărui utemist euțat pe larg despre însemnătj

res- 
Nu- 
din 
fost 
ute-

ide-

cu organizația, prin contribuția 
lu! personală la îndeplinirea tre
burilor ce sînt de rezolvat Tot
odată, educînd pe fiecare utemist 
să respecte cu strictețe normele 
stabilite pentru evidența membri
lor, facem să crească în conștiin
ța lut spiritul disciplinei și răs
punderii față de organizație. De
zordinea și neglijența tn evidența 
membrilor zdruncină disciplina, 
duc cu timpul la ruperea unor 
utemîștî de viața activă ce 8e des
fășoară tn organizație.

Cu prilejul aplicării tn viată a 
Hotărîrii Plenarei C.C al U.T.M 
cu privire la preschimbarea car
netelor de membru U.T.M. și in
troducerea cărților de evidență 
personală pentru fiecare utemist, 
ne-am convins odată tn plus, cît 
e de Important să organizăm 
păstrarea unei evidențe precise a 
membrilor organizației.

Pînă la aplicarea acestei hotă- 
rtri, în raionul nostru existau mari 
deficiente în organizarea eviden
ței utemiștilor. Și aceasta din 
cauză că noi priveam problema 
evidenței ca o chestiune tehnică, 
de mică importanță și nu ne ocu
pam de organizarea ei decît spo
radic, de obicei cînd întocmeam 
diferite statistici cerute de comi
tetul regional. Ca rezultat, în 
multe organizații de bază U.T.M. 
evidența membrilor era într-o 
stare de dezordine: multi utemiști 
nu respectau îndatorirea ce o 
aveau, de a trece pe la secretarul 
organizației și pe Ia comitetul ra
ional cînd plecau sau veneau din 
alte raioane și de aceea rămîneau 
mult timp neîncadrați efectiv în 
munca organizației.

Trecind la aplicarea Hotărîrii 
C.C. al U.T.M am reușit să pu
nem ordine în mare măsură în 
păstrarea evidenței membrilor 
U.T.M. din raion. Aceasta ne-a 
permis ca pe mulți utemiști. con
siderați în mod nejustificat ca 
fiind plecați din raion fără a fi 
scoși din evidență, să.i activizăm, 
încadrîndu-i efectiv în activitatea 
organizațiilor U.T.M. din locurile 
în. care se găseau.

Măsurile luate de comitetul

zațille de bază. Mai sînt încă ute
miști din unele organizații de 
bază care pleacă din raion fără 
să anunțe pe nimeni. Lipsurile 
existente în evidența membrilor 
sînt cauzate de slaba muncă po- 
litico-educativă desfășurată tn or
ganizațiile de bază respective. 
Așa, de pildă, utemiștii din orga
nizația Predeal-Sărari, a cărei 
activitate este extrem de slabă, nu 
participă la viața organizației 
și de aceea nu cunosc obli
gațiile pe care le au ca ute
miști. Aci adunările generale se 
țin încă la întîmplare, pregătite 
iormal și numai atunci cînd vine 
activistul de la raion . utemiștii 
oleacă din organizație în alte 
părți fără a-și face mutația.

De justa organizare a evidenței 
membrilor ne ocupăm noi, secre
tarii comitetului raional. Noi 6În- 
tem cei care facem cunoștință 
personal cu utemiștii înainte de 
primirea lor în evidență, noi cer
cetăm documentele lor. Noi tre
buie să folosim și acest pri- 

țru educarea utemiști- 
__ Iritul disciplinei. Discu
țiile Cu utemiștii despre drep
turile și îndatoririle lor statutare 
s.au dovedit a f> fructuoase. Dar 
discuțiile cu utemiștii care vin sau 
pleacă din raion nu se rezumă 
numai la problema drepturilor și 
îndatoririlor statutare. De la ei, 
âm aflat de multe ori lucruri in; 
teresante, am primit propuneri 
prețioase, care ne-au fost de fo
los în muncă. Din discuția cu ute- 
mistul Dițu, de pildă, plecat nu 
de mult din raionul nostru, am 
aflat că ta comuna Ariceștii-Zele- 
tin, reuniunile tovărășești n-au un 
___ _________ ;• ------ ’i
educative avusese urmări nedorite 
și asupra altor domenii din munca 
acestei organizații, dusese la slă
birea disciplinei utemiștilor, dă
duse prilej să se ivească la ei a-

nostru raional au permis să fie 
reîncadrați ta evidența organiza
țiilor de bază U.T.M. și totodată 
antrenați concret la îndeplinirea 
sarcinilor peste 400 de utemiști 
plecați din diferite motive dintr-o 
organizație într-alta fără să 
pecte normele de evidență, 
mai tn organizația de bază 
comuna Olteni, de pildă, au 
găsiți în această situație 17 
miști.

Firește că, pentru a reuși să 
punem ordine în evidența ute
miștilor, a trebuit să muncim in
tens. Problema evidenței mem. 
brilor s-a analizat într-o plenară 
a comitetului nostru raional De 
asemenea s-au ținut instructaje și 
apoi seminarii cu secretarii orga, 
nizațiilor de bază despre această 
problemă. Pentru a ajuta intro
ducerea ordinei în evidență, în 
organizațiile de bază au fost tri
miși — pe lîngă activiști sala- 
riați aî comitetului nostru raio
nal — și activiști extrabugetari. 
Ei au ajutat secretarii organiza-

_a-

tflitat pe larg despre însemnăta
tea evidenței membrilor. și nece
sitatea ca utemiștii să respecte 
prevederile Statutului U.T.M.

In tot acest timp noi am urmă
rit ca odată cu preschimbarea 
carnetelor de membru, cu resta
bilirea ordinei în problema evi- 
denței, să îmbunătățim munca 
politico-educativă tn rîndu! ute
miștilor și, pe această bază, să 
educăm pe fiecare membru ta spi
ritul respectării stricte a statutu
lui. Faptul că situația evidenței __, ________  _____v_v„______
membrilor reflectă în mare mă- caracter educativ. Lipsa muncii 
sură și situația muncii educative • ---- J— “-
în organizație, ne-au dovedit-o cu 
prisosință oele petrecute în orga, 
nizația de bază U.T.M. Vărbilău. 
înainte vreme, din cauza slabei _  „_______ -. -
munci politico-educative, mulți titudini necorespunzătoare. Pen- 
utemiștî călcau disciplina, plectad tru noi, membrii biroului comite- 
din organizație fără ă fi scoși din tului raional, cele relatate de a- 
evidență. Aceasta a fost însă in cest utemist ne-au fost de mult 
trecut. Comitetul ales în primă- folos. Nu peste mult timp, ne-am 
vara aceasta și-ă îndreptat aten- deplasat tn această comună, unde 
ția în primul rînd spre munca analîzînd pe viu activitatea des- 
de educație. Qupă ce a reușit să-I fășurată de comitetul organiza- 
cunoască pe fiecare utemist, co- ției de bază l-am putut ajuta să 
miletul în frunte cu secretarul or. ja măsuri concrete pentru lichida, 
ganizațieî, tovarășul Luca Bai- rea deficiențelor. Astăzi, la Ari- 
can, i-a antrenat pe utemiști la ceștii-Zeletin reuniunile tovără- 
djverse acțiuni de folos obștesc: șești sînt totdeauna precedate de 
sădirea pomilor pe marginea șo- conferințe, recenzii pe marginea 
selei, repararea și pavoazarea se- cărților prevăzute în bibliografia 
diului organizației de bază U.T.M,. concursului „Iubiți cartea" etc Și 
strîngerea fierului vechi etc. N-a nu-i unicul exemplu. Toate a- 
fost neglijată nici munca cultu- cestea ne-au dovedit cît de pre- 
ral-sportivă. Echipa artistică a țioase sînt pentru comitetul nos 
ajuns în faza raională a concunsu. tru raional discuțiile cu utemiștii, 
lui căminelor culturale, iar echi- scoși sau luați în evidența organi.j. .... zatjei

Nu peste mult timp în organi
zațiile de bază U.T.M. vor în
cepe adunările de dări de seamă 
și alegeri. Pentru noi acest eve
niment constituie un prilej impor. 

t de înlăturare a deficien-

M’AWl- PRIEIWII
Vizitele delegației de ziariști sovietici

Delegația de ziariști sovietici 
care se află tn țara noastră la 
invitația Uniunii Ziariștilor și-a 
continuat vizitele. La Iași oaspeții 
sovietici au vizitat în cursul zilei 
de 30 octombrje biserica „Trei 
Erarhi“, Arhivele Statului. Insti
tutul de fizică al Filialei Iași a 
Academiei R.P.R., expoziția agro
silvică deschisă în această zi, 
precum și fabrica de antibiotice.

Seara, la redacția ziarului 
„Flacăra lașului", ziariștii sovie- 
tici au avut o tntîlnire cu redac
torii ziarului, la care au pârtiei- 
pat și corespondenți ai presei cen 
trale și ai radio-ului.

Inapoindu-se în Capitală, dele, 
gația de ziariști sovietici a făcut 
miercuri vizite la cîteva minis; 
tere și instituții centrale. Ziariștii 
sovietici au fost primiți la Minis
terul Culturii de tov. Ion Pas 
și C. Prisnea, prim locțiitori ai 
ministrului Culturii; la Ministe
rul Industriei Chimice delegația

lej pențr 
'■ lor tn spii o Bătrtnul Ciș- 

migiu și-a îm
brăcat haina 
de toamnă. A- 
leile, întinderile 
de iarbă, stra

turile de flori, solariile cu 
nisip s-au acoperit de man
tia ruginie a frunzelor căzute 
din belșug. Mai sînt însă zile 
însorite cînd „obișnuiții" par
cului, nu renunță la Joacă. 
Veseli și zglobii, dar îmbră- 
cați în haine călduroase, ei 
au venit din nou aici. Nisipul 
însă nu mai e la... modă.

— Nu-i nimic I par a spune 
cei doi din fotografia noastră.

Și cu gravitatea caracteri
stică, au trecut să încarce în 
găleți frunzele aurii, ocupație 
tot atît de „serioasă" pe cit 
era și nisipul in timpul verii.J

Recepția oferită 
de ambasadorul R. P. F. 
Iugoslavia la București

Cu un nou avînt în muncă

pele de fotbal și volei susțin me
reu meciuri amica'e cu echipele 
din Drajna și Măgurele. Să adău
găm la acestea conferințele inte. 
resante ținute pe diverse teme, 
adunările generale în care se , wn!(ulule u.„ pl uc| ullpul.
discuta și probleme ale disc plinei tant de înlatur3rep a ^efic%n. 
de organizație, care au contribuit telor care , mai ăs.
de asemenea la educarea u emiș- trarea evidentei membrilor. Iată 

de ee. cu prilejui pregătirii alege- 
. ..._r organelor conducătoare 

...®? U.T.M. noi ne-am propus să tavă- 
ir!î țăm concret pe fiecare secretar 

de organizație de bază U T. M. 
cum trebuie să-și organizeze evi
dența utemiștilor Vom avea grijă

de ziariști sovietici a fost primită 
de tov. D. Cănilă.. locțiitor ai mi
nistrului Industriei Chimice, iar 
la Sfatul Popular al Capitalei de 
către ing. A. Vlădoiu, președintele 
Sfatului Popular al Capitalei.

In după amiaza zilei de miercuri 
ziariștii sovietici au vizionat fil
me documentare la studioul „Al. 
Sahia"

Delegația A. R. L. U.S. 
s-a întors în Capitală

Joi după-amiază, s-a înapoiat 
în Capitală delegația A.R.L.U.S. 
care la invitația V.O.K.S.-ului a 
vizitat Uniunea Sovietică cu pri
lejul Lunii prieteniei romîno-so- 
viețice.

Din delegație au făcut parte: 
Tudor Bugnariu, . locțiitor al mi
nistrului Invățămîntului, condu
cătorul delegației, acad. Cezar 
Petrescu, scriitorul Marcel Bres- 
lașu, scriitorul Szabedi Laszlo, 
prof. univ. Constantin Nicuță, 
prorector al Institutului de știin
țe sociale de pe lingă C.C. al 
P.M.R., conf. univ. Aurel Pîrvu.

La sosire, ta Gara de Nord, 
membrii delegației au fost tnttm- 
pinați de membri ai conducerii 
A.R.L.U.S., ai Institutului de 
științe sociale de pe lîngă C.C. 
al P.M.R., de reprezentanți ai 
Ministerului Invățămîntului, scri
itori etc

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

La coborîrea din tren, tov. Tu
dor Bugnariu a făcut următoarea 
declarație reprezentanților presei 
și radio-ului: „Impresiile trăite 
în U.R.S.S. de către toți membrii 
delegației A.R.L.U.S. șlnt prea 
puternice pentru a putea fi ex
puse în cîteva cuvinte. Ceea oe 
ne-a mișcat în primul rînd, a fost 
prietenia frățească manifestată 
peste tot în Uniunea Sovietică 
față de delegația noastră, apre
cierea caldă a poporului nostru și 
a realizărilor lui In timpul cît 
am vizitat LIniunea Sovietică am 
putut admira succesele de netă
găduit ale primului stat socialist 
în domeniul economiei și culturii, 
insă mai mult ca orice am ad
mirat pe aceia care au realizat 
toate acestea — pe oamenii so
vietici.

Prin schimbul de experiență pe 
care l-am realizat prin vizita de
legației noastre și a celei sovie
tice vom contribui, fără îndoială, 
la întărirea legăturilor de priete
nie dintre R.P R. și U.R.S.S.

Programul concertelor 
Filarmonicii de Stat 
a Uniunii Sovietice

Filarmonica de Stat a U.R.S.S., 
care este așteptată să sosească în 
țara noastră, va da primul con
cert în București la Ateneul 
R.P.R. ta ziua de 4 noiembrie.

Programul concertului cuprin
de : Simfonia a Vll-a de Beetho
ven și Simfonia a V-a de Ceai- 
kovski. Va dirija Konstantin Iva
nov.

Al doilea concert va avea 
loc la 5 noiembrie și va 
fi dirijat de N. Anosov. In 
program figurează lucrări de Ser- 
ghei Prokofiev: Simfonia a Vll-a, 
Concertul nr. 3 pentru pian și 
orchestră, solistă Silvia Șer- 
bescu, artistă emerită a R.P.R. și 
Suita I-a din baletul „Romeo și 
Julieta".

Al treilea concert va avea loc 
la 7 noiembrie sub conducerea lui 
K. Ivanov. Vor fi interpret^ 
Uvertura și vals fantezie <nn 
opera „Rusian și Ludmila" de 
Glinka, „Zori deasupra rîului Mos
cova" de Mussorgski, fantezia 
„Francesca da Rimmini" și Sim. 
fonia a IV-a de Ceaikovski.

(Agerpres)

pentru ridicarea nivelului de trai
★ ★ 

Cuvîntul oamenilor muncii din Iași, 
Oradea și Orașul Stalin

față de salariu suma de 400 lei 
Voi răspunde prin muncă mai a- 
vîntată grijii deosebite eu care 
ne înconjoară partidul și guver
nul.

— Mulțumim partidului și gu
vernului — a spus muncitorul 
lies Ion tn cadrul mitingului 
care a avut loc la întreprinde
rea metalurgică „Bernat Andrei" 
— pentru grija pe care ne-o 
poartă. Voi munci fără preget 
pentru a-mi dovedi dragostea 
față de partid și guvern.

După el au mai luat cuvîntul 
numeroși muncitori, printre care 
Hajdu Antal, Hercz Ștefan, Rusz 
Iosif și alții care au asigurat 
partidul și guvernul că sînt de
ciși să contribuie la creșterea 
producției și la reducerea prețu
lui de cost, la apărarea cu vigi
lență a cuceririlor poporului mun
citor.

★

Pitești,

Ieri la prtnz, după terminarea 
lucrului, tn toate secțiile fabricii 
„Țesătura" din Iași au avut loc 
adunări în cadrul cărora munci
torii au discutat cu însuflețire 
recenta Hotărîre prin care parti
dul, guvernul și C.C.S. au luat 
noi măsuri pentru îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale celor ce 
muncesc. La una din aceste adu
nări a luat cuvîntul muncitorul 
Ilie Orcinschi, părinte a 7 copii 
sub 14 ani.

— Incepînd din luna noiem
brie voi primi în afară de sala
riu 700 Iei, alocația de stat pen
tru copiii mei. Datorită grijii 
partidului pentru ridicarea nive
lului de trai al celor ce muncesc, 
voi putea să-mi cresc cu mult 
mai bine copiii Pentru aceasta, 
mulțumesc din suflet partidului

In cadrul adunării de la fabri
ca „Țesătura" muncitorii Antoa- 
neta Guțu, Ruhla lancu, Vasile 
Actriței și alții și-au exprimat și 
ei recunoștința față de partidul 
și guvernul 
contenit în 
muncesc.

înseamnă un puternic stimulent 
tn muncă și imbold spre noi ți 
importante realizări.

★
In numeroase întreprinderi din 

orașul și regiunea Oradea, mun
citorii întruniți în mitinguri au 
discutat Hotărîrea C.C. al P.M.R., 
a Consiliului de Miniștri și a 
C.C.S. în legătură cu îmbunătă
țirea sistemului actual de sala
rizare și pensii. Ei au primit cu 
multă însuflețire și entuziasm 
această hotărîre. Asemenea mitin
guri au avut loc la fabricile oră- 
dene „înfrățirea", „Solidarita
tea", „Bernat Andrei", „Transil
vania" și altele. La mitingul ți
nut la atelierele C.F.R. Oradea, 
printre primii care au luat cu
vîntul a fost lăcătușul fruntaș în 
producție Drozd Frânez, tată a 
patru copii, care a spus:

— Hotărîrea îmi aduce în plus

N. Vujanovici, ambasadorul 
R.P.F. Iugoslavia la București, a 
oferit joi seara o recepție cu pri
lejul vizitei pe care o întreprind 
în tara noastră președintele co
misiei pentru relațiile culturale 
cu străinătatea din R.P.F.I.. scrii 
torul Marko Ristic și soția sa.

La recepție au participat : 
acad. Mihail Sadoveanu, preșe
dintele Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R.. Ion Pas, prim locțiitor 
al ministrului Culturii. M Maca 
vei, președintele de onoare al 
I.R.R.C.S., V. Dumitrescu, direc
torul general al Agenției „Ager
pres". academicienii Tudor Ar 
ghezi. M. Beniuc. Geo Bogza. Za 
naria Stancu și S. Stoilov. AI 
Buican. vicepreședinte al .1RRCS. 
P Babuci. director în Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de 
cultură, reprezentanți ai presei

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

nostru care vin ne- 
sprijinul celor ce

★
partidului, guvernu- 
a fost subiectul dis 
cadrul mitingurilor

Hotărîrea 
lui și C.C.S 
Cuțiilor din 
ce s-au ținut în majoritatea în
treprinderilor din regiunea și o- 
rașul Pitești Prin cuvintul lor, 
precum și prin telegramele tri
mise Comitetului Central al 
P.M.R și Consiliului de Miniștri, 
oamenii muncii au mulțumit pen. 
tru grija deosebită pe care pu
terea populară o poartă celor ce 
muncesc, îmbunătățirii condițiilor 
lor de viață

— Hotărîrea a adus mare sa
tisfacție tn sînul familiei mele 
— a spus Ion Popescu muncitor 
la „Metalurgica" Pitești. Cei trei 
copii ai mei vor avea de acum 
încolo o îngrijire și mai bună 
In numele muncitorilof de la a- 
ceastă întreprindere îmi iau an
gajamentul să lupt pentru a con
tribui la îndeplinirea măsurilor 
luate de partid și guvern menite 
a ne asigura condiții din ce în 
ce mai bune de viață și muncă

Pentru nituitorul Ion Nica și a- 
justorul Ion Lupu de la între
prinderea de construcții metalice 
C.F., care au luat cuvîntul, la 
fel ca și pentru toți cei ce au 
participat la miting, Hotărîrea

con-
de organizație Astăzi nu se mai rj|or 
întîmpiă ca vreun utemist s? — 
plece din această organizație fără 
să anunțe comitetul raional r?u 
fără să discute cu membrii comi
tetului.

Acest lucru n-am reușit însă ca în adunările generale "de ale- 
să-1 realizăm în toate organi- geri din organizațiile de bază să 

se discute cu utemiștii sarcinile 
j u și în legătură cu res- 

.-------- no'rmelor ‘stabilite pentru
eyidența membrilor U.T.M. Bine. 
Șoțtles că nu vom. uita nici de a- 
cum încolo că de munca politico, 
educativă desfășurată de organi
zațiile de bază depinde o burtă 
evidență.

TOMA CIRSTOAIA 
secretar al Comitetului raional 

U.T.M. Teleajen

HII7I1
Tineretul uzinelor „Progresul" 

și-a îndeplinit angajamentul

organelor

I
se discute

Economii egale cu prejul de cosi 
rulou compresor

— Care stat 
nomi ?

Răspunsul nu 
rect. Se vede treaba că meșterului 
îi era greu să evidențieze pe ci
neva anume. Mi-a vorbit ceva 
despre faptul că Ion Nicolae și 
Radu Petre au recondiționat din 
sculele date la topit însemnate 
cantități de spirale, freze, dălți 
de mînă. și că Gheorghe Timaru 
și Gavrilă Radu au economisit și 
ei pietre de polizor tn valoare de 
aproape 2.000 lei.

★
La oțelărie e atîta zgomot ta- 

cît nimeni nu te ia tn seamă. La 
cuptorul electric seînteile arcului 
voltaic răpăie uniform. Nu po(i 
să stai de vorbă aproape cu ni
meni Ionel Șerban. responsabi
lul cuptorului tineretului, e tn 
schimbul de noapte. De treburile 
cuptorului se ocupă acum Stancu 
Magda. Indiferent că responsabi
lul lucrează ziua sau noaptea 
munca decurge în mod normal 
Să dai 70 de șarje rapide la care 
să economisești peste 17.000 lei 
nu e tocmai ușor Pe lîngă înde- 
mînare ți se cere și o pregătire 
temeinică Și tinerii din echipa 
lui Ionel Stoian au dovedit acest 
lucru. Șarjele elaborate de ei, 
„pîinea sectoarelor prelucrătoa
re", au fost de calitate superioa
ră.

Recenta Hotărîre privind îmbu
nătățirea sistemului de salarizare 
a adus tinerilor muncitori o nouă 
și mare bucurie.

Analizîndu-și succesele ei au a- 
juns Ia concluzia că multe înles
niri depind și de economiile lor. 
Lupta pentru economisirea fiecă
rui leu, a fiecărui gram de me
tal va contribui la reducerea pre
țului de cost, la îmbunătățirea 
nivelului de trai.

E meritul tuturor tinerilor de la 
uzinele „Progresul" că pe capota 
ruloului compresor, va fi fixată 
o plăcuță pe care sînt înscrise cu
vintele :

„Valoarea acestui rulou com
presor este egală cu economiile 
făcute de tineretul uzinei „Pro
gresul" |n cinstea zilei de 7 No
iembrie 1956".

JL NEACȘU

glu-

Emil Șerban, de la cazangerie. 
ne întîmpină solemn, grav:

— Ați venit desigur pentru e- 
conomii.»

— Care economii ?l 
mese.

Mă privește puțin mirat, apoi 
răsfoiește în grabă caietul de e- 
conomii ce-1 avea în mînă (mai 
tirziu am aflat că e al brigăzii 
Iui Ion Harapcea și are înscrisă 

' în el suma de 5.000 lei). In cele 
din urmă îmi zice:

— Realizările noastre de pînă 
acum... azi doar încheiem o pri
mă etapă. Și dumneata mă între
bi : care economii ?

Poftim așadar și spune-i lui 
Șerban că n-ai venit pentru eco 
nomii Mai ales că vestea lui se 
încadrează de minune în mate
rialul ce-1 ai de scris 1

Cînd ne-am retras într-un loc 
mai ferit de zarva secției, noua 
mea cunoștință mi-a povestit pe 
îndelete, despre faptele băieților 
din brigada lui Harapcea, despre 
cele ale brigăzii condusă de Do- 
bre Bănică, precum și despre fap
tul că Jean Stoica și Gheorghe 
Ion au economisit cantități în
semnate de cărbune de grafit 
pentru motoarele electrice.

★
De la cazangerie pașii m-au 

purtat spre sculăria centrală. 
Alexandru Mureș, maistrul sec
ției de tineret, „tatăl copii
lor" cum îmi spusese cu cîteva 
clipe înainte tov Gh. lacob, se
cretarul comitetului U.T.M., că-i 
zic toți de aici din secție, m-a în- 
tîmpinat.

— Să-ți spun ceva — mi se 
adresează. Am constatat că to
tuși se pot recondiționa pînzele 
de debitat materialul, iar cioca
nele pneumatice ce stăteau pe aici 
prin secție acum pot fi din nou 
folosite.

N-am apucat î-că să-mi notez 
toate în carnețel c." el a și adău
gat :

— Ne-am depășit așadar anga; 
jamentul, sau nu? Ți-am spus că 
nici n-o să sosească 7 Noiembrie 
și vom fi gata cu totul I Poftim...

Apoi cu vocea puțin gravă con; 
tinuă : Ei, cu copiii ăștia poți 
face fapte mari. Trebuie numai 
să știi să-i crești.»

af

ce!

l-am

unul

mal eco-

primit di-
Orînduirea sovietică socialistă 

oferă posibilități nelimitate pentru 
dezvoltarea științei.

Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice și Guvernul Sovietic au 
acordat și acordă o grijă perma
nentă și o atenție deosebită lăr
girii cercetărilor teoretice în 
toate domeniile științei, ridicării 
rolului științei tn rezolvarea sar
cinilor practice ale construcției 
comuniste.

In anii puterii sovietice a cres
cut nemăsurat de mult rețeaua in
stituțiilor științifice și ale institu
telor de învățămînt superior din 
țară. Este destul să arătăm că 
în prezent în Uniunea Sovietică 
există aproape 3.000 de institute 
de cercetări științifice și peste 
750 de institute de învățămînt su
perior. In această perioadă au 
crescut numeroase cadre de oa
meni de știință. Numărul lor a 
sporit de mai bine de 20 de ori 
și atinge ta prezent aproape 
225.000 oameni. Printre ei se află 
aproape 10.000 doctori în științe 
și aproape 80.000 candidați ta 
științe.

Grija permanentă a partidului 
comunist pentru dezvoltarea ști
inței a avut o influență dintre 
cele mai binefăcătoare asupra rea. 
Uzărilor ei. Succesele oamenilor 
de știință sovietici în domeniul 
matematicii, fizicii,' într-o serie 
de ramuri ale științelor tehnice 
sînt bine cunoscute nu numai în 
Uniunea Sovietică, ci și departe 
peste granițele ei. Se pot enu
mera numeroase lucrări teoretice 
ale oamenilor de știință sovietici 
care au pus bazele unor noi do
menii ale științei și care au in
fluențat la rîndul lor dezvoltarea 
unor întregi domenii ale practicii.

In primul rînd succesele în 
domeniul energiei atomice și al 
folosirii ei în scopuri pașnice: 
construirea și punerea în func
țiune a primei centrale atomo- 
electrice, utilizarea radiațiilor 
nucleare pentru crearea de noi 
mijloace de control și conducere 
automată a numeroase procese 
tehnologice. In diverse ramuri 
ale industriei și ta cercetările

Strunjirea cu plăcuțe 
mineralo-ceramice

La Institutul de cercetări pen 
tru încercarea materialelor de 
construcții din Capitală a avut 
loc miercuri după-a miază o de
monstrație practică privind strun 
jirea oțelurilor cu plăcuțe mine- 
ralo-ceramice — ENC fabricate 
pentru prima dată în țara noas
tră după o rețetă originală ela
borată de un colectiv alcătuit din 
inginerii Elena Lăbușcă. Nicolae 
Lăbușcă, tehnologul Ilie Cușnir 
și ing Constantin Cioată.

Plăcuțele au o durabilitate 
mai mare și în același timp sînt 
mult mai ieftine decît plăcuțele 
vidia.

(Agerpres)

științifice se aplică pe scară 
largă metoda atomilor marcați. 
Această metodă este utilizată de 
asemenea cu mult succes în me
dicină.

Credincios politicii de întărire 
a păcii și prieteniei între popoare, 
Statul Sovietic luptă consecvent 
pentru interzicerea experiențelor și 
împotriva folosirii oricărui fel de 
arme atomice și cu hidrogen, pen
tru larga utilizare în scopuri 
pașnice a energiei nucleare.

Un eveniment important în via
ța științifică contemporană a fost 
consfătuirea care a avut loc anul 
trecut Ia Moscova și la care s-a 
adoptat acordul cu privire la or
ganizarea unui institut unificat 
de cercetări nucleare. Crearea 
unui astfel de institut a pus ba
zele unei noi etape a dezvoltării

tice în toate domeniile științei va 
fi mult întărit. Atenția mai mare 
acordată științelor teoretice nu 
numai că nu vine în contradicție 
cu cerința de a apropia știința 
de nevoile concrete ale econo
miei naționale, ci duce la o și 
mai strînsă legătură 
rie și practică

Este cu desăvîrșire evident că 
în cadrul unui singur 
imposibil nu numai să caracteri
zezi pe scurt problemele științi
fice la care lucrează oamenii so
vietici de știință, dar nici măcar 
să le enumeri. Ne vom limita 
doar la cîteva.

Și de-acum înainte se va acor
da o mare atenție fizicii nucleare 
și cercetărilor cu privire la folo
sirea energiei atomice în scopuri

dintre teo-

artico! este

vom 
și a 
cost.

Către Comitetul Central
al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului prim secretar Gheorghe Gheorghiu-Dej
Muncitorii, tehnicienii, Inginerii și funcționarii Atelierului 

C.F.R. Automotoare din Orașul Stalin, am luat cunoștință cu 
multă bucurie de Hotărîrea Comitetului Central al P.M.R., a Con
siliului de Miniștri și a Consiliului Central al Sindicatelor cu pri
vire la îmbunătățirea sistemului actual de salarizare și de pensii, 
hotărîre care prevede și acordarea alocației de stat pentru copiii oa
menilor muncii. Ne exprimăm întregul nostru atașament față de 
Partidul Muncitoresc Romîn, în frunte cu Comitetul său Central, 
a cărui politică exprimă grija permanentă față de creșterea 
tinuă a nivelului de trai al oamenilor muncii.

însuflețiți de această Hotărîre, ne vom spori eforturile și 
munci cu mai multă abnegație pentru creșterea producției 
productivității muncii, prin reducerea continuă a prețului de

In cinstea zilei de 7 Noiembrie aniversarea Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie și a zilei de 30 Decembrie aniversarea pro
clamării Republicii noastre Populare ne luăm următoarele anga
jamente :

vom realiza o depășire a producției globale anuale cu 2 la sută 
pînă la data de 31 decembrie;

vom reduce prețul de cost al producției marfă cu 3 la sută față 
de sarcina planificată pe anul 1056 ;

vom spori productivitatea muncii pe cap de salariat cu 3 la 
sută față de sarcina planificată pe anul acesta.

Muncitorii, tehnicienii, inginerii și funcționarii Atelieruiui nos
tru asigură Comitetul Central al P.M.R. că vor depune toate efor
turile pentru traducerea în viață a istoricelor hotărîri ale celui de 
al II-lea Congres al P.M.R. — în scopul dezvoltării continue a 
economiei noastre naționale, pentru întărirea permanentă a statu
lui nostru democrat-popular, pentru noi succese pe drumul cons
truirii socialismului în patria noastră. z

Colectivul „Atelierului C.F.R. Automotoare” 
din Orașul Stalin

teoria acțiunii biologice a radia
ției ionizante. Un loc important îl 
ocupă lucrările legate de utiliza
rea reacțiilor termonucleare regla
bile pentru obținerea de energie 
electrică.

Un domeniu important de cer
cetare îl constituie de asemenea 
radiotehnica și electronica. Aci 
intră noile metode de radio-eml- 
sie și recepție, cercetarea unor 
noi canale radio pentru emisiuni 
la depărtare, găsirea unor noi 
game de unde radio (milimetrice 
și mai Scurte) elaborarea unor 
noi sisteme de radiorelee și co
municații radiofonice.

Se studiază problemele legate 
de crearea unui satelit artificial 
al pămîntului și se desfășoară 
pregătiri pentru organizarea unor

ținerea tntr-un viitor apropiat a 
energiei electrice în cantități mari 
din radiația solară. In cursul 
cercetărilor efectuate asupra ter- 
moelementelor pot fi rezolvate, 
printre altele, și asemenea sar
cini ca folosirea cazanelor de în
călzire centrală pentru obținerea 
energiei electrice în cantități su
ficiente pentru necesitățile loca
tarilor, folosirea căldurii gazelor 
evacuate la vasele maritime etc.

Capătă amploare cercetările din 
domeniul fizicii cristalelor și a 
fizicii corpurilor solide, care au 
drept scop crearea unor cristale 
și materiale cu proprietăți dina
inte stabilite. De aceasta este le
gat studiul proprietăților corpuri
lor solide și a legilor care gu
vernează procesele ce au loc în 
acestea în diversele condiții, în

Dezvoltarea șfiinfei în U.R.S.S
colaborării internaționale în cer
cetările teoretice și experimentale 
din domeniul fizicii nucleare.

Realizări deosebit de importan
te se pot menționa și în alte do
menii ale științei, ca folosirea 
semiconductorilor în radiotehnică 
și electronică, crearea mașinilor 
electronice rapide de calculat, 
elaborarea reacțiilor de sinteză a 
unor noi materiale importante, 
descoperirea unor noi zăcăminte 
de minereuri și altele.

Cu mult mai variat și mai im
portant devine rolul științei în 
îndeplinirea celui de-al 6-lea plan 
cincinal de dezvoltare a econo
miei naționale a U.R.S.S. Vastul 
program de lucrări științifice pe 
care Directivele celui de-al XX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice l-a pus în 
fața oamenilor de știință nu poate 
fi îndeplinit decît cu ajutorul teo
riei care luminează calea prac
ticii. De aceea, în decursul acestui 
cincinal frontul cercetărilor teore-

asupra 
teoriei 

nuclea- 
procese-

de A. V, Topciev 
secretar științific principal 
al Prezidiului Academiei 

de Științe a U.R.S.S.

( Articol scris special 
j penfru .Scînteia 

tineretului'

pașnice. Cerce
tările din dome
niul fizicii nu
cleare sînt con
centrate 
creării 
forțelor 
re și a
lor elementare, 
folosirea ener
giei atomice în scopuri paș
nice, în special pentru crea
rea unor noi și puternice cen
trale atomo-electrice, este le
gată de cercetările fizicienilor 
pentru realizarea unor tipuri mai 
economice și rentabile de reactori 
nucleari, de cercetările geologilor 
pentru prospectarea unor materii 
prime atomice, ale chimiștilor și 
metalurgiștilor de obținere a 
materialelor necesare. Biofizicie
nii, geneticienii, biochimiștil și fi
ziologii studiază mecanismul ac
țiunii radiațiilor asupra țesuturi
lor și celulelor vii pentru a elabora

cercetări științi. 
fice cu ajutorul 
acestuia, în spe. 
cial studierea 
straturilor supe
rioare ale at
mosferei, a ra
zelor ultraviole. 
te, Rontgen și 
a emisiunii de 
particule din

soare — înregistrarea componen
țelor primare ale particulelor 
cosmice, propagarea undelor ra
diofonice etc. O importanță foar
te mare se acordă studiilor în do
meniul semiconductorilor în scopul 
lărgirii domeniului lor de utili
zare.

Vor continua cercetările în do
meniul folosirii semiconductorilor 
pentru transformarea directă a 
energiei termice și a luminii ta 
energie electrică. Creșterea ran
damentului termoelementelor per. 
mite să se considere posibilă ob-

scopul de a dirija aceste procese. 
Se efectuează lucrări legate de 
studiul influenței presiunilor și 
temperaturilor înalte, precum și a 
temperaturilor foarte joase 
pra substanțelor în scopul i 
descoperi noi fenomene și 1 
turi.

O atenție mare se acordă i 
matizării și telemecanicii. 
această muncă sînt atrași mate
maticieni și specialiști în mecani
că care dezvoltă teoria probabili
tăților, a proceselor întimplătoare, 
a informației, cu aplicare la au
tomatizare. Continuă lucrările le
gate de crearea unor mașini de 
calculat de mare viteză, precum 
și a unor mașini specializate și 
de conducere.

Strîns legate de rezolvarea sar
cinilor actuale ale economiei na
ționale sînt cercetările din dome
niul chimiei. In legătură cu re
zolvarea sarcinii de folosire a ga
zelor naturale, precum și a produ
selor petrolifere pentru producerea

asu
de a 
legă.

auto-
In

de cauciuc sintetic, alcool, emo- 
lienți și alte produse chimice, 6e 
dezvoltă cercetările în problema 
alegerii catalizatorilor și a stu
dierii mecanismului proceselor de 
cataliză.

Se acordă o mare atenție stu
dierii multilaterale, complexe și 
valorificării resurselor naturale 
ale U.R.S.S. Cercetările din do
meniul științelor geologice se vor 
desfășura în legătură cea mai 
strînsă cu geofizica și geochimia. 
Aceasta va permite ca alături de 
elaborarea unor probleme generale 
teoretice să se desfășoare cerce
tări a!e zăcămintelor și cartogra
fierea geologică pe scară mare, 
să se elaboreze noi criterii pentru 
descoperirea raioanelor cu pers
pective geologice.

In domeniul biologiei se acor
dă o mare atenție studierii princi
palelor funcții biologice ale prote
inelor, dirijării schimbului de 
substanțe ale microorganismelor 
în scopul intensificării proceselor 
microbiologice în industrie și 
agricultură, cercetării eredității și 
selecției microorganismelor, plan
telor și animalelor, fiziologiei sis
temului nervos superior al omu
lui și animalelor. Se efectuează 
un mare complex de cercetări în 
zoologie, botanică, fiziologia plan
telor etc.

Sarcini mari trebuie să îndepli
nească oamenii de știință sovie
tici în domeniul științelor sociale. 
Lucrările lor au o mare impor
tanță pentru continua creștere a 
culturii și artei noastre, pentru 
satisfacerea cerințelor spiritual» 
mereu crescînde ale poporului so
vietic.

îndeplinirea celui de-al 6-lea 
plan cincinal va constitui un fac
tor puternic de dezvoltare conti
nuă a științei și tehnicii, a avtn- 
tului economiei naționale și cul
turii țării în drumul nostru ferm 
spre comunism.

„Scînteia tineretului'*
Pag S-a i noiembrie 1956.



Opinia publica mondială condamna 
agresiunea armată

Navigația pe Canalul de Suez 
a fost întreruptă

CAIRO 1 (Agerpres). — Postul de radio Cairo a anunțat că In 
tot cursul nopții de 31 octombrie și în dimineața de 1 noiembrie 
AVIAȚIA FRANCEZA Șl ENGLEZA AU ATACAT AERODROMU
RILE DE PE TERITORIUL EGIPTEAN. Cartierul general al for. 
țelor armate egiptene anunță că A FOST BOMBARDAT AERO
DROMUL INTERNAȚIONAL DE LA CAIRO ȘI ACADEMIA MI
LITARĂ DIN ACEST ORAȘ. Un alt comunicat egiptean anunță că 
în cursul raidurilor britanice asupra orașului Alexandria din dimi
neața de 1 noiembrie, AU FOST DOBORÎTE PATRU BOMBAR
DIERE ENGLEZE. ALTE DOUA BOMBARDIERE BRITANICE 
AU FOST DOBORÎTE IN CURSUL ATACURILOR ÎMPOTRIVA 
ORAȘULUI CAIRO. Deși comandamentele anglo-franceze au anun
țat că sînt vizate numai obiective militare se semnalează zeci de 
morți din rîndul populației civile.

Agenția France Presse anunță că UN VAS MILITAR EGIPTEAN 
A FOST SCUFUNDAT IN CANALUL DE SUEZ DE CĂTRE A- 
VIOANE FRANCEZE ȘI ENGLEZE. Din această cauză, potrivit 
postului de radio Cairo NAVIGAȚIA PE CANAL ESTE ÎNTRE
RUPTA.

Aviația engieză și franceză Egiptul a rupt relafiile 
continuă atacurile cu Franța si Angiia

CAIRO 1 (Agerpres). — Co
respondentul din Cairo al agen
ției Associated Press anunță că la 
1 noiembrie au continuat atacu
rile aviației engleze și franceze 
împotriva orașelor și obiectivelor 
militare din Egipt.

In comunicatul comandamentu
lui egiptean se spune că avioa
nele franceze s-au alăturat avioa
nelor israeliene care mitraliau 
unitățile terestre egiptene în pus
tiul Sinai.

In comunicat se spune de ase
menea că populația din Cairo este 
calmă. La 1 noiembrie, magazi
nele au fost deschise ca de obicei. 
Activitatea pe șantiere continuă, 
iar viața își urmează cursul nor
mal.

LONDRA 1 (Agerpres). — 
Postul de radio Cairo anunță că 
guvernul Egiptului a rupt relațiile 
cu Anglia și Franța. Ministrul de 
externe al Egiptului, Mahmud 
Fawzi, a convocat pe reprezentan
ții diplomatici ai Franței și ai 
Angliei la Cairo și le-a înmînat o 
notă în care anunță această ho- 
tărire determinată de agresiunea 
armată întreprinsă de cele două 
guverne împotriva Egiptului.

★
LONDRA 1 (Agerpres). — Mi

nisterul Poștelor și Telecomunica
țiilor din Anglia a anunțat că 
gaturile poștale, telefonice și 
legrafice cu Egiptul au fost 
tr erupte.

le- 
te- 
în-

Comunicatul statului major al armatei 
egiptene

brie, au fost nimicite 10 avioane 
israeliene, cel puțin patru tancuri 
și 22 de alte mașini militare. Per
soane oficiale egiptene relatează 
că tancurile au fost nimicite în 
regiunea El-Andja Buadjila.

CAIRO 1 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France Presse. 
statul major al armatei egiptene 
a comunicat că în urma atacurilor 
unităților aeriene militare și te
restre în zilele de 30 și 31 octotn-

Gonvocarea unși sesiuni extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 1 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 31 octom
brie în jurul orei 24 ora Mosco
vei, Consiliul de Securitate a re
luat examinarea plîngerii Egip
tului împotriva acțiunilor agre
sive ale Angliei și Franței.

Primul a luat cuvîntul secreta
rul general al O.N.U. Hatnmarsk- 
joeld. El a dat citire unei declara
ții în care se arată că toate ță
rile membre ale O.N.U. trebuie 
să-și respecte obligația de a în
deplini toate prevederile Cartei 
O.N.U. El a arătat de asemenea 
că consideră de datoria sa să fie 
un slujitor al principiilor și 
rilor Cartei.

Reprezentantul U.R.S.S., 
a luat apoi cuvîntul, a
clarat că delegația sovietică 
acorda deplină încredere secreta-

telu-

care 
de-

rului general al O.N.U. și îl spri
jină în munca sa și în îndeplini
rea funcțiilor sale.

Apoi a luat cuvîntul reprezen
tantul Egiptului.

Apoi a luat din nou cuvîntul 
Brilej, reprezentantul Iugoslaviei. 
El a prezentat în mod oficial 
propunerea cu privire la convo
carea sesiunii extraordinare a A- 
dunării Generale a O.N.U.

Propunerea cu privire la convo. 
carea sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a fost pusă a- 
poi la vot. Pentru această propu
nere au votat șapte delegații (Iu
goslavia, U.R.S.S., S.U.A., Iran, 
Peru, Cuba și Ciankaișistul). îm
potriva propunerii Iugoslaviei au 
votat delegațiile Angliei și Fran
ței. Delegațiile Belgiei și Austra
liei s-au abținut.

Iordania a rupt relațiile 
diplomatice cu Franța

CAIRO 1 (Agerpres). — După 
cum transmite postul de radio 
Cairo, Guvernul Iordaniei a rupt 
relațiile diplomatice cu Franța. 
De asemenea, la Amman a fost 
dat publicității un comunicat în 
care se anunță că guvernul Ior
daniei a adus la cunoștința gu
vernului britanic că nu va per
mite folosirea aerodromurilor de 
pe teritoriul iordanian de către 
aviația britanică, ca bază de atac 
împotriva Egiptului.

Propunerea președintelui 
Libanului

BEIRUT 1 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor presei, președin
tele Libanului. Kamil Șamun, a 
adresat șefilor statelor arabe te
legrame în care le propune să 
convoace imediat o conferință ex
traordinară a șefilor statelor a- 
rabe.

Mobilizare generală 
în Irak

Adunarea generând a O. N. U. 
a înscris pe ordinea de zi discutarea 

agresiunii împotriva Egiptului
NEW YORK 1 (Agerpres). — In noaptea de 1 spre 2 noiembrie 

la New York s-a deschis sesiunea extraordinară a Adunării Gene, 
rale a O.N.U. convocată la cererea Consiliului de Securitate pentru 
a examina situația creată in urma agresiunii israelului iar apoi și 
a Angliei și Franței împotriva Egiptului. Agenția Reuter anunță 
cffiAdunarea Generală a O.N.U. a hotărît cu 62 de voturi pentru, 
2 voturi contra (Anglia și Franța) și 7 abțineri înscrierea pe or
dinea de zi a acestei probleme. Agenția France Presse precizează 
că reprezentanții a 5 țări nu au participat la vot nefiind prezenți.

Eisenhower declară: Statele-Unite 
nu sînt de acord cu acțiunile englezilor 

și francezilor

BAGDAD 1 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Asso
ciated Press, Irakul a decretat 
joi mobilizarea generală ca mă
sură de precauțiune pentru un 
eventual atac israelian împotriva 
Iordaniei. Intr-un comunicat ofi
cial dat publicității de Consiliul 
de Miniștri irakian se arată că 
armata Irakului este gata să 
vină în ajutorul Iordaniei pen
tru a o apăra de o eventuală a- 
gresiune israeliană

Libanul a interzis vaselor 
de război americane 

intrarea în portul Beirut

Eisenhower a afirmat că Sta
tele Unite n-au fost consultate în 
legătură cu acțiunile Angliei și 
Franței în Orientul Mijlociu.

In împrejurările pe care le-am 
descris, a declarat președintele. 
Statele Unite nu vor participa la 
actualele acțiuni militare. Scopul 
guvernului S.U.A. va fi de a lo
caliza luptele și de a pu-ne capăt 
conflictului.

Eisenhower și-a consacrat o 
parte a cuvîntării sale situației 
din Polonia și Ungaria.

BEIRUT 1 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor presei, ambasada 
S.U.A. din Liban s-a adresat Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Libanului pentru a admite intra
rea cîtorva vase de război ame
ricane în portul Beirut.

Primul ministru al Libanului, 
Yafi, a respins categoric aceas
tă cerere.

WASHINGTON 1 (Agerpres).
TASS transmite:

Președintele S.U.A. Eisenho
wer, a ținut un discurs în seaTa 
zilei de 31 octombrie care a fost 
itransmis din Casa Albă prin ra
dio și televiziune. Eiâenhower a 
declarat că Statele Unite nu sînt 
de acord cu acțiunile englezilor 
și francezilor împotriva Egiptului 
ți consideră că ele au fost între
prinse „în mod greșit11. Aceste ac
țiuni, a declarat Eisenhower, „cu 
greu pot fi împăcate11 cu princi
piile și scopurile Organizației Na
țiunilor Unite. Totuși, a continuat
el. Statele Unite nu consideră fo- ffieSCl.1 Cil lUl NeltfU Căite O.N.U.
losirea de către Anglia și Franța J
a forței drept un mijloc „rațio
nal și just11 de reglementare a li
tigiilor internaționale. Acest lu
cru nu știrbește însă cîtuși de 
puțin prietenia Statelor Unite 
față de aceste țări și hotărîrea 
fermă a Statelor Unite de 
menține și întări legăturile 
aliații lor.

1

Ciocniri la frontiera 
dintre Siria și Israel
DAMASC 1 (Agerpres). — La 
noiembrie un purtător de cu-

vînt oficial al guvernului sirian 
a anunțat că la frontiera între 
Siria și Israel au avut loc cioc
niri țntre patrule siriene și israe
liene.

a
cu

„O crudă 
brutalitate"

DELHI 1 (Agerpres). 
trivit relatărilor agenției Reuter, 
Krișna Mencn. ministru fără por
tofoliu in guvernul Indiei a de
clarat că intervenția armată an- 
glo-franceză împotriva Egiptului 
reprezintă „o crudă brutalitate1’ 
întreaga lume, a continuat Me
non, trebuie să-și ridice glasul 
de protest împotriva acestei ac
țiuni îndreptate contra unei țări 
și a unui popor care nu a săvîr
șit nici o crimă, ci doar și-a a- 
firmat suveranitatea sa națională.

Po-

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 2 noiembrie 1956

NEW YORK 1 (Agerpres). — 
în seara de 31 octombrie, Lai, re
prezentantul Indiei la O.N.U., a 
transmis lui Hammarskjoeld, se
cretar general al O.N.U., un me
saj din partea lui Nehru, primul 
ministru al Indiei, în legătură cu 
invadarea Egiptului de către Is
rael precum 
Franța.

în mesaj
„Sîntem 

de recentele evenimente din Orien
tul Mijlociu și îndeosebi de inva
darea Egiptului de către Anglia 
și Franța, după ce ele au respins 
rezoluția prezentată Consiliului de 
Securitate de către Statele Unite.

Este cît se poate de limpede 
și recunoscut de toți că Israelul 
a săvîrșit o agresiune pe scară 
largă împotriva Egiptului. în loc 
să încerce să oprească aceasta a- 
gresiune, Regatul Unit și Franța 
au invadat ele însele teritoriul 
egirtean. Aceasta este nu numai 
o insultă adusă Consiliului de 
securitate și o violare a Cartei 
O.N.U., dar poate avea de aseme
nea cele mai grave consecințe în 
întreaga lume.

și de către Anglia și

se spune : 
profund impresionați

Egiptul, care suferă de pe urma 
agresiunii din partea Israelului, 
are de suferit in afară de aceasta 
și de pe urma invadării teritoriu
lui de către Anglia și Franța. A- 
firmația că scopul acestei inva
zii ar fi apărarea Canalului de 
Suez și asigurarea navigației li
bere este neîntemeiata, întrucît 
primul rezultat al acestei invazii 
va fi desigur încetarea naviga
ției.

Avînd în vedere consecințele 
catastrofale ale acestei invadări 
a teritoriului egiptean sper din 
toată inima că Națiunile Unite vor 
întreprinde măsuri hotărîte în a- 
cest domeniu pentru a împiedica 
ca lumea să fie atrasă în război 
și vor cere retragerea imediată a 
tuturor trupelor străine din Egipt. 
Procedura națiunilor unite trebuie 
să fie mai rapidă decît procedura 
invaziei și agresiunii.

Adresînd acest mesaj eu exprim 
nu numai părerea unanimă a gu
vernului și poporului meu, dar sînt 
convins că și a multor altor po
poare".

împotriva Egiptului
Cuvîntarea președintelui Nasser 
la posturile de

CAIRO 1 (Agerpres). — Intr-o 
cuvîntare rostită joi după-amiază 
la posturile de radio egiptene 
președintele Republicii Egipt, Ga
mal Abdel Nasser a lansat un 
apel către poporul egiptean în 
legătură cu agresiunea anglo- 
franco-israeliană împotriva Egip
tului.

Cetățeni, a spus președintele 
Nasser, în aceste momente hotă- 
rîtoare pentru poporul nostru, fie
care dintre noi este preocupat de 
viitorul patriei noastre, de secu
ritatea și onoarea ei. După ce a 
arătat că guvernul egiptean duce 
o politică de independență națio
nală, îndreptată către ridicarea 
nivelului de trai al tuturor cetă
țenilor, președintele Nasser a 
spus că imperialiștii nu vor ca 
poporul egiptean să realizeze a- 
ceșt scop măreț, ci vor ca egip
tenii să ducă o viață de sclavi. 
Referindu-se la operațiunile mili
tare care au urmat agresiunii an- 
glo-franco-israeliene, președintele 
Nasser a cerut egiptenilor să aibă 
încredere în capacitatea genera-

Conferință de presă la Ministerul 
Afacerilor Externe al U. R. S. S.

radio egiptene
luluî Amer, comandantul suprem 
al forțelor armate egiptene. El a 
spus că poporul egiptean nu este 
singur, ci se bucură de sprijinul 
unor țări prietene. Președintele 
Nasser a cerut poporului să acor
de tot sprijinul armatei, și să-i în
lesnească misiunea. El a anunțat 
că se distribuie arme populației.

Referindu-se la desfășurarea 
operațiilor militare Nasser a spus 
că „anglo-francezii atacă Cairo 
și zona Canalului cu escadrilele 
lor aeriene pentru a semăna pa
nică în rîndul poporului egip
tean. El a arătat că aviația egip
teană obținuse superioritatea față 
de aviația israeliană, dar distru
gerea aerodromurilor de către 
avioanele engleze și franceze, de
notă că inamicul și-a propus să 
iase trupele egiptene fără protec
ție aeriană. Președintele Nasser 
a arătat în continuare că 
măsurile necesare pentru a face 
să eșueze acest plan al agreso
rilor.

a luat

Vizita în U. R. S. S. 
a președintelui 
Republicii Siria

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite : In dimineața 
zilei de 1 noiembrie N. A. Bulga
nin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., l-a primit 
pe Șukri Kuatli, președintele Re
publicii Siria.

La convorbire au asitat D. T. 
Șepilov, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R S.S., S. S. Nemci- 
na, ambasadorul U.R.S.S. în Si
ria, și persoanele oficiale care-1 
însoțesc pe președintele Siriei.,

★
MOSCOVA 1 (Agerpres), — 

TASS transmite: K. E. Voroși- 
lov, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., a 
oferit la 1 noiembrie în Palatul 
mare al Kremlinului un dejun în 
cinstea lui Șukri Kuatli, preșe
dintele Republicii Siria, care se 
află la Moscova într-o vizită o- 
ficială.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

K. E. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Șukri Kuatli, preșe
dintele Republicii Siria au rostit 
cuvintări.

Ecourile recentei Declarații 
sovietice în presa poloneza

VARȘOVIA 1 (Agerpres). - 
Declarația guvernului Uniunii So
vietic» cu privire la bazele dez
voltării și întăririi prieteniei și 
colaborării între U.R.S.S. și ce
lelalte țări socialiste a avut un 
larg ecou în rîndurlle opiniei pu
blice poloneze.

Ziarul „Trybuna Ludu“ a pu
blicat la 1 noiembrie un articol 
de fond în care scrie:

Declarația guvernului sovietic 
constituie fără îndoială un docu
ment de extremă importanță. 
Opinia publică din Polonia a în- 
tîmpinat aceaslă declarație cu un 
deosebit interes și satisfacție, de
oarece R.P. Polonă este vital in
teresată în alianță cu U.R.S.S. și 
în întărirea acestei alianțe și a 
prieteniei pe baza unei depline 
egalități în drepturi și a suvera
nității statelor. In Polonia nimeni 
nu a uitat că tocmai datorită 
U.R.S.S., noi am dobîndit liberta
tea. Nimeni în Polonia nu a uitat 
de asemenea că din primul mo
ment și pînă in ziua de astăzi 
li R.S.S. a adoptat o poziție clară 
și consecventă în problema teri
toriilor noastre de la frontiera oc
cidentală. Trupele sovietice se află

In Poloni» In primul rlnd în bat» 
acordului de la Potsdam șl ta 
baza tratatului de la Varșovia

De aceea, este limpede că atît 
timp cît pe teritoriul Germaniei 
occidentale există baze america
ne, engleze și franceze, atît timp 
cît trupele puterilor occidentale 
staționează pe acest teritoriu, 
prezența trupelor sovietice în R.D. 
Germană este necesară și justi
ficată.

Ziarul subliniază că declarația 
guvernului sovietic are o uriașă 
însemnătate internațională.

Problema staționării trupelor 
sovietice pe teritoriul Poloniei 
este strîns legată de securitatea 
noastră națională, în special atît 
timp cît nu vor fi reglementate 
problema germană, problema de
zarmării și problema securității 
colective. Interesele poporului 
nostru, interesele socialismului șl 
ale păcii cer ca noi să apreciem 
fn mod lucid și sub toate aspec
tele evenimentele istorice, să 
acordăm încredere conducerii care 
este cu totul în favoarea colaboră
rii și alianței dintre țările socia
lismului.

Situația din Ungaria

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: In seara zilei 
de 1 noiembrie la Ministerul Afa. 
cerilor Externe al U.R.S.S. a a- 
vut loc o conferință de presă cu 
ziariștii sovietici și străini.

L. F. Ilicev, șeful serviciului 
presei din Ministerul Afacerilor 
Externe a anunțat că K. E. Vo- 
roșilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
au trimis respectiv lui Sukarno, 
președintele Indoneziei, și lui J. 
Nehru, primul ministru al Indiei, 
scrisori în legătură cu agresiunea 
armată împotriva Egiptului.

In siituatia creată, se relevă în 
scrisoare, ar fi extrem de nece
sară convocarea urgentă a unei 
conferințe a participanților la 
conferința de la Bandung, care ar 
putea 6ă ceară Angliei, Franței 
și Israelului să înceteze imediat 
intervenția împotriva Egiptului 
și să retragă imediat trupele de 
pe teritoriul statului egiptean

Răspunzînd la întrebările co. 
respondent!lor, L. F. Ilicev a a- 
nunțat că N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., i-a adresat Iui D. 
Eisenhower, președintele S.U.A., o 
scrisoare în legătură cu agresiu
nea armată împotriva Egiptului.

Declarația guvernului R. P. Chineze
PEKIN 1 (Agerpres). — Chi

na Nouă transmite : La 1 noiem
brie, guvernul Republicii Populare 
Chineze a dat publicității urmă
toarea declarație în legătură cu 
agresiunea armată a Angliei și 
Franței împotriva Egiptului :

După adoptarea de către Con
siliul de Securitate a principiilor 
rezolvării pașnice a problemei 
Suezului, guvernul egiptean a 
propus în repetate rînduri să se 
înceapă imediat tratative pe baza 
acestor principii. Cu toate acestea 
guvernele Angliei și Franței au 
respins mereu această propunere 
rezonabilă ceea ce a făcut ca 
pînă în prezent să nu existe po
sibilitatea începerii tratativelor.

Trebuie arătat că politica de 
agresiune și război dusă de gu-

vernele Angliei și Franței împo
triva Egiptului, fără a (ine sea
ma de protestele oamenilor iubi
tori de pace și cinstiți din în
treaga lume, este politica jocu
lui periculos cu focul.

China, împreună . cu toate ță
rile și popoarele care iubesc pa
cea și dreptatea, cere cu hotă- 
rîre să se pună capăt agresiunii 
guvernelor Angliei și Franței îm
potriva Egiptului, să se înceteze 
provocările armate împotriva ță
rilor arabe și să nu se mai tergi
verseze tratativele de pace în pro
blema Suezului. Dacă colonialiștii 
englezi și francezi vor persevera . , ------ ..... șj

cu-
în politica lor de agresiune 
război, fără îndoială că vor 
lege furtună.

Telegrama adresată O. N. U. ' 
de Secretariatul Consiliului Mondial 

al Păcii
- TASS 
Consiliu- 

adresat 
Comitete

lor Partizanilor Păcii din Egipt 
și Israel:

Vă comunicăm textul telegra
mei pe care am adresat-o la 
31 octombrie Organizației Națiu
nilor Unite:

Consiliul Mondial al Păcii ex
primă îngrijorarea opiniei pu
blice în fața agravării neaștep
tate a situației din Orientul Apro
piat și Mijlociu.

Această îngrijorare este cu atît 
mai mare cu cît popoarele erau 
în drept să aștepte o nouă slă
bire a încordării internaționale, 
slăbire ale cărei rezultate favo
rabile le-au putut aprecia 
cursul a doi ani

Numeroasele eforturi și 
special eforturile Organizației 
Națiunilor Unite au permis să se 
spere că situația în Orientul A- 
propiat și Mijlociu și problema 
Suezului vor fi reglementate paș
nic. Folosirea forței împotriva

Poporul iugoslav privește cu neliniște 
evenimentele din

VIENA 1 (Agerpres). 
transmite: Secretariatul 
lui Mondial al Păcii a 
următoarea telegramă

un 
li-

tn

in

Egiptului poate să provoace 
război, ale cărui consecințe și 
mite nu pot fi prevăzute.

Consiliul Mondial al Păcii cere 
ca Organizația Națiunilor Unite 
să folosească întreaga ei autori
tate pentru a pune capăt ostilită
ților și să cheme in mod ferm 
statele interesate să reglemenieze 
divergențele lor prin tratative.

Consiliul Mondial al Păcii va 
sprijini cu toată puterea inițiati
vele Organizației Națiunilor Unite 
pentru încetarea ostilităților și 
pentru tratative. Sintem convinși 
că mișcarea partizanilor păcii din 
țara dv. se va pronunța pentru 
restabilirea păcii. Secretariatul 
Consiliului Mondial al Păcii con
voacă pentru 8 noiembrie o șe- 
dința extraordinară a Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii.

In această clipă gravă vă ex
primăm sentimentele noastre prie
tenești.

SECRETARIATUL 
CONSILIULUI MONDIAL 

AL PĂCII

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — 
Corespondenții de presă relatea
ză că în aceste zile, la Buda
pesta și în alte localități din Un
garia, element» contrarevoluțio
nare au săvîrșit numeroase acte 
de vandalism și crime de o fe
rocitate rar înttlnită. Astfel, co
respondentul ziarului polonez 
„Trybuna Ludu“ K. Wolicki, scrie 
că „acțiunile huliganice de felul 
jafurilor și linșajelor bestiale, se 
înmulțesc, în special la Buda“.

Agenția americană Associated 
Press relatează că în cursul zi
lei de miercuri, 130 de militari 
din trupele de securitate au fost 
uciși în bătăi după ce au fost 
spînzurați cu capul în jos. A- 
ceeași agenție reproduce declara
țiile unor martori oculari care au 
văzut pe străzile Budapestei cri
minali stropind cu benzină cada
vrele a 40 de persoane pe care le 
împușcaseră, cărora apoi le-au dat 
foc.

Postul de radio al Berlinului 
democrat relatează că grupuri 
contrarevoluționare, care au tre
cut frontiera ungară venind din 
Austria și Germania occidentală 
au atacat activiști de partid din 
fabrici situate în partea apu
seană a Ungariei. Au fost incen
diate librării. Pe multe străzi 
continuă să ardă pc rug cărți 
progresiste.

Printre clădirile mistuite de 
incendii se află și Muzeul Na
țional a cărui distrugere repre
zintă o pierdere ireparabilă pen
tru tezaurul culturii maghiare.

In cursui zilei de miercuri, mo
numentul eroilor sovietici a fost 
aruncat de pe soclul său, iar 
emblemele Republicii Populare 
Ungare care împodobeau podurile 
de peste Dunăre au fost stări- 
mate.

In mai multe cartiere ale ora

șului s-au semnalat atacuri ban
ditești asupra magazinelor, să- 
vîrșite de indivizi eliberați din 
închisori.

★
BUDAPESTA 1 (Agerpres). — 

Situația politică din Ungaria 
continuă să fie gravă. Forțele 
reacționare se manifestă din ce în 
ce mai fățiș și cu tot mai multă 
intensitate, răpind poporului ma
ghiar cuceririle sale. Partide po
litice făcînd parte din coaliția 
guvernamentală prezintă progra
mul care oglindește interesele cla
selor exploatatoare, planurile reac- 
tiunii interne și externe de zmul- 
gere a Ungariei din familia țărilor 
socialismului.

Astfel partidul micilor agra
rieni, recent reconstituit, a expus 
un program politic care, în ceea 
ce privește politica externă este 
net antisovietic. Acest partid cere 
ieșirea Ungariei din Tratatul de 
la Varșovia. In ceea, ce privește 
politica internă, în acest program 
se prevede printre altele, acor
darea de despăgubiri industriași
lor expropriați.

In ce privește partidul social
democrat — scrie corespondentul 
din Budapesta al ziarului „Trybu
na Ludu“ — nici nu încearcă 
măcar să-și ascundă legăturile cu 
străinătatea. Anna Kothly a plecat 
azi la Viena, ca trimisă specială 
a noului Comitet Central al Par
tidului Social-Democrat, pentru a 
avea consultări privitoare la vii
toarea politică a partidului, prin
tre altele tn legătură cu chestiu
nea participării la guvernul Nagy, 
cu reprezentanți ai partidului la
burist și ai internaționalei Labu
riste. Acest fapt în sine nu per
mite să se tragă încă vre-o con
cluzie precisă, dar nu trebuie să 
se uite speranțele precise ale 
cercurilor reacționare din Occi
dent în legătură cu situația din 
Ungaria".

In locul Consiliului Centra! «I 
Sindicatelor care a fost desfiin
țat s-a creat o nouă organizați» 
sindicală, intitulată „Consiliul 
sindicatelor libere din Ungaria". 
Prima măsură a acestei organi
zații — retragerea din Federația 
Sindicală Mondială — este meni
tă să lovească în solidaritatea in
ternațională a muncitorilor.

Unul dintre cei mai mari mag
nați maghiari, Eszterhazy, a fost 
eliberat din închisoare și s-a în
tors la Budapesta. De asemenea 
au fost eliberate din închi
soare un mare număr de 
elemente reacționare care au lup
tat împotriva regimului democrat- 
popular. Anumite cercuri reacțio
nare din Ungaria cu ajutorul 
posturilor de radio și diferitelor 
organizații pe care le patronează 
se dedau la atacuri furibunde 
împotriva comuniștilor, cer demi
terea miniștrilor comuniști.

Ministrul Olandei la Budapes
ta a declarat — după cum trans
mite agenția AFP — că guver
nul Nagy este foarte nestabil și 
că haosul politic este total. Gre
va muncitorilor care continuă în 
cele mai multe din întreprinderi 
paralizează întreaga viață econo
mică.

Trimisul special al agenției 
France Presse la Budapesta rela
tează că magazinele sînt închise 
Ei precizează că Budapesta este 
lipsită de combustibil, că benzi
na este pe sfîrșite. „Orașul, 
transmite el, mai este încă ali
mentat cu curent electric, dar 
toate acestea tind să se reducă 
la zero".

Situația este atît de gravă, In
cit după cum transmite agenția 
Reuter, „cercurile politice ungare 
au declarat joi că următoarele 
două zile ar putea hotărî dacă o 
nouă revoltă va provoca iarăși 
vărsări de sînge".

Un act potrivnic intereselor vitale 
ale poporului maghiar și colaborării 

internaționale
! 

f 
( 
f 
(

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — La 1 noiem
brie radio Budapesta a transmis o știre potri
vit căreia Nagy Intre, președintele Consiliului 
de Miniștri și ministrul de Externe ad-interim

tn actualul guvern maghiar a anunțat denun
țarea cu efect imediat de către guvernul ma
ghiar a Tratatului de la Varșovia și procla
marea „neutralității" Ungariei.

BELGRAD I (Agerpres). — 
Taniug transmite: La 1 noiem
brie guvernul iugoslav a dat pu
blicității o declarație în care se 
arată că întregul popor iugoslav 
și guvernul R.P.F. Iugoslavia au 
aflat cu adîncă neliniște și amă
răciune știrea despre începerea 
agresiunii anglo-franceze împotri
va Egiptului șl despre bombarda
rea brutală a orașului Cairo.

„In numele poporului iugoslav, 
se spune în declarație, guvernul 
iugoslav își exprimă simpatia

Orientul Mijlociu
fată de poporul egiptean — vic
timă a agresiunii — și față de 
guvernul 6ău. Guvernul iugoslav 
este încredințat că toate popoarele 
lumii și guvernele lor vor condam
na agresiunea și prin eforturi co
mune vor reuși să-i pună capăt, 
în acest 9cop, guvernul iugoslav 
a trimis reprezentantului său per
manent la Organizația Națiunilor 
Unite instrucțiunea de a cere con
vocarea grabnică a unei sesiuni 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U.“.

Comentariile presei iugoslave
BELGRAD 1 (Agerpres). — 

Taniug transmite: Presa iugosla
vă condamnă cu asprime atacul 
anglo-francez împotriva Egiptului 
și exprimă profunda amărăciune 
a opiniei publice iugoslave față de 
bombardarea orașului Cairo și a 
altor localități egiptene.

Comentatorul ziarului „Borba" 
compară acest atac cu cel dezlăn
țuit de forțele aeriene naziste in 
cel de-al doilea război mondial, 
atac care a adus moartea și dis
trugerea a numeroase vieți ome
nești și orașe din Europa, inclu
siv în Franța și Anglia.

„Borba" arată în continuare că 
cei care laudă atît de mult liber
tatea. democrația și corectitudinea 
părerilor lor, și-au mînjit din nou 
mîinile cu sîngele unui popor ne
vinovat. Poveștile lor despre apă
rarea libertății de navigație pe 
Canalul de Suez, despre interesele

generale și încercările de a jus
tifica actele de violență au fost 
spulberate de zgomotul produs de 
bombardierele cu reacție, de ex
plozia bombelor și de flăcările in
cendiilor. Singurul adevăr, și care 
nu lasă nici o îndoială, este re
nașterea manevrelor colonialiste, 
cu ajutorul mijloacelor barbare.

Comentatorul ziarului „Politica" 
arată că metodele și procedeele 
pe care Eden și Moliei le-au ales 
pentru a bombarda populația paș
nică a capitalei Egiptului, pot 
fi comparate cu cele mai josnice 
acțiuni. Ziarul adaugă că france
zii și englezii, fără nici o decla
rație de război, au semănat moar
tea în străzile orașului Cairo, 
care nici nu visa că Parisul și 
Londra ar fi în stare să ordone 
bombardarea unei populații nevi
novate, fără motiv, și fără cea 
mai mică justificare morală. „

J Această măsură anunțată de 
I actualul guvern maghiar este 
j semnificativă pentru evoluția 
ț situației politice din Ungaria. 
( După cum se știe, sîngeroasele 
( evenimente din Ungaria — care 
f au îndurerat profund pe toți 
I oamenii muncii — pun într-un 
l pericol grav cuceririle revolu- 
ț ționare ale clasei muncitoare și 
( poporului ungar.
[ Denunțarea de către guver- 
f nul de la Budapesta a Tratatu- 
( luj de la Varșovia este o ur- 
[ mare a situației politice create 
f în prezent în Ungaria, o ur- 
i mare a activizării fățișe a unor 
j forțe reacționare care au aca- 
( parat poziții politice. E ușor 
j de înțeles de ce aceste cercuri. 
} care reprezintă pe cei care timp 
( de decenii au exploatat și asu- 
l prit nemilos poporul maghiar, 
, doresc să-l vadă izolat de prie- 
j teni sincer, și credincioși. A- 
ț ceasta măsură a guvernului 
(maghiar slăbește mult capaci- 
[ tatea de apărare a independen- 
f ței și suveranității Ungariei, lă- 
( sînd poporul maghiar dezarmat 
} în fața vrăjmașilor cei mai a- 
f prigi ai cuceririlor sale socia- 
[ liste și democratice.
j Actul acesta, pe care prietenii 
( adevărați ai poporului maghiar 
(— și printre ei se numără și 
f poporul romîn — îl socotesc pro- 
(fund regretabil, lovește în le- 
I gâturile de prietenie, colabo- 
j rare și tntr-ajutorare reciprocă 
I dintre Ungaria și celelalte țări 
j participante la Tratatul de la 
j Varșovia.
I După cum se știe, Tratatul de 
} prietenie, colaborare și asisten- 
j ță mutuală încheiat la Varșovia, 
I corespunde intereselor securită- 
I ții, suveranității și independen

ței naționale ale fiecărui popor, 
inclusiv ale poporului maghiar, 
servește cauzei apărării păcii 
în Europa și în lumea întreagă. 
Conform prevederilor acestui 
Tratat, care se bazează pe prin
cipii scumpe tuturor popoarelor, 
părțile contractante sînt obli
gate să se abțină în relațiile 
lor internaționale de la ame
nințarea cu forța sau de la fo
losirea ei, să rezolve litigiile in
ternaționale pe cale pașnică, să 
participe în spiritul unei colabo
rări sincere la toate acțiunile 
avînd drept scop asigurarea nă- 
cii și securității internaționale, 
să lupte pentru a se pune ca
păt cursei înarmărilor, să ia în 
comun măsuri de autoapărare 
în eventualitatea unei agresiuni 
care ar amenința munca pașni
că a popoarelor lor și inviola
bilitatea frontierelor și terito
riilor lor, independența și suve
ranitatea lor națională.

In această lumină, retragerea 
unilaterală a Ungariei din ca
drul Tratatului de la Varșovia 
ridică în mod firesc problema 
dacă această măsură a actualu
lui guvern de la Budapesta slu
jește cauzei păcii și colaborării 
internaționale, răspunde înalte
lor principii prevăzute de tra
tat — principii care exprimă și 
interesele vitale ale poporului 
maghiar. Proclamarea in comu
nicatul actualului guvern ma
ghiar, cît și în cuvîntarea pre
ședintelui și ministrului de Ex
terne ad-interim al acestuia Nagy 
Imre, a „neutralității Ungariei" 
nu poate reprezenta un răspuns 
dat acestei probleme. Căci e e- 
vident că poziția adoptată În
seamnă un serios pas înapoi 
față de politica activă de apă

rare a păcii, de preînttopinare 
a oricărei agresiuni. E greu de 
crezut că un asemenea pas co
respunde intereselor și dorinței 
reale de pace a poporului ma
ghiar care —- ca și toate popoa
rele lumii — se opune forțelor 
războiului.

E neîndoios că Tratatul de la 
Varșovia constituie o pavăză 
trainică a suveranității și inde
pendenței naționale a statelor 
socialiste participante. A re
nunța Ia colaborarea și într-aju. 
forarea reciprocă cu celelalte 
țări ale comunității socialiste — 
așa cum a procedat guvernul 
ungar — provoacă o primejdie 
serioasă nu numai pentru apăra, 
rea și dezvoltarea democrației 
și socialismului in Ungaria, ci 
și pentru libertatea și suverani
tatea națională a poporului ma
ghiar.

Pentru popoarele țărilor so
cialiste iubitoare de pace, uni
tatea. colaborarea lor frățească, 
bazată pe egalitate în drepturi 
și ajutor reciproc, constituie un 
bun de mare preț pe care sînt 
hotărîte să-l apere și să-l con
solideze cu fermitate. Aceasta 
corespunde deopotrivă interese
lor lor naționale fundamentale, 
ca și cauzei păcii, democrației 
și socialismului în lumea în
treagă.

Tineretul patriei noastre, ală
turi de întregul popor munci
tor, stă neclintit pe pozițiile 
construirii socialismului și apă
rării păcii Ne este scumpă fră
ția cu țările socialiste, care re
prezintă chezășia întăririi înde- 
pendenței naționale, a dezvol
tării noastre economice și fău
ririi unej vieți fericite pentru' 
cei ce muncesc.
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