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Unitatea de nezdruncinat
A ȚĂRILOR

Declarația guvernului Uniunii 
Sovietice cu privire la bazele dez
voltării și întăririi prieteniei și 
colaborării între U.R.S.S. și cele
lalte țări socialiste constituie un 
document de o importanță excep
țională. Acest document vine să 
confirme încă odată, cu o mai 
mare putere, că la baza de ne
clintit a relațiilor Uniunii Sovie
tice cu alte țări a stat și va sta 
In continuare politica coexisten
ței pașnice, a prieteniei și colabo
rării Intre toate statele.

Politica externă a Uniunii So
vietice șî-a găsit expresia cea 
mai profundă și mai consecventă 
tn relațiile existente intre țările 
socialiste, adevărate relații de 
prietenie trainică și de colaborare 
frățească. Avind ca bază de ne
clintit idealurile comune ale con
struirii unei societăți socialiste și 
principiile internaționalismului 
proletar țările socialiste nici nu-și 
pot întemeia altfel relațiile dintre 
ele decit pe principiile deplinei 
egalități in drepturi, respectării 
integrității teritoriale, indepeden- 
ței și suveranității de stat, nea
mestecului uneia in treburile al
teia.

Comunitatea țărilor socialiste a 
devenit in zilele noastre o întru
chipare vie și inaltă a ideilor in
ternaționalismului proletar. Acea
stă comunitate are baze serioase.

In anii care s-au scurs de la 
cel de al doilea război mondial 
incoace țările socialiste au trecut 
prin profunde transformări revo
luționare, sociale. In comparație 
cu un trecut îndeajuns de apro
piat. Uniunea Sovietică și țările 
de democrație populară au obți
nut mari succese in dezvoltarea 
economiei lor. Nu se poate trece 
astfel cu vederea că aproximativ 
30 la sută din producția indus
trială mondială revine in prezent 
acestor țări.

Prietenia dintre Uniunea Sovie
tică și celelalte țări socialiste 
constituie un factor important in 
mersul acestor țări pe drumul 
construirii unei vieți noi lipsite 
de exploatare. Intr-ajutorarea fră
țească între toate țările care con
struiesc socialismul nu poate de- 
cit să întărească puternica comu
nitate a celor 900 de milioane de 
oameni.

Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, mai ales după cel de-al 
XX-lea Congres, duce cu hotă- 
rire o politică de înlăturare a ori
căror greșeli și încălcări ce au 
avut loc în perioada anterioară. 
P.C.U.S. a luat inițiativa de a 
înlătura din relațiile Uniunii So
vietice cu țările de democrație 
populară tot ce ar putea dimi
nua valoarea principiului egali
tății în drepturi, așezat la teme
lia acestor relații

In puternic contrast cu rela
țiile care caracterizează țările so
cialiste se află politica de dictat 
a imperialiștilor lată cum res
pectă el independența și suverani
tatea unei țări: atacînd in mod 
brutal Egiptul, o țară care a vrut 
să fie liberă și stăpină pe bunu
rile sale. Agresiunea anglo-fran- 
ceză împotriva Egiptului, repre
zintă așa dar tipul de relații pe 
care-I impun marile puteri impe
rialiste țărilor mici.

Poporul romîn nutrește sentl- 
mente de adîneă și caldă priete
nie față de Uniunea Sovietică. In 
aceste sentimente se vede expre
sia firească a aprecierii pe care 
poporul și tineretul din țara noa
stră o dă relațiilor de colaborare 
cu marea țară vecină și priete
nă. Poporul nostru nu va uita 
niciodată că libertatea de care 
astăzi ne bucurăm a fost cucerită 
cu singele fiilor poporului sovie
tic, stnge ce a curs alături de cel 
al fiilor țării noastre. Dar nu nu
mai atit. Ca un frate mai mare. 
Statul Sovietic ne-a ajutat zi 
de zl să Înlăturăm dureroasele 
răni ale războiului, să refacem din 
temelii economia noastră națio
nală. să devenim o țară cu o pu
ternică industrie dezvoltată, să 
trecem Ia mecanizarea agricul
turii.

Declarația guvernului sovietic 
se referă intre alte probleme și la

SOCIALISTE
relațiile dintre U.R.S.S. și cele
lalte țări socialiste în domeniul 
militar. Este cunoscut deja opi
niei publice că Tratatul de prie
tenie și asistență mutuală înche
iat la Varșovia intre opt sțate la 
14 mai 1955 constituie o impor
tantă bază a acestor relații. El 
s-a născut din năzuința sinceră a 
participanțîlor de a-și uni efortu
rile pentru menținerea și conso
lidarea păcii in Europa. Semna
tarii Tratatului și-au asumat obli
gații politice si militare corespun
zătoare printre care și obligația 
de a lua „de comun acord măsu
rile necesare pentru întărirea ca
pacității lor de apărare pentru a 
apăra munca pașnică a popoare
lor lor, a garanta integritatea 
granițelor și teritoriilor lor și a 
asigura apărarea împotriva unei 
agresiuni posibile".

In conformitate cu Tratatul de 
la Varșovia și cu acordurile gu
vernamentale, unități sovietice se 
află in Ungaria șl Rominia. In 
Polonia, unitățile sovietice se a- 
flă in baza acordului de la Pots
dam și în baza Tratatului de la 
Varșovia. Staționarea trupelor u- 
nui anumit stat participant la 
acest Tratat se face pe baza în
țelegerii dintre toate țările parti
cipante Ia tratat și numai cu con- 
simțămintul acelui stat pe al că
rui teritoriu, la cererea sa, sint 
staționate sau vor fi staționate 
aceste trupe.

Acest principiu, împărtășit pe 
deplin de către opinia publică din 
țara noastră, dă putință fiecărui 
stat participant la Tratatul de la 
Varșovia să-și determine atitudi
nea |n deplină concordanță cu in
teresele sale naționale, cu intere
sele păcii și securității interna
ționale.

Guvernul sovietic se referă apoi 
In Declarația sa la evenimentele 
din Ungaria. Desfășurarea eveni
mentelor—se spune în Declarație 
—a arătat că oamenii muncii din 
Ungaria care au realizat un mare 
progres pe baza orinduiril demo- 
crat-popuiare, au pus în mod just 
problema necesității lichidării lip
surilor serioase existente in do
meniul construcției economice și 
de stat. La această mișcare justă 
și progresistă a oamenilor muncii 
s-au alăturat însă rapid forțele 
reacțiunii întunecate și ale contra
revoluției care încearcă să folo
sească nemulțumirea unei părți 
a oamenilor muncii pentru a sub
mina bazele orinduirii democrat- 
populare din Ungaria și a re- 
instaura în această țară vechile 
rinduieli capitalisto-moșierești

Justețea de netăgăduit a aces
tei aprecieri este confirmată de 
ultimele evenimente petrecute în 
Ungaria. Un aspect edificator al 
evoluției situației politice din a- 
ceastă țară i| constituie denun
țarea de către guvernul Nagy 
Im re a Tratatului de la Varșo
via, retragerea Ungariei din ca
drul acestui Tratat. Trebuie spus 
că acest regretabil fapt care are 
o legătură strînsă cu activizarea 
fățișă a unor forțe reacționare, 
împinge Ungaria pe un drum 
plin de aventuri. Ea devine ast
fel un obiect ușor de manevrat 
în miinile forțelor reacționare, 
ostile socialismului.

Popoarele țărilor socialiste vor 
trage învățămintele necesare din 
evenimentele din Ungaria. Oame
nii muncii din aceste țări au sim
țit pe propria lor piele ce înseam
nă rlnduielile burghezo-moșle- 
rești. Ei sînt ferm hotărîți să nu 
permită niciodată ca cercurile Im
perialiste șl forțele reacționare 
să-și facă jocul lor perfid.

Tineretul romîn a primit De
clarația guvernului sovietic cu 
încredere El prețuiește ca lumina 
ochilor săi cuceririle regimului 
democrat-popular, toate posibili
tățile de dezvoltare pe care Par
tidul Muncitoresc Romin și gu
vernul țării noastre I le-a pus la 
dispoziție. Tineretul romîn este 
ferm convins că unitatea frățeas
că șl ajutorul reciproc intre ță
rile socialiste se vor întări și mai 
mult |n slujba cauzei păcii șl 
socialismului.

Au terminat însămînțările
Țăranii colectiviști, întovărășiți 

și țăranii cu gospodărie indivi
duală din raioanele Ciuc, Toplita, 
Tîrgu Secuesc, Gheorghieni și Sf 
Gheorghe'din Regiunea Autonomă 
Maghiară au realizat în întregime 
planul însămînțărilor de toamnă

Pînă la data de 1 noiembrie 
pe întreaga regiune s-a însămîn-' 
țat 97,9 la sută din suprafața 
planificată.

Gospodăriile agricole colective 
din Regiunea Autonomă Ma
ghiară și-au depășit planul de 
Insămînțări cu 6,5 la sută.

Tot pînă la această dată tn 8 
din cete 10 raioane ale regiunii 
a fost terminat recoltatul porum

bului, iar In 3 raioane recoltatul 
sfeclei de zahăr.

★
Raionul Negrești a realizat pri

mul în regiunea lași, planul însă- 
mințărilor de toamnă. Gospodă
riile agricole colective Holm, Gir- 
bești, Cotic, Jigoreni și altele, 
au însămînțat peste plan 120 hec
tare cu grîu.

In cuprinsul raionului s-au în
sămînțat în tarlale peste 6 200 
hectare. In comunele Todirești, 
Pînceștî, Băcești, Bozlenl și Ser- 
beștl 80 la sută din suprafețele 
destinate culturilor de toamnă, 
s-au semănat in tarlale,

In întîmpinarea zilei de 7 Noiembrie inițiativa de la „Progresul” a dat roade»

Mari economii 
realizate de tineret
Pentru binele oamenilor muncii, pentru întărirea patriei I

In aceste zile, poarta uzinelor 
„ ÎMai" din PIoești se deschide 
deseori, lăsînd să treacă spre 
triaj nenumărate vagoane. In ele 
se află turle și trolii de foraj,

Oamenii muncii își exprimă atașamentul
fața de partid și guvern

— Marele miting de la complexul „Grivița Roșie“ —

Un aspect din timpul mitingului Foto; EUG. CSIKOS

pompe triplex și alte agregate 
necesare industriei extractive pe
trolifere. Faptul acesta a deve
nit atit de obișnuit incit ar putea 
părea că nu atrage atenția mul
tor oameni. Dar tinerii construc
tori ai utilajului petrolifer de 
mare adîncime au socotit întot
deauna că aceasta pentru ei e im
portant. Utilajul petrolifer a fost 
realizat pentru prima oară în țară 
în anii regimului democrat popu
lar. El are o deosebită însemnă
tate azi cînd schelele noastre pe
trolifere nu mai sînt în miinile 
hrăpărețe ale imperialiștilor ame- 
ricano-englezi, ci aparțin poporu
lui nostru muncitor.

Pe o turlă de foraj, pe o pompă 
triplex și pe una duplex se află 
mesajul unei noi victorii obținute 
de tineret. Alături de plăcuțele 
indicatoare obișnuite de pe aceste 
agregate s-a mai adăugat incă 
una. Pe ea, scrie: „Valoarea a- 
cestui fabricat este egală cu eco
nomiile realizate de tinerii de la 
uzinele „1 Mai“ în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie 1956“. Economiile 
se ridică la sute de mii de iei.

Această afirmație modestă re
prezintă munca entuziastă depusă 
de tineri pentru indeplinirea an
gajamentului luat cu 35 de zile 
în urmă.

în toate secțiile s-a văzut grija 
patriotică pentru economisirea 
metalelor, sculelor, combustibilu
lui, energiei și a materialelor 
auxiliare.

Strungarii de la sectorul meca
nică IV s-au hotărît să economi
sească cite un cuțit cu plăcuță din 
metal dur pe lună de fiecare ti- 
năr. Și cum de aceasta au aflat și 
tinerii din celelalte secții, membrii 
brigăzilor conduse de Nicolescu 
Virgil și Gheorghiță Marin s-au 
străduit să-și respecte cuvîntul 
dat. Străduința lor e rodnică: 230 
cuțite economisite.

Rectificatorii dinfr-o altă secție 
au economisit în luna octombrie 
diamant industrial in valoare de 
4780 lei. La obținerea acestei

sume a contribuit și utemista 
Bălan Tudora. Ea a lucrat cu 
multă grijă și Ia mașina ei nu 
s-a spart nici un diamant. Nu 
departe de ea lucrează tinărul 
Dinu Alexandru. Din unele pietre 
de rectificat de diametru mare 
care nu mai puteau fi folosite, el 
a tăiat segmenți pe care i-a folo
sit la mașina sa. Rezultatul ? N-a 
mai fost necesară folosirea seg- 
menților confecționați din pie- 
tre noi.

La cazangerie contabilitatea a 
înregistrat suma de 67.252 lei 
economiile tinerilor. Ei au croit 
cu chibzuială piese din tablă, au 
folosit diverse cupoane și resturi 
de material care înainte mergeau 
la deșeuri. Utemiștii Urzeală Con
stantin și Chiriță Ion sint in 
fruntea tinerilor economi.

Din diverse cauze se spărgeau 
o serie de plăcuțe din metal dur. 
Adeseori strungarii repară cuțitul 
respectiv Ia polizor. Din această 
pricină suportul cuțitului devine 
după puțin timp nefolositor. La 
aceasta s-a gindit mult și sculie- 
rul utemist Popescu Gheorghe de 
la mecanica III. Și soluția a gă
sit-o. Plăcuțele care prin spargere 
au devenit mai mici sint lipite pe 
suporturi potrivite. Iar Popescu e 
bucuros că la contabilitate a fost 
înregistrată în contul său de eco
nomii suma de lei 7.600.

Tinerii de la uzinele „1 Mai“ 
sint mindri că ia realizările care 
au dat posibilitate partidului și 
guvernului să ia noi măsuri pen
tru îmbunătățirea sistemului de 
retribuire al oamenilor muncii 
și-au adus și ei aportul. Tinerii 
constructori de utilaj petrolifer 
sînt hotărîți să-și intensifice și 
mai mult eforturile, ca in viitor 
realizările lor să fie și mai im
portante.

Ei știu că fiecare leu economia 
sit contribuie la crearea condi
țiilor pentru continua ridicare * 
nivelului de trai, la întărirea pa- 
triei, la apărarea păcii.

I. ȘINCA

La 2 noiembrie a avut loc la 
complexul „Grivița Roșie" din 
București un mare miting al oa
menilor muncii din această între
prindere, consacrat recentei Hoță- 
rîri a C.C. al P.M.R., a Consiliu
lui de Miniștri și a Consiliului 
Central al Sindicatelor în legă
tură cu îmbunătățirea sistemului 
actual de salarizare a muncitori
lor și a sistemului de pensii.

Uriașa hală a secției de vagoa
ne, devenită neîncăpătoare pen
tru miile de ceferiști prezenți la 
miting, cunoștea o animație de
osebită. Recenta Hotărîre a par
tidului, a guvernului și a C.C.S.

a fost primită de muncitorii „Gri- 
viței Roșii" cu bucurie. Sub marea 
boltă a halei răsunau chemări în
suflețite exprimînd atașamentul 
față de P.M.R., față de guvernul 
R.P.R., față de conducătorii în
cercați ai poporului nostru.

Mai sînt cîteva clipe pînă la în
ceperea mitingului. Sosesc to
varășii Gheorghe Apostol, mem
bru în biroul politic al C.C. al 
P.M.R., președinte al C.C.S., I. 
Cozma, membru al C.C. al P.M.R., 
ministru al Căilor Ferate, Flo
rian Dănălache, membru al C.C. 
al P.M.R., prim secretar al comi
tetului orășenesc București al

P.M.R., Iacob Coțoveanu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., pre
ședintele C.C. al Sindicatului 
Muncitorilor din C.F.R. și P.T.T.R., 
care au venit să ia parte la adu
nare. Ei sînt întîmpinați cu multă 
căldură de către muncitori.

Mitingul este deschis de tov. 
Vasile Borș, secretarul comitetu
lui de partid al complexului, care 
vorbește despre însemnătatea pe 
care recenta Hotărîre a partidu
lui, a guvernului și a C.C.S. o 
are în viața oamenilor muncii din 
țara noastră. El amintește de ase
menea, despre Hotărîrea Consiliu
lui de Miniștri prin care se sta

bilește dreptul de călătorie gra
tuită în interes personal al anga- 
jaților permanenți ai Ministerului 
Căilor Ferate, al pensionarilor 
foști angajați ai acestui minister 
și ai membrilor de familie ai 
acestora, precum și despre ordi
nul Ministerului Căilor Ferate 
privind premierea unor muncitori 
din unitățile C.F.R.

Cuvintele prin care vorbitorul 
amintește de sprijinul consecvent 
pe care Uniunea Sovietică l-a dat 
cu frățească grijă țării noastre, 
stîrnesc vii aplauze. In vasta hală

(Continuare tn pag. 3-a)

Cuvîntarea tovarășului Gh, Apostol
Dragi tovarăși și tovarășe, 
Permiteți-mi să vă transmit 

vouă, și prin voi tuturor famiilor 
voastre, salutul frățesc, fierbinte, 
al Comitetului Central al partidu
lui nostru, tn frunte cu tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej și salutul guver
nului R.P.R. în frunte cu tov. 
Chivu Stoica. (Vii aplauze).

Acest miting, convocat pentru 
a dezbate hotărîrile partidului și 
guvernului menite să îmbunătă
țească nivelul de trai al celor ce 
muncesc, are loc în condiții in
ternaționale deosebite.

El are loc în condițiile în care 
în Republica Populară Ungară 
clasa muncitoare și poporul ma
ghiar au de făcut față nu 
numai forțelor reacționare in
terne, dar și sprijinului deschis 
dat acestor forțe din partea cercu
rilor imperialiste internaționale. 
Toți acei care au fugit din Ungaria 
de furia poporului, a clasei mun
citoare — capitaliștii, moșierii, 
bancherii, fasciștii cei mai înver
șunați. sprijinitorii lui Horthy, 
intră mereu pe teritoriul Unga
riei punîndu-se în fruntea forțe
lor cele mai negre și periclitînd 
însuși regimul democrat-popular 
din Ungaria.

Este bine ca fiecare dintre noi 
să tragem învățăminte din cele 
ce se întîmplă în R.P. Ungară.

Pe noi ne doare inima de cele 
ce se petrec în Ungaria. Noi am 
vărsat sînge alături de clasa mun
citoare și de poporul maghiar 
pentru ca să-și cucerească liber
tatea națională, să-și creeze con
diții în vederea construirii unei 
vieți noi și fericite.

De aceea, noi, muncitorii, sîn- 
tem datori să facem totul pentru 
a întări rîndurile partidului nos
tru, pentru a întări rîndurile cla
sei muncitoare, pentru a mobiliza 
întreaga clasă muncitoare în ju
rul partidului și guvernului. Sîn- 
tem datori să Întărim și mai mult 
legăturile de prietenie și alianță 
frățească cu țărănimea muncitoa
re. care a cîștigat pămîntul și li
bertatea datorită în primul rînd 
tot sîngelui vărsat de către cla
sa noastră muncitoare, să strîn- 
gem rîndurile cu intelectualitatea 
țării noastre, care s-a atașat lup
tei clasei muncitoare și a poporu
lui pentru construcția socialist, 
să întărim șl mai mult legăturile 
de prietenie și conviețuire fră
țească cu muncitorii, cu țăranii, 
cu intelectualii minorităților na
ționale din țara noastră. Pentru 
că în țara noastră toți oamenii 
muncii, Indiferent de naționalita
te, sînt fii buni ai patriei noas
tre.

Trebuie să știm să apărăm li

bertățile cucerite de clasa noas
tră muncitoare, să înfăptuim me
nirea pe care o are clasa munci
toare în țara noastră de a sta în 
fruntea poporului în lupta pentru 
construirea socialismului. (Aplau
ze puternice).

Clasa muncitoare din țara noas- 
tră nu s-a născut la 2d August 
1944. Ea are multe decenii de via
ță și de luptă pentru libertate, îm
potriva exploatării capitaliste. 
Voi, muncitorii de la „Grivița Ro
șie", ați arătat nu numai clasei 
muncitoare din țara noastra, nu 
numai poporului romin, dar și 
clasei muncitoare din alte țări, 
popoarelor din alte țări, ce este 
in stare muncitorimea să obțină 
atunci cind este unită și cind este 
bine condusă de către avangarda 
sa, partidul comunist.

Voi ați dat semnalul în 1933 
întregii clase muncitoare să se ri
dice ia luptă împotriva planurilor 
războinice ale guvernelor burghe- 
zo-moșierești care s-au perindat 
pe acea vreme la cîrma siatuiui, 
împotriva tendințelor acestora de 
a ieși din criza economică pe spa
tele clasei muncitoare. Datorită 
luptelor voastre, ale muncitori.or 
celerișli și sprijinului pe care 
l-ați avut din partea altor cate
gorii de muncitori, ați oprit pe 
guvernanții de atunci să treacă 
ueschis la instaurarea fascismu
lui și să ne arunce mai devreme 
in războiul împotriva Uniunii So
vietice.

Nu trebuie să uite nimeni acele 
vremuri. Cei care sint mai in 
virstă nu trebuie să uite niciodată 
momentele trăite de această fa
brică in 1933. Ei sint datori să 
arate tineretului care lucrează în 
fabrică, precum și copiilor lor, 
tradiția revoluționară de luptă a 
muncitorilor de la „Grivița Ro
șie".

Organizațiile de partid, sindica
le, de U.T.M., să se ocupe foarte 
serios de educația tinerilor, in- 
cepînd de la cei pe care îi creș
tem în căminele noastre de copii 
pînă la cei pe care li învățăm 
meseria pentru a face din ei buni 
muncitori calificați. Să ne ocu
păm de cei care sînt tn diferite 
institute de învățămînt, să-i aju
tăm și să-i educăm cu dragoste 
ca să devină cadre devo
tate poporului și clasei muncitoa
re. cadre constructoare ale socia
lismului.

Tovarăși,
Condițiunile de muncă șî de 

viață pe care și le-a cucerit mun
citorimea noastră se deosebesc 
profund de condițiile de viață și 
de muncă din timpurile regimului 
burghezo-moșieresc. Dacă doi ti
neri trebuie să facă multe efor
turi și sacrificii pînă să-și orga
nizeze o bună gospodărie, cu atlt 
mai mult trebuie să facă aceas
ta un popor, o clasă muncitoare

care a pornit de la condiții eco
nomice așa de înapoiate cum am 
avut noi. Este adevărat că mai 
avem greutăți și lipsuri, pentru 
că nu este ușor să creezi o via
ță nouă. Este bine, atunci cînd 
vorbim despre nivelul nostru de 
trai, despre condițiile noastre de 
muncă, să facem totdeauna com
parația cu ceea ce a fost înainte. 
Numai atunci cînd facem compa
rație cu trecutul vedem ce pași 
uriași am făcut de la eliberarea 
țării pînă astăzi pe drumul cons
truirii socialismului, ce drum 
uriaș a străbătut industria noas
tră, ce nivel a atins ea, ce nivel 
a atins agricultura noastră, ce 
nivel au atins cultura, știința si 
arta la noi.

Toate acestea sînt rezultatele 
eforturilor depuse de clasa mun
citoare, de țărănimea muncitoare, 
de intelectualitatea noastră, re
zultatele politicii juste a partidu
lui și guvernului. Partidul și gu
vernul nostru n-au alte interese 
decît interesele clasei muncitoare, 
ale poporului. (Aplauze îndelun
gate. Ovații).

Dar trebuie să știți că nu pu
țini dintre capitaliștii care au 
fost deposedați de fabrici, dintre 
moșierii care au fost deposedați 
de pămînturi, rîvnesc la timpuri
le de altădată cînd erau stăptni 
pe fabrici, stăpîni pe pămînturile 
roditoare ale patriei noastre. Nu 
trebuie să uităm că la sate mai 
avem o clasă exploatatoare des
tul de numeroasă, clasa chiaburi
lor.

Aceste forțe caută să foloseas
că orice neajuns, orice slăbiciune 
tn scopul subminării încrederii în 
regimul de democrație populară 
Ele caută să inducă în eroare pe 
cei care n-au înțeles că spre a 
construi o viață fericită, pentru 
noi și copiii noștri este Încă ne
voie să învingem greutăți. Aceasta 
impune tuturor forțelor cinstite, 
devotate, patriotice, din țara noa
stră datoria de a face tot mai 
mult zid țn jurul partidului și 
guvernului, de a sprijini partidul 
și guvernul pentru înfăptuirea 
politicii lor de construire cit mai 
grabnică a socialismului in țara 
noastră. (Vii aplauze).

Clasa muncitoare cucerind pu
terea a asigurat libertatea nu nu
mai pentru ea. ci pentru între, 
gul popor. Aceasta înseamnă li
bertatea pentru toți oamenii 
muncii de a.și spune uăre- 
rea cu privire la felul cum tre
buie să muncim mai bine, să 
luptăm mai hotărît pentru a con
strui mai repede o viață mai 
bună și mai fericită pentru toți 
cel ce muncesc. Aceasta nu în
seamnă a da frîu liber tuturor 
dușmanilor regimului democrat- 
popular, a da libertate foștilor le
gionari, foștilor conducători ai 
partidelor burgheze reacționa
re să pună în discuție dacă

mal trebuie sau nu ca clasa 
muncitoare să fie clasă con
ducătoare în stat și dacă n-ar 
fi bine cumva ca ea să renunțe 
la cuceririle sale și să fie chemați 
capitaliștii și moșierii să conducă 
țara, să se restaureze regimul 
burghezo-moșieresc.

Forțele negre din Ungaria au 
profitat de libertăți pentru a ac
ționa împotriva intereselor cla
sei muncitoare și ale poporului. 
Aceasta este cauza principală da
torită căreia s-a ajuns la situația 
de astăzi din Ungaria.

Insă noi avem toată convinge
rea că pînă la urmă clasa mun
citoare din Ungaria își va spune 
ultimul cuvînt, își va regrupa 
rîndurile și va ține sus steagul 
eliberării de sub jugul capitalis
mului și al luptei pentru pace în
tre popoare. (Aplauze).

Noi ne solidarizăm cu partea 
cea mai înaintată, mai conștientă 
a clasei muncitoare din Unga
ria, îi dorim tot succesul în lup
ta împotriva forțelor reacționare 
care s-au pus în mișcare pentru 
răsturnarea regimului de demo
crație populară și restabilirea ca
pitalismului.

Ne aducem aminte cu toții de 
luptele noastre din toamna lui 
1944, din iarna 1944—1945, din 
tot cursul anului 1945, împotriva 
cercurilor reacționare și fasciste. 
A curs sînge de muncitori chiar 
și după eliberare. Dar clasa mun
citoare a știut să lupte, să mobi
lizeze toate forțele poporului și 
a tnvins, a cucerit puterea. Așa 
cum a știut să lupte, să cuce
rească puterea în slat, așa va Ști 
să și apere această putere, pentru 
că este puterea sa. și cînd puterea 
este cucerită de popor nimeni n o 
poate lua din mîna poporului 
(Aplauze)

Tovarăși,
Hotărîrile care au fost luate în 

ultimul timp sînt rezultatele ho 
tărîrilor Congresului partidului 
nostru. Ele constituie verigi în- 
tr-un lanț întreg de acțiuni care 
au fost inițiate și rezolvate de 
partidul nostru în perioada scursă 
de la Congresul al ll-lea și pînă 
astăzi.

In luna martie, partidul și gu
vernul au îmbunătățit salariile 
în industria chimică.

In luna aprilie sa îmbunătățit 
salarizarea corpului didactic, a 
învățătorilor și profesorilor.

In iunie s-a îmbunătățit sala
rizarea în industria petrolului cu 
13 |a sută și în industria lem
nului cu 10 la sută.

tn luna iulie s-a îmbunătățit 
salarizarea lucrătorilor din ra
mura energiei electrice. In comerț 
cîștlgurile lucrătorilor s-au îm
bunătățit de asemenea.

In octombrie s-a îmbunătățit

(Continuare tn pag. 3-a)

Tinerii de la „1 Mai“-Ploești se pregătesc să îndeplinească 
ultimul act al realizării angajamentului lor: punerea plăcuței 
distinctive pe produsele a căror valoare a fost egalată prin eco
nomii. Inițial ei s-au angajat să realizeze economii egale cu 
costul unej turle de foraj de mare adîncime și a unei pompe 
triplex. Angajamentul a fost depășit cu o sumă egală cu va
loarea unei pompe duplex.

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

împotriva bestialităților săvîrșite 
de bandele contrarevoluționare 

din Ungaria
PROTESTUL OAMENILOR MUNCII DIN REGIUNEA 

AUTONOMA MAGHIARA
Oamenii muncii romîni, ma

ghiari și de alte naționalități din 
Regiunea Autonomă Maghiară au 
luat cunoștință cu profundă in
dignare și părere de rău despre 
sîngeroasele evenimente din Un
garia, pregătite și sprijinite de 
reacțiunea internă și internațio
nală.

In întreprinderi și instituții aU 
loc, zilele acestea adunări de 
protest ale oamenilor muncii în 
care participanții își manifestă 
indignarea față de bandele fas
ciste contrarevoluționare care se 
dedau la asasinate. Jafuri și de
vastări.

Peste 500 de muncitori, ingi
neri, tehnicieni și funcționari ai 
fabricii de mobilă „Simo Geza“, 
cît și delegați ai muncitorilor din 
ale întreprinderi din orașul Tîrgu 
Mureș s-au adunat în hala fa
bricii pentru a protesta față de 
fărădelegile bandelor contrarevo
luționare din Ungaria și a și ex
prima solidaritatea cu clasa mun. 
citoare din Ungaria în lupta ei 
grea pentru apărarea cuceririlor 
revoluționare.

Oamenii muncii romîni și ma
ghiari de la această fabrică, care 
lucrează cot la cot pentru con
struirea socialismului, pentru în
florirea patriei lor comune. Repu
blica Populară Romînă, s-au do. 
vedit a fi strîns uniți și in atitu
dinea lor față de evenimentele 
din Ungaria. Deopotrivă ei au 
condamnat acțiunile contrarevolu
ționare din Ungaria, în unanimi
tate a-au pronunțat pentru întă
rirea colaborării lor în muncă și 
în viață și și.au afirmat hotărî
rea de a strînge rîndurile oameni
lor muncii în jurul partidului și 
guvernului pentru apărarea cuce
ririlor revoluționare ale poporului 
muncitor.

Kurta Sandor, secretarul comi
tetului de întreprindere al fabri
cii, a înfățișat evenimentele din 
Ungaria din ultimele zile. Nume- 
roși participant au luat cuvîntul 
pentru a înfiera atacurile bandi
tești îndreptate împotriva clasei 
muncitoare maghiare șl a cuceri, 
rilor sale din anii regimului de- 
mocrat.popular. .

„Condamn acțiunile provocato

rilor fasciști — a spus muncitorul 
Torok Jeno. Ei vor să distrugă 
tot ceea ce puterea populară a 
înfăptuit în Ungaria timp de 12 
ani. Am participat la două răz
boaie. am 62 de ani, dar la che
marea partidului aș fi gata chiar 
și în acest moment să apăr, la 
nevoie cu arma în mină, cuceri
rile regimului nostru, orînduirea 
democrat-populară. Trăiască co
muniștii maghiari care luptă pen
tru apărarea cuceririlor revolu
ționare împotriva bandelor fas
ciste".

„Noi, muncitorii — a spus Ma- 
gos Lajos — ne solidarizăm pe 
deplin cu clasa muncitoare din 
Ungaria, care în aceste zile negre, 
este pusă la grea încercare. Sîn- 
tem convinși că ea va izbîndi în 
lupla pentru a nu îngădui reac
țiunii să-și bată joc de popor".

Luînd cuvîntul. tînărul munci- 
tor Tudor Manolache a spus prin
tre altele: „Sint frumoase reali
zările obținute.în Ungaria în anii 
puterii populare; s-au construit 
noi fabrici, școli, cămine cultu
rale etc. Burghezia maghiară, 
grofii, magnații, capitaliștii în. 
cearcă acum să submineze cuceri
rile obținute cu atîtea jertfe de 
poporul maghiar. Evenimentele 
din Ungaria ne învață să fim vi- 
gilenți. să nu precupețim efortu
rile noastre pentru apărarea mă
rețelor realizări din patria noa
stră, înfăptuite, după eliberarea 
țării noastre de sub jugul fascist 
de către Uniunea Sovietică, care 
ne sprijină și în momentul de față 
în construirea socialismului.

Noi. tinerii muncitori, slntem 
pe deplin conștienți de sarcinile 
care stau în fața noastră și, în
drumați de partidul nostru, vom 
ști să ne facem datoria".

Au mai luat cuvîntul Vajda Ro
zalia. Balasz Denes, Nemes Ana, 
Balint Roza. Hegedus Joszef, 
Kiss Sandor și mulți alții.

Participanții la miting au luat 
atitudine hotărîtă față de situa
ția din Ungaria, atitudine concre
tizată prin telegrama adresată 
de colectivul fabricii „Simo 
Geza“, Comitetului Central al 
P.M.R., tovarășului Gh. Gheor- 
ghluDej,



In întîmpmârea zilei de 7 Noiembrie inițiativa de la „Progresul" a dat roade:Mari economii realizate de tineret
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Cu săptămîni în urmă, la co
mitetul U.T.M. al uzinelor „In- 
dependența“-Sibib a avut loc o 
consfătuire Nu cu mult înainte 
de această dată tineretul uzinei 
s-a angajat cș aplicînd iniția
tiva tinerilor de la „Progresul"- 
Brăila să realizeze, în cinstea 
lui 7 Noiembrie, economii egale 
cu prețul de cost a 22 motoa
re de benzină de 6—8 C P 
Acum se puneau în discuție 
unele masuri organizatorice 
care să asigure îndeplinirea 
angajamentelor luate.

Peste tot tinerii s-au dovedit 
a fi buni gospodari. Deunăzi, 
economiile tinerilor au fost to
talizate. Angajamentul fusese 
îndeplinit.

★

In contul de economii al sec
torului II mecanic al uzinelor 
„Independența“-Sibiu s-au în
scris pină în prezent economii 
în valoare de 64.000 lei. Tinerii 
de aci sînt primii pe uzină care 
și-au îndeplinit angajamentul 
luat. Mai mult, ei l-au și de
pășit.

In sector numele multor ti-

E

î

bucuros Ion Ș?mu. A obți
nut succese frumoase.

>•<

In așteptarea „indicațiilor* *1

ra Ploeștf, a dominat majoritatea 
timpului practiclnd un joc spec
taculos care i-a atras aplauze la 
scena deschisă. Unicul punct a 
fost înscris în minutul 4. Pere', a 
intrat în posesia balonului și a 
trimis precis pe aripa dreaptă. 
Zaharia a făcut o cursă lungă și 
a centrat balonul la D. Munteanu. 
Acesta a trimis ușor înainte lui 
Drăgan care de la 5 metri a în
scris imparabil.

★
MELBOURNE 2 (Agerpres).— 

Agresiunea _ Angliei și Fran
ței împotriva Egiptului pro
voacă serioase îngrijorări Co
mitetului Olimpic australian, 
organizatorul celei de a 16-a 
ediții a ' jocurilor olimpice de 
vară. Comitetul executiv al 
J. O. a ținut o ședință în care 
a analizat situația creată în urma 
conflictului armat din Orientul 
Mijlociu cu totul contrar spiritu
lui de pace în care trebuie să se 
desfășoare Olimpiada. Aceasta ar 
putea să aducă mari prejudicii 
jocurilor olimpice. S-a pus de a- 
semenea problema unei eventuale 
amînări a deschiderii olimpiadei.

Pe de altă parte, președintele 
Comitetului Olimpic Internațional 
A. Brundage a spus că penlru 
moment nu știe dacă regulamen
tul olimpic prevede ca țările 
aflate în război să fie .îndepăr
tate de la jocurile olimpice de la 
Melbourne. Această declarație a 
urmat ca răspuns la știrile venite 
din cercurile sportive internațio
nale în care se spune că tn con
venția încheiată de Federația 
ințernațională amatoare de atle
tism la Los Angeles se prevede 
excluderea de la Jocurile Olimpice 
a țărilor angajate în război.

CONSTANȚA (de la corespon
dentul nostru).

Tinerii de la I.M.U.M. Medgi
dia și fabrica de conserve „Du
nărea" s-au angajat să realizeze 
economii echivalente cu prețul 
de cost al unor importante pro
duse finite La Constanța însă, 
comitetele U.T.M. din întreprin
deri au fost lipsite de sprijin

în fiecare întreprindere din 
Constanța se pot totuși realiza 
însemnate economii Tinerii de la 
Șantierul Naval Maritim au po
sibilitatea să realizeze economii 
echivalente cu prețul de cost al 
reparației unui ansamblu de va
por. Din calcule sumare, suma 
realizată în luna septembrie de 
către colectivul atelierelor C.F.R. 
Palas, echivalează cu prețul de 
cost al reparării a 20 vagoane de 
marfă descoperite etc. Secretarii 
comitetelor U.T.M din aceste în
treprinderi, tov. Ion Burice și 
Tănase Fronea, așteaptă însă 
„indicații".

Pe urmele sezisărilor sosite 
la redacție

La redacția ziarului nostru so
sesc zilnic, odată cu scrisorile 
care popularizează cu pasiune 
ceea ce este nou și contribuie la 
mersul nostru înainte, și scrisori 
care dezvăluie ceea ce este înapo
iat, nesănătos, ceea ce frinează 
obținerea unor realizări și mai 
mari pe drumul spre socialism

O parte din se<isările oameni
lor muncii sînt publicate în ziar. 
Problemele ridicate de multe din
tre ele sint aduse la cunoștința 
forurilor respective de resort. De 
cele mai multe ori forurile cărora 
ne adresăm cercetează cu aten
ție semnalele critice primite.

Nu de mult s-a trimis Ministe
rului Agriculturii sezisarea pri
mită de redacție de la un grup 
de elevi care relata despre unele 
favoritisme în admiterea cursan- 
ților la Școala tehnică de maiștri 
din Buzău. Cercetind cele semna
late, Direcția Generală a Invăță- 
mîntului agricol din Ministerul 
Agriculturii ne-a răspuns că se
zisarea ește bine venită deoarece 
ea a dezvăluit unele deficiențe și 
lipsuri care nu le erau cunoscute 
în aceeași adresă erau mențio
nate și măsurile care au fost 
luate pentru a se Împiedica pe 
viitor asemenea favoritisme.

Un alt corespondent ne semna
la că la cooperativa „21 Decem
brie" din Caracal gestionarul Ilie 
Gird servește pe cumpărători 
după bunul lui plac. Uniunea Re
gională a Cooperativelor de con 
sum Craiova, căreia i s-a trimis 
spre rezolvare semnalul critic, 
ne-a confirmat justețea celor se- 
zisate de corespondent. In adresă 
se adăuga că pentru abaterile 
sale gestionarul Ilie Gird a fost 
destituit din funcția ce o deținea.

Un corespondent utemist ilp 
semnala că organizația de bază 
U.T M. din comuna Tega. raionul 
Cislău. desfășoară o activitate 
nesatisfăcătoare In scrisoare se 
mai arăta că există o foarte slabă 
muncă culturală. Comitetul raio
nal U T.M. Cislău. anallzind si
tuația arătată de către corespon
dent. a luat măsuri corespunză
toare pe care ie-a comunicat zia
rului. Printre altele se arată: 
„Datorită lipsurilor manifestate 
în munca sa, tovarășul ion C. Si- 
mionescu, odată cu alegerea or
ganelor conducătoare U.T M. 
n-a mai fost ales in funcția de 
secretar al organizației U.T.M. 
din satul Tega. in colaborare cu 
secția culturală a sfatului ponu 
iar raional s-au luat măsuri pen
tru o mai bună organizare a ac. 

culturale in această co-tivității 
ni ană*

Din pacuic, uiivm 
U.T.M., ca. și organe economice și 
de stat 
nită semnalelor critice.

Sînt două luni, de pildă, de

păcate, unele organe 
—1 -l

nu acordă atenția cuve- 

neri sînt înscrise la loc de 
cinste. Ion Șamu, Grigore Zu- 
gravu. Iohan Kristian. Ion 
Neamju și Terez Baika sînt 
fruntași nu numai tn depășirea 
planului, dar și în realizarea de 
economii.

La operațiile la care lucrează 
Ion Șamu sînt normate pentru 
con'um 7 cuțite pe lună. Prin
tr-o îngrijire mai bună, el a 
reușit să nu scoată din magazie 
luna trecută, nici un cuțit.

Intr-o zi cînd Șamu a venit 
la lucru, era. așteptat de comu
nistul Grigore Anghel, maistru 
de schimb in strungărie.

— Bine că ai venit — l-a 
întîmpinat acesta. Iar avem o 
comandă dintr-acelea... știi tu.

Și împreună au mers la ma
gazia unde erau depozitate pie
sele brute de fontă și unde se 
afla un raft pentru diferite ca
pete de bară, rămase.

După o oarecare străduință, 
cei doi, maistrul și tînărul, au 
găsit materialul necesar. De- 
șeul fără valoare a ajuns din 
nou la strung. 30 kg. oțel au 
fost economisite.

La 
luna
care.

montaj s-au construit în 
trecută prese de vinifl- 
După propunerea tovară- 
Maxim Nagy, șeful secto- 
III mecanic, la aceste pro- 
unele piese au fost con

struite din oțel laminat în loc 
de bronz cositorit ca înainte 
Raționalizarea a adus sectoru
lui noi economii: 33,600 kg. 
bronz și 8 kg. cositor, iar în 
plus 2.108 ore manoperă.

Tinerii din brigada utemistu- 
lui Simion Răhăianu sînt ani
matorii luptei pentru economii.

In ultimele zile,' brigada a 
confecționat din deșeuri 400

Opinia conducerii fabricii
Principalul tntr-o întreprindere 

este să se găsească posibilitățile 
care să permită colectivului să 
obțină cu ajutorul aceluiași utilaj 
și cantități de materie primă, pro
duse mai multe, mai bune și cu 
un preț de cost cit mai scăzut 
Directivele celui de al ll-lea Con
gres al P.M.R. ne-au dat posibili
tatea să înțelegem mai bine care 
ne sint sarcinile tn acest dome
niu, fapt care a permis colecti
vului nostru să-și îmbunătățească 
activitatea tehnico-organizatori- 
că, să obțină realizări mari.

Una dintre cele mai e- 
ficace măsuri aplicate tn fa
brica noastră este și iniția
tiva tinerilor de la uzinele 
„ProgresuT'-Brăila La începutul 
lunii trecute la direcțiunea fabri
cii au avut loc discuții interesau 
te pe o temă actuală: economii 
Tovarășele Magda David, secre
tar al comitetului U.T M pe fa
brică, și inginer Maria Moisa.

cînd s-a trimis Ministerului Să
nătății o scrisoare a unui cores- 
fiondent care semnala deficiențe 
a sanatoriul din Techirghiol. 

Printre altele corespondentul sem
nala că nu se respectă programul 
stabilit pentru servirea mesei El 
mai arăta că nu există viață cul
turală in acest sanatoriu La a- 
ceastă sezisare Ministerul n-a 
dat pînă in prezent nici un răs
puns, deși redacția a revenit 
printr-o nouă adresă la 15 oc
tombrie.

Tot în luna august Ministerul 
Transporturilor Rutiere și Navale 
a fost sezisat de către ziar că 
există la unii funcționari de ia 
sectorul Căilor navigabile Giurgiu 
manifestări de birocrație care în
greunează plata la timp a sala
riilor. Deși redacția a făcut in 
acest caz reveniri, ministerul res
pectiv n-a dat curs sezisării.

De luni de zile se așteaptă răs
punsul Comitetului U.T.M. Pu
cioasa care a fost sezisat de re
dacție — pe baza scrisorii unui 
corespondent — că la Electrocen- 
trala din Doicești în munca spor
tivă sînt mari lipsuri, că există 
la unii tineri sportivi manifes
tări de vedetism. Comitetul 
U.T.M. Pucioasa a rămas impa
sibil la această sezisare.

Un alt corespondent ne-a se
zisat că președintele sfatului 
popular al comunei Slobozia din 
raionul Domnești manifestă nepă
sare în problemele gospodăririi 
comunei. Se arăta, de pildă, ca 
deși de foarte multă vrerne este 
proiectată construirea unui ; od, 
lucrarea este tărăgănată cu lu
nile Nici de la Sfatul popular al 
regiunii București căruia i s-a 
înaintat sezisarea nu s-a primit 
nici un răspuns.

Despre lipsurile semnalate la 
unele restaurante din Onești, re
giunea Bacău Sfatul popular 
Tîrgu Ocna, care a primit sezi
sarea din partea ziarului de 
cîteva luni, n-a dat nici pînă in 
prezent un răspuns.

Nu este mai puțin grav nici 
faptul că unele organe de stat 
sau economice trimit redacției 
răspunsuri formale Ia unele sezi- 
sări De pildă Sfatul popular al 
Capitalei ne-a comunicat că 
I.LU-ul raionului N. Bălcescu 
va termina o lucrare din B-dul 
Mărășești 90 in cursul lunii au
gust 1956 Deși sintem la înce
putul lunii noiembrie lucrarea nu 
a fost terminată.

Este de datoria fiecărui organ 
de stat, economic sau fiecărei or
ganizații U.T.M. ca atunci cind 
primesc sezisări fie direct de la 
corespondenți, fie prin intermediul 
ziarului, să cerceteze cu grijă cele 
semnalate, și să răspundă în cel 
mai scurt timp despre măsurile 
luate.

știfturi, economisind 20 kg. oțel. 
Pe baza uneia din inovațiile fă
cute în cadrul brigăzii la fa
bricarea unei părți a minerului 
ciocanelor perforatoare care se 
produc aici în serii mari, locul 
metalului turnat l-a luat tabla 
ambrutizată. într-o 
lună aceasta a adus 
de 150 kg. oțel și 826 
noperă.

Tinerii din brigadă 
ventivi.

singură 
economii 
ore ma-

sîii't in-

ț

La locul său de munca vasile 
Drăguț realizează economii
— Să înlocuim prin suflare 

cu aer operația de spălare cu 
petrol și benzină a mai multor 
piese de la ciocanele perfora
toare — au decis ei.

Metoda a fost aplicată, iar 
drept rezultat se economisesc 
cantități însemnate de benzină 
și petrol.

Turnătorii se mîndresc și ei 
cu însemnate economii.

Pînă la 7 Noiembrie mai sînt 
cîteva zile. Tinerii de la ... 
dependența“-Sibiu s-au și ținut 
de cuvînt.

CAROL SZABO 
corespondentul „Scintelj tine

retului" pentru regiunea 
Stalin

„In-

î
«

a
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( Una dintre întreprinderile j 
( unde se aplică inițiativa tine- J 
( rilor de la „Progresul"-Brăiia j 
(este șl fabrica de postav „Par- ) 
! tizanul Roșu" din Orașul Sta- i 

lin. J
i Zilele trecute, coresponden- I 
f tul nostru din regiunea Stalin 
( a avut aci o convorbire cu to- 
(varășul DOREL STINGHE, 
[inginer șef al întreprinderii.) 
( care ne-a relatat următoarele : j

responsabil cu producția și cali
ficarea tn comitetul UTM-, au 
propus ca tineretul fabricii să se 
alăture inițiativei venită din ma
rea. uzină brăileană Conducerea 
fabricii a primit cu bucurie pro
punerea și In același timp și-a 
propus să sprijine tineretul.

Cu această ocazie am analizat 
căile prin care se pot realiza eco
nomii însemnate, care să influen
țeze prețul de cost. Tn primul 
rlnd ne-am orientat asupra con
sumului de materie primă, la care 
încă sint pierderi sub formă de 
deșeu. Am șl găsit o formă de ac
tivitate care se dovedește o fi 
eficace: urmărirea materiei pri
me la fiecare fază de fabricație 
In parte Pentru început, metoda 
a fost introdusă tn munca uno' 
brigăzi de tineret organizate 
special tn acest scop, pentru ca 
după ce se acumulează experien
ță să fie extinsă.

Ne-am condus după principiul 
că fiecare kilogram de deșeu eco
nomisit aduce o sporire a pro
ducției, tn aceeași unitate de

Creatorii de materiale didactice
In plin centrul Capitalei se află 

„întreprinderea de materiale di
dactice". Mă așteptam să găsesc 
aci cîteva mici ateliere în care 
să se confecționeze echere, com
pasuri, rigle și ceva planșe de fo
tografii pentru științele naturii.

M-am înșelat însă. întreprin
derea de materiale didactice e 
mult mai vastă : o întreprindere 
elegantă în care poți vedea strun
guri moderne și ateliere de pic
tură, în care Ițicrează absolvenți 
ai Institutului de arte plastice, 
ateliere de modelat sticlă, făurari 
de mulaje și virtuoși mînuitori ai 
bisturiului. Iți trebuie ore în șir 
pentru a putea merge din secțje 
în secție, din atelier în atelier 
pentru a vizita instalațiile mo
derne și laboratoarele. Se vor
bește astăzi tot mai mult de poli- 
tehnizarea învăță mîntului, de în
drumarea cursurilor pe făgașul 
practic al experiențelor. La în
deplinirea acestui țel o contribu
ție deosebită este adusă de colec
tivul acestei întreprinderi, format 
în mare majoritate de tineri care 
se străduiesc să asigure școlilor 
materialul necesar.

Călăuza mea, Gheorghe Cursaru, 
membru al comitetului U.T.M., 
nu uită să-mi atragă din cînd în 
cînd atenția :

— Băile astea de nichela] sînt 
amenajate anul acesta. înainte nu 
aveam așa ceva I Sau: abia de 
două luni a intrat în funcțiune 
uscătorul acesta pentru materia
lele lemnoase. E o instalație mo
dernă...

Sînt multe lucruri noi tn aceas
tă întreprindere, începînd cu can
tina — care poate rivaliza cu 
localul unui restaurant de clasa 
întîi — dovadă a grijii față de 
om și ptnă la atelierele tn care 
se execută acum lămpi de proiec
ție sau ultra-termostate Hoppler 
necesare învățămtntuluf superior, 
mașini ce se importau pînă acum 
din străinătate.

— Iată un nou aparat de eal-

Ne-am îndeplinit 
angajamentul 

înainte de termen
c.‘ tineretul 
s-a angajat 
inițiatorilor 

pînă la 7

do-
an-

fost
I. bri-

La 3 octombrie a. 
uzinei I.M.S Roman 
ca urrnînd exemplul 
brăileni să realizeze
Noiembrie, economii egale cu pre 
tul de cost a 75 de chlulase pen
tru tractor.

Organizarea judicioasă a acti
vității de producție, aplicarea 
unor procedee înaintate de lucru, 
au adus tineretului rezultatul 
rit. La data de 23 octombrie 
gajamentul a fost îndeplinit.

In fiecare loc de muncă au 
obținute succese mari. Astfel, 
gada pondusă de Gheorghe Un- 
gureanu a înscris, prin recondi- 
ționarea sculelor, în contul de 
economii suma de 43.917 lei. To
varășul Constantin Călin a eco
nomisit 607 lei printr-o perfecțio
nare : confecționarea unui mo
norail la strung. Respectînd în
tocmai procesul tehnologic,*  cele 
șase brigăzi de la sectorul nr. 1 
metalurgic au redus la linia ci
lindri rebuturile față de sarcina 
planificată, cu 5 la sută.

Tineretul uzinei IM.S. Roman 
și-a respectat cuvîntul.

El se întrece acum pentru a 
înscrie noi sume ta conturile de 
economii.

C. STOICA
secretarul Comitetului U.T.M. 
al întreprinderii I.M.S. Roman 

timp șl cu aceiași oameni. De 
exemplu, tn filatură, la mașinile 
unde lucrează brigada de tineret 
condusă de Maria Antal, înainte 
de aplicarea inițiativei se produ
ceau 096 la sută deșeuri de pre- 
tort, iar azi acest procent a scă
zut la 0,62 la sută. Aceasta în
seamnă că numai tntr-o singură 
zi cele 12 tinere din brigadă au 
putut produce 7 kg. fire din ma
teria primă economisită. Același 
lucru s-a observat și tn pregăti
rea (esătoriei, la secția dublat- 
răsucit, unde lucrează un număr 
mare de utemiste, încadrate tn 
trei brigăzi conduse de Octavia 
Mihai. Polixenia Stroie și Ana 
Borbely Aci. tn decurs de numai 
15 zile, tinerele brigadiere au e- 
conomisit prin reducerea deșeu
rilor peste 10 kg. fire, scăztnd 
procentajul da pierderi de la t,7 
la sută la 1,2 la sută.

Care sint perspectivele după a- 
plicarea inițiativei tinerilor de la 
„ProgresuT'-Brăila ? Angajamen
tul nostru este de a realiza tn 
cinstea zilei de 7 Noiembrie eco
nomii care să echivaleze cu pre
țul de cost a 1.000 metri stofă. 
Tn această acțiune stnt antrenate 
toațe brigăzile de tineret și ală
turi de ele și vlrstnicii, tn frunte 
cu comuniștii.

Sint convins că șl tn celelalte 
mari fabrici textile. „Buhuși". 
„Proletarul"-Bacău. „Libertatea"- 
Sibiu, .JDorobanțuT'-Ploești, ,Jn- 
dustria Llnei"-Timlșoara etc., ti
nerii vor înțelege la justa ei va
loare inițiativa de la „Progre
sul".

cutat fracțiile ordinare. Este in
venția învățătorului Mihai Io- 
nescu din Ploești. Ministerul In- 
vățămîntului a văzut cît este de 
practică și acum avem sarcina să 
executăm circa 1000 de bucăți, 
pentru tot atîtea școli. Anul aces
ta executăm 500 de bucăți.

Trecem prin diferite secții. Ate
lierul de modelat sticlă în care 
Petre Staron, Nicolae Chiru și 
Maria Lipovoi execută diferite a- 
parate de chimie sau fizică. Ală
turi se confecționează din metal 
emisfere de Magdeburg, precum 
și pompe pneumatice pentru pre
siune sau pentru vid, iar atelie
rul de strungărie în lemn execută 
zeci de mii de bile pentru numă- 
rătorile necesare celor mai mici 
elevi, de la grădiniță sau din cla
sa întîj elementară, către care 
grija statului nostru democrat- 
popular se îndreaptă tot atît de 
puternic ca și față de elevii în
vățămîntului mediu și de stu
denți.

Urcăm treptele unei clădiri cu 
mai multe etaje. Pe un culoar, 
într-o ladă se mișcă ceva.

— Sînt iepuri de c.ză LJ 
spuse Cursaru.

— Vă ocupați și 
lor?

Nu, nu ăsta este 
zenței lor la această întreprin
dere: au fost aduși de la o eres- , ,
cătorie și-și așteptau rîndul la... s‘lcla ^ecțium ale diferitelor 
transformarea în schelete. In două plante, grăunțe de polen, solzi de 
camere luminoase mai multe ti
nere mînuiesc cu dexteritate foar
feci, bisturiuri, pensete. Victoria 
Crîngașu, Jana Pop, Constanța 
Negară și celelalte tinere lucrea
ză acum la obținerea scheletelor 
de iepuri și de pește

Celelalte două etaje stnt ocu
pate de secțiile care confecționea
ză mulaje ale corpului omenesc. 
Cu ajutorul matrițelor turnate în 
clei se toarnă aici ta gips un 
bust secționat. Pentru ca elevii

casă — tml

cu creșterea

motivul pre-
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Un liric prin excelenta 
ȘCIPACIOV

L-am recitit pe Șcipaciov, pe 
acest mare liric sovietic, tntr-o 
versiune romînească mult mai 
complectă, dar și mai inegal tra
dusă față de placheta bine în
grijită pe care a scos-o Veronica 
Porumbacu acum clțiva ani.

Cu toate pierderile ce le suferă 
un meșter al poeziei lirice tăl
măcit intr-o altă limbă, Șcipaciov 
cucerește și impresionează, poate 
fi înfeles sau măcar ghicit, tn 
orice caz li auzi timbrul specific 
al vocii, tn care răsună un uma
nism profund, plin de prospeți
me șl noutate.

S-ar putea spune că „Poeziile 
șl poemele" sale nu sint altceva 
decît povestea lirică a unei vieți 
de ostaș și de constructor, izvo- 
rită din pustietățile înghețate ale 
vechii Rusii, trecută prin ținutu
rile de foc ale Revoluției și răz
boiului civil, prin stepa trezita la 
lumină tn anii marilor construc
ții, zguduită mai apoi de un 
război și mai crtncen și, In sftrșit, 
căpăttnd aripi avlntate după vic
torie.

Anii construcțiilor se reflectă tn 
versurile lui Șcipaciov ca-ntr-o 
prizmă cu mii de fețe. Tn toate 
arde mlndria muncii pașnice 
prin care se pun temeliile unei 
lumi nemaivăzute. O găsim tn 
poezii ca „Miciurin", „Morăritul", 
„Constructorii metroului", „Floa- 
Vea soarelui" șt atttea altele. O 
imagine condensată a perioadei 
acesteia de germinare a noii so
cietăți o putem citi, de exemplu, 
tntr-o singură strofă din poezia 
„Slavă muncii":
„Strîmtă-i lumea bobului, dar 

iată -
Colțul o străpunge tn prier 
Grîul rotunjindu-se, deodată 
Spicul și-l înalță către cer".

De anii aceștia este legată 
figura memorabilă a pionierului

Ș‘

Emisiuni radiofonice consacrate 
zilei de 7 Noiembrie

Stațiile noastre de radio con
sacră numeroase emisiuni zilei de 
7 Noiembrie, aniversarea Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie,

Luni 5 noiembrie, ora 17,15, pe 
programul II în cadrul unei emi
siuni speciale se vor transmite 
două povestiri de scriitorul sovie. 
tic Furmanov, traduse recent în 
limba romînă.

O altă emisiune Intitulată „Noi, 
oamenii sovietici" va putea fi as
cultată marți 6 noiembrie, la ora
19.15 pe programul II. Cu acest 
prilej vor fi prezentate opere care 
ilustrează viața oamenilor sovie
tici, făuritori ai primului stat so
cialist din lume, constructori ai 
comunismului.

In ziua de 7 Noiembrie, ora
12.16 pe programul I se va trans
mite un monthj de versuri închi
nate Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și evo
cării figurii lui Lenin, iar la ora 
17,30 pe programul II se va face 
lectura schiței „Portretul lui Le
nin" de K. Fedin.

Iubitorii „Teatrului la micro
fon" vor putea asculta în cadrul 
acestei emisiuni duminică 4 noiem. 
brie, ora 19,05 pe programul I 
„Orologiul Kremlinului" de N. Po
godin, iar miercuri 7 Noiembrie, 
ora 20,15 pe programul I „Trenul 
blindat 14—69“ de Vsevolod 
Ivanov.

Emisiunile muzicale prevăd un 

să poată studia amănunțit inima, 
ficatul, plămînii, stomacul, creie
rii, acestea sînt confecționate a- 
parte și printr-un simplu procedeu 
de prindere ele pot fi așezate la 
locul lor. Amănuntele merg atît 
de departe tncît pînă și firișoarele 
ce reglementează circulația sîn- 
gelui la inimă sînt reprezentate 
cu precizie prin fire de bumbac 
prinse cu ceară roșie. Cînd le vezi 
ieșind din mîinile turnătorului 
Vasile Nicolae sau ale retușieri- 
lor Maria Marcu, Elena loniță, 
parcă nu-ți dai seama de comple
xitatea acestei lucrări. Dar cînd 
cobori un etaj mai jos, la pic
tură, și vezi cum se străduie ti
nerii din brigada utemistă, con
dusă de Elena Bolea să redea cu
lorile naturale și fiecare amănunt 
anatomic al mulajelor, vezi în- 
tr-adevăr valoarea muncii lor. 
3300 de mulaje au plecat anul 
acesta de aici. Zeci de mij de 
elevi vor putea învăța acum mai 
bine, vor putea să-și consolideze 
cunoștințele teoretice.

Multe se pot scrie despre în
treprinderea de materiale didac
tice din Capitală. S-ar putea vorbi 
despre tinerele Lucreția Stan, 
Ioana Laul sau despre Vanina 
Cornea de la secția preparate 
microscopice, care prind pe lame 

aripă de fluture, trompe de țîn- 
țari, piciorușe de albină etc., de
osebit de necesare pentru înțele
gerea funcțiunilor acestor organe.

Nu se poate trece cu vederea 
nici peste faptul că un colectiv 
tînăr format doar din 18 tehni
cieni, printre care utemiștil Mi
hai Costescu, Florea Zamfir, Mi- 
rică Boștinaru au realizat pentru 
prima oară în tara noastră o ae
rie de aparate care ptnă acum ae 
importau. Astfel de aparate, cum 

Pavlik Morozov, ucis de mina 
răzbunătoare a culacilor:

Dar nu se sftrșise bine încleș
tarea cu dușmanii interni ai Re
voluției. cînd zidurile miroseau 
încă a tencuială și griul se plr- 
guia In stepele fără margini, și 
iată spectrul hidos al unui nou 
război.

Credința tn victorie izbucnește 
ca o lavă In toate versurile de 
front ale poetului-ostaș. încărun
țit de ginduri.
„Pămîntul tot îl zguduise plîn- 

sul; 
Metalul greu, amarnic îl durea. 
Dar soarele-a suit, și ca și dînsul 
Va străluci la fel, și țara mea 1“

O latură foarte interesantă a 
creației șcipacioviene o găsim în 
poezia de dragoste. Ea se împle
tește in mod firesc cu toate cele
lalte aspecte ale poeziei sale, le 
domină Insă și le dă o culoare 
și un parfum deosebit.

înfățișarea dragostei se reali
zează fără poză ostentativă, me
lancolic ori plin de șagățvezi cu
noscuta poezie „Drumul spre sov
hoz") aproape întotdeauna fiind 
dublată de meditația filozofică. 
Meditația aceasta e ca un rezo
nator uriaș, ca o vale de munte 
care-(i întoarce ecoul glasului cu 
o prospețime nouă și cu o re
marcabilă adlncime. Aproape în
totdeauna versurile sint lapidare 
șl capătă caracterul unor aforis
me. S-ar putea da foarte multe 
exemple. Iată numai ctteva;

Vinerî a sosit tn Capitală o de
legație de oameni ai muncii din 
orașul Odesa, invitați în cadrul 
Lunii prieteniei romîno-sovietice 
de către Consiliul orășenesc 

bogat program de lucrări simfo
nice de compozitori ruși clasici și 
sovietici, cîntece revoluționare 
ruse, oîntece despre prietenia ro- 
mîno-sovietică etc.

(Agerpres)

Printre nenumăratele înfăptuiri ale regimului de democitțle 
populară din țara noastră pentru populația din Regiunea Auto
nomă Maghiară se numără șl Școala populară d» artă din Tg. 
Mureș, oare funcționează în Palatul Cultural al orașului.

Iată tn fotografia noastră un aspect din timpul unei rawti- 
țfl cu elevele clasei a II l-a de balet.

precum și pentru 
diferitelor cercetări

și numeroasele apa- 
pentru chimie, elec-

dovedesc grija 
care partidul și 
o au față de tl- 
începînd cu cei 
miște bilele pe

sînt: lămpi de proiecție, etuve 
termostate, mașini de fluaj pentru 
calcularea rezistenței materiale
lor, galvanometre de mare pre
cizie, kimografe etc., sînt apa
rate prețioase căutate de studenți 
pentru întocmirea lucrărilor de 
specialitate, 
efectuarea 
științifice.

Adăugind 
rate diferite . 
tricitate, aparate pentru respira
ția plantelor, ierbare cu principa
lele plante de cultură, aparate de 
prepararea clorului, diferențiare 
și direcții auto secționate, ne pu
tem face o impresie a complexi
tății producției acestei întreprin
deri.

Toate acestea 
nemărginită pe 
guvernul nostru 
neretul studios, 
care învață să, 
numărători și pînă la studenții 
facultăților care au la dispoziție 
aparatura necesară unei temei
nice pregătiri și a efectuării pri
melor cercetări științifice.

In urmă doar cu cîțiva ani nu 
existau în țara noastră decît 
două mici ateliere de material di
dactic. Acum, întreprinderea a- 
ceasta care primește din partea 
statului fonduri însemnate, vine 
să umple golul creat, să pună la 
îndemîna celor ce învață mate
rialul didactic necesar Iar în 
1957 se vor confecționa aici alte 
60 de aparate noi dintre care 20 
pentru învățămîntul superior.

Acuma se pune la punct baia 
muncitorilor, a fost terminată 
cantina și instalarea gazului me
tan.

întreprinderea de materiale di
dactice din București este o rea
lizare importantă a regimului 
nostru democrat-popular, pe linia 
dezvoltării învățămîntului, o nouă 
manifestare a grijii deosebite față 
de elevii și studenții , patriei 
noastre.

GH. ANGELESCU

„Cînd zilele iubirii-mi vin în 
minte,

Ceva nu-mi pot de tel închipui 
Că n-am știut de tine mai-nainte, 
Că tu mi-ai fost străină Intr-o zi: 

sau:
In orice loc de mă aflam. 
Oricîte vînturi să mă sune, 
Mai mare fericire n-am 
Decît să știu că ești pe lume".

sau:
„E luminoasă acea iubire doar 
Ce-a străbătut nu numai o clipită 
Ci-ntreg războiul groaznic și 

amar 
Ca soață de ostaș, nebiruită". 

sau:
„Iubirea e o melodie 
Ce nu e prea ușor s-o scrii" 

sau :
Gelozia-i rea sfătuitoare, 
Suflet negru și pizmaș ea are" 

etc., etc.
Meditația lirică e specifică deci 

lui Șcipaciov. Ea izvorăște, cum 
am mai spus, dintr-un mecanism 
nou și tocmai de aceea e plină 
de inedit și farmec. De altfel, 
toată poezia acestui liric prin ex
celență are un farmec autentic. 
E o poezie ce prinde aripi pe pă- 
mînt, tn actualitate, și nu coboară 
din cer. El însuși și-o definește 
magistral:
„Aici, și nu în depărtare, 
Sînt și dureri și bucurii. 
Eu cred în versul fără care 
Noi astăzi nu putem trăi".

ION BRAD

Sosirea în Capitală 
a unor oaspeți sovietici

A.R.L.U.S. Constanța șiA.R.L.U.S. Constanța și Sfatul 
popular al orașului Constanța.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost întîmpi
nați de tovarășii Octav Livezea- 
nu, vicepreședinte al Consiliului 
General A.R.L.U.S., I. Moraru, 
secretar adjunct al Consiliului 
General A.R.L.U.S., I. Spînu, 
președinte al consiliului orășe
nesc A.R.L.U.S.-Constanța, pre
cum și de numeroși activiști ai 
A.R.L.U.S.-ului.

Au fost de față I. S. Ilin, se
cretar al Ambasadei U.R.S.S. la 
București și V. V. Skorniakov, 
atașat al Ambasadei U.R.S.S. la 
București. (Agerpres) 

Știri sportive
Joi ■ sosft la Orașul Stalin 

echipa sovietică de fotbal Bure- 
vestnik din Kișinău, care va sus
ține trei întîlniri prietenești tn 
țara noastră. La sosire fotbaliștii 
sovietici au fost întîmpinați cu 
multă căldură de reprezentanți 
ai C.C.F.S. din Orașul Stalin și 
de numeroși sportivi din locali-

sportivă sovietică 
de V. A. Hrenov, 

Comitetului pentru 
" ‘ “ al R.S.S.

Kișinău 
tinere și

de numeroși 
tate.

Delegația 
este condusă 
președintele 
Cultură Fizică și Sport 
Moldovenești.

Echipa Burevestnik 
este una din cele mai 
apreciate formații sovietice. Parti- 
cipînd pentru prima oară anul 
acesta la campionatul U.R.S.S. 
cat. A., Burevestnik a ocupat lo
cul 6 înaintea unor echipe pu
ternice ca Dinamo Tbilisi, Șah- 
tior Stalino, Zenith Leningrad și 
Lokomotiv Moscova. In cadrul 
campionatului Burevestnik a ob
ținut 9 victorii, printre învinse fi- 
gurînd: TDSA (3—1), Torpedo 
Moscova (4—1), Șahtior (4—3), 
Dinamo Tbilisi (3—1) etc.

In primul meci echipa 
va întîlni duminică la 
Stalin echipa Energia 
Steagul Roșu.

★
Jucînd pe stadionul 

..Antwerp'' 
fotbal Energia Flacăra 
ești a obținut joi o 
cabilă victorie cu 1—0 
în fața reprezentativei 
lui Anvers tn formația 
figurau mai mulți internaționali 
belgieni. Aproape 25.000 de spec
tatori au urmărit pe o vreme fru
moasă această întîlnire tn care 
fotbaliștii romtni s-au comportat 
excelent repurtînd o victorie de 
prestigiu. Echipa Energia Flacă-

sovietică 
Orașul 

Metalul

clubului
echipa romînească de 

~ " Plo-
remar-
(1-0) 
orașu- 
căreia
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POLITICA
a apărut

V. I. LENIN-OPERE, voi. 31
568 pag. 7,50 lei

Academia R.P.R. a ținut vineri 
după amiază o ședință festivă 
închinată celei de a 39-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Au participat academicieni, oa
meni ai științei, artei și culturii, 
profesori universitari, cercetători 
științifici, studenți.

In prezidiul adunării au luat 
loc academicienii prof dr C. I. 
Parhon, Traian Săvulescu, Mihail 
Sadoveanu, prof. dr. Ștefan Mii. 
cu, prof. dr. Ștefan S. Nicolau, 
Simion Stoilov, P. Constanti- 
nescu-lași, C. Ionescu-Gulian.

Au participat de asemenea V. 
I. Barahnin, prim secretar, A. 
N. Goncearuk, secretar și V V. 
Skorniakov, atașat, al ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

Ședința festivă a fost deschisă 
de acad. prof. dr. C. I. Parhon, 
președinte de onoare al Acade
miei R.PR.

Acad. Emil Petrovici, membru 
al prezidiului Academiei R.P.R., 
președinte al Filialei din Cluj, a 
vorbit despre însemnătatea isto. 
rică a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Plecarea din Capitală 
a unor specialiști 

iugoslavi
Delegația de specialiști iugo

slavi din domeniul silviculturii și 
industriei lemnului care ne-a vi. 
zitat țara la invitația Consiliului 
Central AS1T, a părăsit Joi seara 
Capitala îndreptindu-se spre pa
trie.

La plecare, în Gara de Nord 
oaspeții iugoslavi a.u fost salutați 
de reprezentanți ai Ministerului 
Silviculturii, Ministerului Indus
triei Lemnului, ai Consiliului Cen
tral ASIT și de numeroși ingi
neri și specialiști din silvicultură 
și industria lemnului.

In cele 17 zile cît au stat ta 
țara noastră, specialiștii iugo
slavi au vizitat numeroase păduri 
din diferite regiuni, exploatări 
forestiere, întreprinderi de indus, 
trializare a lemnului și de produ
se finite din lemn. Aceste vizite 
au fost folosite pentru un larg 
schimb de experiență între specia, 
liștii iugoslavi și romtni.



Oamenii muncii își exprimă atașamentul
față, de partid fi guvern

—Marele miting de la complexul „Grivița Roșîe“
(Urmare din pag. l-a) 

răsună cu putere chemările în 
cinstea prieteniei indestructibile 
dintre poporul romîn și poporul 
sovietic, pentru prietenia între 
fioporul romîn și popoarele celor- 
alte țări socialiste.

Se înscriu la cuvtnt muncitorii. 
In cuvîntul lor ei exprimă voința 
de neclintit de a apăra tot ceea 
ce are clasa muncitoare mai 
scump — libertatea, regimul de
mocrat-popular, drumul neabătut 
al construcției socialiste. De ase
menea ei își exprimă hotărîrea de 
a depune toate eforturile pentru 
traducerea în vrață a indi
cațiilor Congresului al II-lea al 
P.M.R., privitoare la dezvolta
rea economiei noastre și la ridi
carea nivelului de trai al poporu
lui muncitor.

Ia cuvîntul fierarul Ion Domșa, 
tată a 3 copii:

Vestea Hotăririi 
rie mie și familiei 
unei alte Hotărtri 
guvernului eu am 
statului și mi-am
cuință. Astăzi trăiesc împreună

ne-a adus bucu- 
mele. In urma 
a partidului și 
primit ajutorul 
construit o lo-

cu familia în casa mea cea nouă. 
Și ca mine sînt mulți ceferiști. 
Faptul că la cîrma țării se află 
oameni ridicați din rîndurile 
noastre, faptul că poporul nostru 
trăiește într-o țară care constru
iește socialismul ne dă deplină 
încredere în viitor. Țin să-mi ex
prim dragostea fierbinte față de 
partid și guvern.

Vorbește sudorul Aurel Niche- 
scu.

— Sînt tată a șapte copii. Peste 
o lună aștept ai optulea.

Am să primesc luna aceasta 
șapte sute de lei în plus. Vă în
chipuiți ce bucurie am avut cind 
am primit această veste. Noi 
simțim grija partidului și gu
vernului nostru, al muncitorilor, 
pentru viața noastră și a fami
liilor noastre. Voi sprijini măsu
rile partidului și guvernului im- 
bunătățindu-mi zi de zi munca.

„Am avut prilejul și pînă a- 
cum — a spus apoi turnătorul 
Teodor 
țăm că 
tiduiui, a guvernului și a sindi
catelor ■ ■
tră a celor ce muncesc, să de-

turnătorul
Dan — să ne încredin- 
grija de căpetenie a par-

este aceea ca viața noas-

TELEGRAMĂ
Către

Comitetul Central al P. M. R. 
tovarășului prim-secretar Gh. Gheorghiu-Dej

Către
Consiliul de Miniștri al R. P. R. 

tovarășului președinte Chivu Stoica
Lulnd cunoștință de hotărîrea Comitetului Central ai P.M.R. 

a Consiliului de Miniștri și a C.C.S., cu privire la îmbunătățirea 
sistemului de salarizare și a pensiilor, colectivul de muncitori, 
ingineri, tehnicieni și funcționari de la complexul C.F.R. „Gri- 
vița Roșie", — întruniți azi 2 noiembrie a.c, ne manifestăm incă 
odată încrederea noastră fermă ta partidul și guvernul nostru, 
a căror întreagă activitate este îndreptată spre ridicarea necon
tenită a bunăstării poporului nostru muncitor, a vieții sale fe
ricite.

Această hotărire este un rezultat al aplicării consecvente a di
rectivelor celui de al II-lea Congres al P.M.R., al muncii pline 
de abnegație a clasei muncitoare și a întregului popor mun
citor.

întregul colectiv al complexului Grivița Roșie, șl-a adus con
tribuția sa la înfăptuirea sarcinilor puse de cei de al II-lea Con
gres al partidului, realizînd in primele 9 luni planul in ce pri
vește producția în proporție de 105 la sută, in ce privește creș
terea productivității muncii cu 5,56 Ia sută, iar tn ce privește 
scăderea prețului de cost cu 7,49 la sută, s-au obținut economii 
în valoare de 8.354-000 lei.

Fiecare muncitor, inginer, tehnician și funcționar din com
plexul nostru primind cu însuflețire și deosebită bucurie această 
hotărîre, care este o expresie a eforturilor necontenite ale par
tidului și guvernului pentru imbunătățirea nivelului de trai al 
oamenilor muncii, se angajează față de conducerea partidului 
și guvernului nostru să-și intensifice activitatea pentru tradu
cerea mal departe în viață a directivelor Congresului. Astfel, 
vom realiza planul producției globale pe întregul an cu 12 zile 
înainte de termen, obțlnind o creștere a productivității muncii 
cu 2 la sută peste plan și reducerea prețului de cost cu 3 la 
sută. De asemenea ne angajăm să realizăm economii în va
loare de 2.000.000 lei.

Continuatori ai unei vechi șl eroice tradiții de luptă a clasei 
muncitoare, ne angajăm să stringem și mai mult rîndurile ta 
jurul partidului și guvernului, să sporim vigilența și combativi
tatea noastră revoluționară, pentru a da riposta cuvenită ori
căror încercări ale dușmanului de clasă de a lovi ta cuceririle 
scumpe ale poporului nostru muncitor.

Noi știm prea bine că în drumul nostru spre socialism, ne 
sprijinim pe prietenia fermă a țării noastre cu U.R.S.S. și cu 
celelalte țări ale lagărului socialist. De aceea nu ne vom pre
cupeți eforturile pentru a întări și dezvolta și mai mult indes
tructibila noastră prietenie.

Trăiască unitatea dintre partid, guvern și popor 1
Trăiască și înflorească în veci prietenia cu marele popor so

vietic, cu toate popoarele puternicului lagăr socialist I
MUNCITORII, INGINERII. TEHNICIENII

$1 FUNCȚIONARII 
COMPLEXULUI „GRIVIȚA ROȘIE*

București, 2 noiembrie 1956.

vină mai ușoară. Din aceas
tă grijă, au izvorît măsurile 
pe care le dezbatem astăzi. Ele au 
fost cu putință deoarece clasa 
muncitoare, întregul nostru popor, 
condus de partid au obținut suc
cese Însemnate în industrie, în 
agricultură, în domeniul culturii. 
Să luptăm necontenit pentru spo
rirea productivității și reducerea 
prețului de cost. Numai strîns 
uniți în jurul partidului și guver
nului nostru, demascînd fără cru. 
țâre pe dușmanii poporului, nu 
mai astfel vom putea apăra tot 
ce am cucerit pînă acum“.

Exprimîndu-și atașamentul 
față de partid și guvern, 
lăcătușul Dumitru Stoica’ s-a 
angajat ca împreună cu tovarășii 
săi să realizeze peste program, 
pînă la 7 Noiembrie, partea ce le 
revine din reparația unui vagon.

Vopsitorul Vasile Mocanu a 
evocat grelele bătălii de clasă din 
anii de teroare ai regimului bur- 
ghezo-moșieresc.

„Să nu uităm —- a spus el — 
suferințele noastre din trecut. In 
vremea aceea stăpîni în țara noa
stră erau capitaliștii, moșierii și 
monopoliștii străini. In • ■ ■
împotriva 
mulți din 
fit viața.

Astăzi
pîn este poporul ta frunte cu cla
sa muncitoare. Poporul nostru a 
obținut cuceriri însemnate. Cea 
mal de seamă dintre ele este orîn
duirea democrat populară, pe care

luptele
exploatării capitaliste 
frații noștri și-au jert-

tn țara noastră etă-

trebuie e-o păstrăm cu sfințenie, 
pe care trebuie s-o întărim zi 
de zi“.

Printre cei care au urmat la 
cuvînt a fost și pensionarul Nico- 
lae Florea care s.a angajat ca, 
după puterile sale, să fie și el de 
folos înfloririi și întăririi patriei.

„Congresul al II-lea al parti
dului nostru — a spus oțelarul 
Vasile Negară — a prevăzut un 
șir de măsuri pentru îmbunătă
țirea traiului nostru. O asemenea 
măsură este hotărîrea pe care o 
dezbatem astăzi. Ce arată ea ? Ea 
arată că partidul nostru, guver
nul nostru duc politica inte
reselor noastre, ale celor ce 
muncesc. De aceea, noi sîntem 
credincioși partidului și guvernu
lui. Vom urma cu sfințenie par
tidul și guvernul nostru pentru 
că ne arată calea cea dreaptă a 
construirii socialismului. Am fost 
în vara aceasta 23 de zile în 
Uniunea Sovietică. Am văzut 
viața muncitorilor de acolo. O 
viață nouă ne făurim și 
noi. Prietenia noastră cu poporul 
sovietic este și rămîne de neclin
tit. Să ia aminte acei care ar în
drăzni vreodată să pornească ac
țiuni mîrșave ca cele prin care 
contrarevoluționarii încearcă să 
sfărîme orînduirea democrat- 
populară din țara vecină, Unga
ria. Niciodată nu vom îngădui 
dușmanilor noștri să-și pună In 
aplicare planurile, fărădelegile".

Tînărul muncitor Anton Sta- 
mate care a vorbit apoi, a spus:

„Partidul ne-a deschis nouă, 
tinerilor, perspective largi, ne a- 
rată calea cea dreaptă, ne îmbo
gățește sufletul și mintea cu în
vățătură, cu înțelepciune. De a- 
ceea noi ne angajăm să răspun
dem grijii cu care ne înconjoară 
partidul, să muncim mai bine, 
să învățăm cu mal multă sir- 
guință, să devenim ceea ce par
tidul ne cere să îim: luptători 
hotărîți pentru fericirea poporu
lui nostru".

A vorbit apoi muncitoarea Ana 
Dincă de la tapițerie, care amin
tind de viața grea și umilitoare 
a femeii muncitoare în anii re
gimului burghezo-moșieresc a 
spus în continuare:

„Orînduirea demoorat-populară 
este scumpă poporului. Pe fe
meile mame statul nostru le în
conjoară cu grijă. Socotim re
gimul de democrație populară ca 
cea mai de preț cucerire a noas
tră și luptăm pentru întărirea 
lui".

Au mai vorbit la miting 
Vilma Cocichiș, muncitoare la 
tîmplărie, cazangiul Gheorghe 
Neacșu, muncitoarea Constanța 
Florea de la tîmplărie, cazangiul 
Pătru Marin, tapițerul Dumitru 
Niță, care și-au arătat atașa
mentul profund față de partid și 
guvern, față de cauza socialis 
mului și care au îndemnat la vi
gilență față de uneltirile dușma
nilor orînduirii noastre.

In mijlocuț aplauzelor puter
nice ale miilor de muncitori, a 
luat cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Apostol i

Cuvîntarea tov. Gh. Apostol
(Urmare din pag. l-a)

salarizarea în industria sticlei și 
a ceramicei fine și s-au îmbună
tățit salariile și altor categorii de 
muncitori și funcționari. Trebuie 
să reamintesc că s-a îmbunătății 
și salarizarea ceferiștilor- de la 
exploatare.

Iată deci că toate aceste mă
suri luate în cursul anului dove
desc că conducerea partidului și 
guvernului a analizat lună de 
lună situația din diferite ramuri 
de activitate economică a statu
lui și, în baza hotăririi Congresu
lui al II-lea, a luat măsurile co
respunzătoare.

In luna iunie, partidul a pus 
ca sarcină guvernului și Consi
liului Central al Sindicatelor să 
treacă la analizarea în ansamblu 
a sistemului de salarizare, în așa 
fel îneît să poată fi pus în con
cordanță cu nevoile dezvoltării 
industriei noastre și agriculturii 
noastre, ou dezvoltarea economi
că a țării și în raport cu condi. 
țiile concrete din fiecare ramură 
și întreprindere, găsindu-se mă
surile cele mai potrivite ca sala
rizarea să corespundă cu adevărat 
cantității și calității muncii de
puse de fiecare în procesul de 
producție și să ducă la ridicarea 
nivelului de trai.

De aceea guvernul și C.C.S., 
pe baza hotărîrilor Congresului 
partidului și a hotăririi Biroului 
Politic din iunie, au trecut Ia stu
dierea sistemului nostru de sala
rizare.

Pînă la sfîrșitul anului noi vom 
putea definitiva studiile privitoare 
la îmbunătățirea sistemului de 
salarizare. Proiectul de îmbună
tățire noi îl vom supune dezbate
rii muncitorilor din toate între
prinderile țării noastre.

Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn

Tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej

Consiliului de Miniștri al R.P.R.
Tovarășului Chivu Stoica

Noi, muncitorii, tehnicienii și funcționarii din 
Combinatul forestier „A cincea aniversare a 
R.P.R." din Fălticeni, regiunea Suceava, am pri
mit cu multă bucurie Hotărîrea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn. a Consiliu
lui de Miniștri și a Consiliului Central al Sindi
catelor, privind îmbunătățirea sistemului de sala
rizare și pensii. Răspunzînd grijii pe care o poartă 
partidul și guvernul creșterii nivelului de trai al 
oamenilor muncii, noi sîntem hotărîți să ne orga
nizăm și mai bine munca și să dăm patriei pro
duse mai ieftine și de bună calitate. Incepînd de 
astăzi. 31 octombrie 1956. vom da 20.000 de gar
nituri de butoaie, 800 garnituri mobilă populară 
și 3000 metri cubi cherestea de fag peste planul 
anual. Sintem hotărîți ca prin munca noastră de 
zi cu zi, uniți în jurul partidului, să contribuim 
și în viitor la întărirea regimului de democrație 
populară, la construirea socialismului în țara 
noastră.

Muncitorii, tehnicienii șl funcționarii
Combinatului forestier , A cincea 

aniversare a R.P.R." Fălticeni

Către
Comitetul Central al Partidului

Muncitoresc Romîn
Tovarășului prim secretar Gh. Gheorghiu-Dej

Noi muncitorii, tehnicienii, inginerii și funcțio
narii fabricii chimice nr. 10, întruniți într-un mi
ting, ne exprimăm deplina satisfacție față de re
centa Hotărîre a Comitetului Central al P.M.R., a 
Consiliului de Miniștri și a Consiliului Central 
al Sindicatelor.

Vom exprima recunoștința noastră față de 
aceasta Hotărire și prin obținerea de noi succese 
în muncă, producînd bunuri de larg consum în 
valoare de 2 milioane lei peste sarcinile de plan, 
în trimestrul IV — 1956.

Sintem hotărtți să luptăm și mai departe pen
tru a obține noi succese pe drumul construirii 
socialismului, pentru întărirea prieteniei cu Uniu
nea Sovietică și cu celelalte țări socialiste.

Muncitorii, tehnicienii, Inginerii șl func
ționarii fabricii chimice nr. 10

Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn

Tovarășului prim secretar Gh. Gheorghiu-Dej

Noî, muncitorii, tehnicienii, inginerii și funcțio
narii din întreprinderea „Constantin Ivănuș" din 
raionul Pucioasa, regiunea Ploești, luînd cu
noștință de Hotărîrea Comitetului Central al 
P.MR.. a Consiliului de Miniștri și a Consiliului 
Centrai al Sindicatelor, ne exprimăm mulțumirea 
față de grija părintească ce ne-o poartă partidul 
și guvernul.

In vederea aplicării cu succes a recentei Ho- 
tărîri, vom depune toate eforturile pentru a rea
liza planul de producție cu 101 la sută, pentru 
o mai bună valorificare a materiei prime și ne 
vom strădui să îmbunătățim mai mult calitatea 
produselor noastre. Ne angajăm să realizăm creș
terea cu 3,5 la sută a productivității muncii și 
să reducem prețul de cost cu 0,5 la sută, conștienți 
că în acest fel vom contribui la continua ridicare 
a nivelului de trai al celor ce muncesc, la consoli
darea economiei noastre naționale.

Colectivul întreprinderii „Constantin 
Îvănuș“-Pucioasa, regiunea Ploești

Către
Comitetul Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn

Tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej

8
Ții din Tg. Mureș salutăm cu deosebită
Hotărîrea C.C. al P.M.R., a Consiliului de

nr.Noi, oamenii muncii de la întreprinderea 
construe) 
bucurie _____ __ , _______-x—jr
Miniștri și a Consiliului Central al Sindicatelor, 
Hotărîre care cuprinde măsuri ce vor contribui 
la ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. 
Această Hotărîre a fost primită cu mare satis
facție de oamenii muncii din cadrul întreprinderii 
noastre. Asigurăm partidul și guvernul nostru că 
vom munci și mai departe în mod conștient pen
tru a îndeplini planul nostru anual cel tîrziu pînă 
la data de 20 decembrie și pentru a ridica pro
ductivitatea muncii cu 2 la sută față de prevederi. 
Ne luăm angajamentul de a termina pînă la data 
de 20 decembrie 1956 toate lucrările incluse în 
planuț nostru de stat. Sîntem ferm hotărîți ca. 
sub conducerea partidului, să luptăm pentru noi 
victorii în construirea aocialismulul în scumpa 
noastră patrie, Republica Populară Romînă,

Muncitorii, tehnicienii, Inginerii șl func
ționarii din întreprinderea nr. 8 cons

trucții — Tg. Mureș

Adunarea Generală O.N.U.
cere:

— Încetarea imediată a focului în Egipt
— Respectarea liniei de armistițiu
— Luarea de masuri pentru redeschiderea 

Canalului de Suez

Pînă atunci, s-a luat măsura 
de a îmbunătăți imediat condițiile 
de viață ale muncitorilor care au 
cele mai mici salarii. De aceea 
s.a hotărît fixarea unui minimum 
de salarizare la 350—400 lei.

De asemenea s-a hotănit adău
girea alocației pentru copii care, 
■fără îndoială, aduce un mare 
sprijin muncitorilor cu familii nu
meroase. Aceasta este o măsură 
menită a ajuta familiile să-și 
crească mai ușor copiii, o măsură 
6trîns legată de politica partidu
lui și guvernului nostru de a în
tări tot mai mult familiile mun
citorilor noștri. Această îmbună
tățire a găsit un adînc ecou la 
toți muncitorii din țară.

Odată cu aceasta se vor studia 
măsurile ce trebuie luate pentru 
îmbunătățirea sistemului de pen
sii ale muncitorilor și funcționa
rilor. Pînă la îmbunătățirea ge
nerală a sistemului de pensii, par. 
tidul și guvernul au luat hotă
rîrea de a se crea condiții de trai 
mai bune pentru pensionarii cu 
pensii mici.

Apoi, tov. Gh. Apostol a arătat 
că hotărîrea luată de Ministerul 
Căilor Ferate de a acorda premii 
excepționale pentru muncă deose
bită în procesul producției, ca și 
hotărîrea cu privire la sporirea 
numărului de călătorii gratuite 
ale ceferiștilor pe căile ferate 6e 
integrează ta aceleași preocupări 
pentru îmbunătățirea vieții mun
citorilor.

Toate acestea, tovarăși, arată 
că în țara noastră, unde clasa 
muncitoare este clasa conducă
toare, unde poporul, în frunle cu 
clasa muncitoare, traduce în via
ță politica partidului, se creează 
condiții de îmbunătățire tot mai 
simțitoare a nivelelui de viață al 
celor ce muncesc.

Rezultatele pe care le-am obți
nut pînă acum în această direcție 
sînt roadele eforturilor depuse de 
clasa muncitoare și de toți oame
nii muncii.

Dar aceasta nu înseamnă că 
•putem să ne mulțumim cu rezul
tatele obținute. Pentru a conso
lida îmbunătățirile aduse nivelului 
de viață al muncitorilor și func
ționarilor e necesar să lucrăm mai 
bine, să dăm pe piață mai multe 
mărfuri, să realizăm sarcina noa
stră permanentă de a crește pro
ductivitatea muncii și de a re
duce prețul de cost. Aceasta este 
calea îmbunătățirii condițiilor de 
viață ale muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor.

Lupta pentru creșterea produc
tivității muncii este o luptă pa
triotică, pentru că numai în mă
sura în care crește productivita
tea muncii crește randamentul 
întreprinderilor noastre, se dez- 

se 
se

voltă economia țării noastre, 
îmbunătățește nivelul de trai, 
întărește puterea muncitorilor 
țăranilor.

Victoria sistemului socialist _ 
șupra sistemului capitalist depin
de în primul rtad de productivita
tea muncii.

In încheiere vreau să fac apel 
la voi, colectivul glorios al „Gri- 
viței Roșii", să nu uitați nici
odată ceea ce reprezentați în rîn- 
durile ceferiștilor și în rtndurile 
clasei muncitoare din țara noas
tră.

»-

Muncitorimea ceferistă a foet 
considerată detașamentul de frun. 
te al clasei muncitoare și în tim
pul regimului burghezo-moșie- 
resc.

Cu atît mai mult astăzi, în con
dițiile regimului de democrație 
populară muncitorii ceferiști sint 
datori să acționeze într-adevăr ca 
un detașament de frunte, bine or
ganizat, bine închegat, pentru 
realizarea la timp și în termen 
a tuturor sarcinilor puse de partid 
și guvern.

Sîntem convinși că ceferiștii 
vor da dovadă de o conștiință 
înaltă, socialistă, patriotică, de 
disciplină, că vor fi la înălțimea 
sarcinilor puse de partid și gu
vern și că vor sta de veghe la a- 
părarea regimului democrat-popu
lar, aflindu-se în fruntea luptei 
pentru zdrobirea oricărei încercări 
de a lovi regimul democrat-popu
lar din partea oricui ar fi dină
untrul sau din afara țării. (Vii a- 
plauze).

In încheiere, mă oblig și eu, 
ca și ceilalți tovarăși, să ne în- 
tîlnim mai des, să stăm de vorbă 
mai pe îndelete nu numai aeupra 
problemelor generale, ci, și asupra 
unor probleme concrete, de toate 
zilele ale dumneavoastră. Aceasta 
va întări și mai mult legătura 
conducerii partidului și guvernu
lui cu clasa muncitoare și cu po
porul.

Un asemenea angajament tre
buie să-și ia și toți aceia care au 
rol de conducere pe linie sindi
cală și pe linie administrativă. Să 
vină mai des în mijlocul dumnea
voastră. conducătorii de la Minis
ter, ai sindicatului, tovarășii care 
lucrează în comitetul de între
prindere, comitetul de partid, la 
direcție, să stea mai mult în în
treprindere, să stea mai puțin cu 
nasul în hărții și mai mult ta mij
locul dumneavoastră (Aplauze 
puternice).

Tovarăși, clasa muncitoare îți 
cunoaște conducătorii nu numai 
din timpurile bune, îi cunoaște și 
din timpurile grele.

Faptele dovedesc că conducă
torii partidului sînt legați de via
ța partidului, a clasei muncitoare, 
de viața poporului, sînt legați de 
lupta clasei muncitoare și a po
porului pentru construirea socia
lismului. (Vil aplauze).

De aceea, strig din toată ini
ma :

Trăiască Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
în frunte cu tov. Gh. Gheorghiu- 
Dej 1 (Ovații).

Trăiască guvernul R.P.R., în 
frunte cu tov. Chivu Stoica I 
(Ovații).

Trăiască clasa noastră munci- 
toare și lupta sa hotărîtă 1 Să se 
întărească tot mai mult alianța 
clasei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare, cu intelectualitalea 
legată de popor ta lupta pentru 
zdrobirea oricărei încercări din 
partea dușmanului de a pune pie
dici ta calea noastră victorioasă 
spre socialism I (Ovații).

Trăiască muncitorimea cefe, 
ristă 1 (Ovații).

Trăiască muncitorii, inginerii, 
tehnicienii și funcționarii din com
plexul Grivița Roșie 1 (Ovații).

Vă doresc la toți sănătate și 
spor la muncă 1

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
După cum s.a mai anunțat, ta 
noaptea de 1 spre 2 noiembrie s-a 
deschis la New York sesiunea 
extraordinară a Adunării Gene
rale ONU convocată la cererea 
Consiliului de Securitate pentru 
a examina situația creată în urma 
agresiunii Israelului împotriva 
Egiptului.

Conform regulelor de procedură 
ale Adunării Generale, sesiunea 
extraordinară este prezidată de 
reprezentantul statului Chile care 
a fost președintele ultimei (celei 
de a 10-a) sesiuni ordinare a 
Adunării Generale.

Deschizînd ședința, delegatul 
statului Chile, Ortega, a arătat că 
pacea în Orientul mijlociu a fost 
violată și că întreaga omenire 
așteaptă ca O.N.U. să reglemen
teze conflictul.

Adunarea generală a aprobat 
propunerea lui Ortega ca proble
ma prezentată sesiunii extraordl- 
re să fie examinată nemijlocit la 
ședința plenară.

Reprezentantul Franței, care a 
urmat la cuvînt, a încercat să pună 
la îndoială legalitatea convocării 
sesiunii Și a rezoluției pe care se
siunea o poate adopta. Totuși, 
Adunarea Generală a adoptat cu 
o majoritate covîrșitoare de voturi 
hotărîrea de a începe examinarea 
problemei agresiunii împotriva 
Egiptului.

Dezbaterile au fost deschise de 
reprezentantul Egiptului Lutfi. El 
a mulțumit membrilor Consiliului 
de Securitate care au votat pentru 
rezoluția iugoslavă privind convo. 
carea sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale. Atacul Israe- 
lului împotriva Egiptului, săvîrșit 
la 30 octombrie, este cea mai 
odioasă agresiune, a spus Lutfi. 
El a subliniat că după ce au a- 
dresat Egiptului ultimatumul An
glia și Franța au efectuai o serie 
de atacuri aeriene împotriva dife
ritelor centre egiptene, inclusiv 
Cairo. împotriva Egiptului a fost 
executat la 1 noiembrie cel de al 
21-lea atac aerian.

Reprezentantul Egiptului a de
clarat în continuare că Egiptul a 
fost victima unei „agresiuni pre
meditate" și că acțiunile Angliei 
care a scufundat o navă militară 
egipteană ta Canalul de Suez și 
a blocat prin aceasta navigația 
prin canal, constituie o violare a 
Cartei O.N.U. și a convenției de 
la Constantinopole din 1888 cu 
privire la Canalul de Suez. An
glia și Franța care violează Carta 
O.N.U., a declarat reprezentantul 
Egiptului, „au luat asupra lor po. 
vara grea a răspunderii în fața 
întregii lumi". Suveranitatea Egip
tului este amenințată și Egiptul 
este recunoscător opiniei publice 
mondiale pentru sprijinul larg a- 
cordat drepturilor sale. Reprezen. 
tantul egiptean a subliniat că 
Uniunea Sovietică, precum și 
S.U.A. și multe alte țări au con
damnat folosirea forței împotriva 
Egiptului. El a cerut Adunării 
Generale să înfiereze pe agresori 
și să ia măsurile necesare centru 
menținerea păcii.

Reprezentantul Ceylonului 1 
condamnat de asemenea cu aspri
me agresiunea Angliei, Franței și 
Israelului împotriva Egiptului, ca- 
racterizîndu-o ca o violare nepro
vocată a drepturilor suverane ale 
Egiptului. El a spus că Adunarea 
Generală trebuie să ceară cel pu
țin încetarea imediată a focului 
și a propus ca sesiunea extraor
dinară să continue pînă la înce
tarea focului.

Reprezentantul Angliei, Dixon, 
ca și reprezentantul Franței, a în. 
cercat să conteste legalitatea se
siunii extraordinare a Adunării 
Generale și să justifice agresiunea 
împotriva Egiptului.

Dixon a asigurat că acțiunile 
anglo-franceze au un „caracter

temporar" și reprezintă, după cum 
s-a exprimat el, „o operațiune po
lițienească extraordinară". El a 
încercat să prezinte lucrurile ca 
și cum acțiunea anglo-franceză 
nu ar fi îndreptată împotriva su
veranității Egiptului și a cerut 
Adunării Generale să califice a- 
ceastă acțiune ca întemeiată.

Ciankaișistul, care a luat apoi 
cuvîntul, a declarat că Adunarea 
Generală trebuie să ceară înceta
rea imediată și necondiționată a 
focului și retragerea imediată a 
trupelor israeliene din Egipt. Se
cretarul de stat al S.U.A., Dulles, 
a declarat că Statele Unite nu pot 
fi de acord cu cele trei state 
(adică Anglia, Franța și Israel), 
cu care S.U.A. întrețin relațiile 
cele mai prietenești,

Dulles a amintit că ta ultimele 
zile trupele israeliene au pătruns 
in adincul teritoriului egiptean; 
apoi a urmat ultimatumul anglo- 
francez dat Egiptului și atacul 
armat franco-englez asupra Egip
tului. Angliș și Franța au opus 
veto rezoluției Statelor Unite în 
Consiliul de Securitate. Eveni
mentele zilelor trecute, a spui 
Dulles, s.au desfășurat pe un 
fond obscur însă folosirea forței 
care are loc în prezent nu poate 
fi justificată, întrucit aceasta con. 
travine principiilor Cartei O.N.U,

Ocupîndu-se de istoricul litigiu, 
lui cauzat de Canalul de Suez, 
Dulles a subliniat că recent la 
tratativele purtate între miniștrii 
Afacerilor Externe ai Angliei, 
Franței și Egiptului, organizate 
de secretarul general al O.N.U., 
a fost realizat un progres. Atunci, 
a spus el, părea că se va ajunge 
la o rezolvare pașnică și echita
bilă a problemei. Aceste tratative 
nu au continuat însă, deși în ca
lea lor nu au existat piedici de 
netrecut. In loc de aceasta, Israe.

natare ale acordurilor de ar
mistițiu să-și retragă imediat 
toate trupele dincolo de liniile 
de armistițiu, să renunțe ta 
incursiuni pe teritorii vecine 
peste linia de armistițiu și să 
respecte minuțios prevederile 
acordurilor de armistițiu;

3. recomandă tuturor mem
brilor O.N.U. să se abțină de 
a introduce material de război 
in regiunea operațiunilor mili
tare și in general să se ab
țină de la orice act care ar 
intirzia sau ar împiedica în
deplinirea acestei rezoluții;

4. cere ca după intrarea in 
vigoare a acordului de Înceta
re a focului să fie luate mă
suri pentru redeschiderea Ca
nalului de Suez și restabilirea 
asigurării libertății naviga
ției ;

5. solicită secretarului gene
ral să supravegheze traduce
rea în viață a acestei rezolu
ții șl să raporteze Imediat 
Consiliului de Securitate ți A- 
dunării Generale pentru a se 
lua măsuri pe care aceste or
ganisme le vor considera, poa
te. necesare în conformitate cu 
Carta ;

6. hotărăște să continue se
siunea extraordinară pînă la 
traducerea în viață a acestei 
rezoluții".

Dulles a declarat că în aceastS 
situație Adunarea Generală tre. 
buie să acționeze rapid și suli- 
cient de unanim. In caz contrar 
se va ivi marele pericol al trans
formării așa-zi6ei „operațiuni po. 
lițienești" ta „ceva mult mai se
rios".

După aceasta, ședința Adunării 
Generale a fost întreruptă.

La reluarea _ ședinței, delegatul 
Iordaniei Rifai, a rostit un dis-

Cuvîntul muncitorilor din reg. Bacău
BACAU (de la corespondentul 

nostru). —
Petroliștii din bazinul Moinești 

au primit plini de însuflețire re
centa Hotărîre a Comitetului Cen
tral al P.M.R, a Consiliului de 
Miniștri și a Consiliului Central 
al Sindicatelor. In mitingul care 
a avut loc pe schimb, ei și.au ex
primat viul interes față de mă
surile prevăzute în această Hotă
rîre și recunoștința față de Par
tidul Muncitoresc Romîn a cărui 
preocupare supremă este crește
rea continuă a bunei stări mate, 
riale și culturale a oamenilor 
muncii. Printre numeroșii petro- 
liștl care au luat cuvîntul la mi
tingul ce (-a ținut la schela 2 ex-

fracții Molnești a fost și briga
dierul Gheorghe Fenea, tată a 
11 copii.

— Această Hotărîre duce la 
îmbunătățirea imediată a condiții
lor noastre de viață, a spus el, și 
în special a oelor ce au familii 
numeroase, așa cum am și eu.

Răspunzînd prin noi fapte gri
jii ce o poartă partidul oamenilor 
muncii, petroliștii din schela 2 
extracții s-au angajat să dea peste 
plan pînă la sfîrșitul lunii noiem. 
brie 300 tone țiței din care 70 
tone vor fi realizate pînă la 
7 Noiembrie. Tot odată ei și-au 
propus să reducă prețul de cost 
cu 0,6 la sută și să sporească 
productivitatea muncii,

Iul, iar apoi Anglia și Franța, au 
comis un act de violență. Proce
durile pașnice care potrivit Car. 
tei O.N.U, trebuie respectate de 
toți membrii Organizației, nu au 
fost folosite în întregime. In a- 
ceste împrejurări, a spus Dulles, 
„folosirea forței, atacul armat a 
trei membri ai O.N.U. Împotriva 
unui al patrulea, pot fi apreciate 
numai ca o greșeală serioasă, care 
contravine principiilor și țelurilor 
Cartei". Dacă aceste acțiuni vor 
continua, a spus el, „ele vor sub-
mina serios Carta și Organizația 
noastră".

In numele delegației S.U.A.-, 
Dulles a prezentat următoarea re
zoluție ;

„Adunarea Generală, cons- 
tatind că în multe cazuri par- 
ticipanții la acordurile de ar
mistițiu dintre Israel și țările 
arabe din 1948 nu au ținut 
seama de prevederile acestor 
acorduri și că forțele armate 
ale Israelului au pătruns a- 
dînc pe teritoriul egiptean, în
câlcind acordul general de ar
mistițiu dintre Egipt și Is
rael ;

constatînd că forțele armate 
ale Franței și Regatului Unit 
duc operațiuni militare Împo
triva teritoriului egiptean;

constatînd că țn prezent na
vigația pe Canalul de Suez 
este împiedicată, ceea ce adu
ce prejudicii serioase multor 
țări;

exprimîndu-și profunda în
grijorare în legătură cu aceste 
evenimente:

1. insistă ca toate părțile 
care sînt angajate în prezent 
ta operațiunile militare din a- 
ceastă regiune să cadă in pri
mul rînd de acord să înceteze 
imediat focul și, în conformi
tate cu aceasta, să Înceteze 
transportul de forțe armate și 
armament in această regiune;

2. face apel la părțile sem-

curs emoționant. El a calificat 
agresiunea tripartită împotriva 
Egiptului drept o „crimă groaz
nică", căreia trebuie să i se pună 
imediat capăt. El a subliniat că 
statul Israel a fost folosit de An
glia și Franța ca un instrument 
al agresiunii, întreprinse nu nu
mai în scopul acaparării armate
a Canalului de Suez, ci și pentru 
a răsturna guvernul egiptean și a 
înăbuși mișcarea de eliberare na
țională a arabilor. Regatul Ior
daniei, a spus el, și-a asumat în 
mod solemn obligația de a spri
jini Egiptul in respingerea agre
siunii. Noi am jurat sâ apărăm 
împreună pămîntul nostru, exis
tența noastră, libertatea și viito
rul nostru.

Rifai a arătat lipsurile serioase 
ale proiectului de rezoluție, ame
rican subliniind, că acesta nu 
condamnă agresiunea, și nu pre
vede sancțiuni împotriva agreso
rilor și acordarea de ajutor vic
timei agresiunii in cazul cind re
comandările Adunării Generale 
nu vor fi luate în 6eamă de An
glia, Franța și Israel. Totodată, 
Rifai a declarat că este gata să 
voteze pentru această rezoluție 
considerînd-o ca o măsură ime
diată.

Delegatul Siriei, Rafik Al-Așa 
a calificat agresiunea împotriva 
Egiptului ca fiind „cel mai mir- 
șav complot" din istoria O.N.U.. 
El a declarat că Anglia și Franța 
calcă in picioare Carta O.N.U. și 
obligațiile lor internaționale „pen
tru a-și satisface poftele coloniale 
și imperialiste pe socoteala altor 
popoare". In prezent a spus 
A!-Așa, nu este timp pentru cu- 
vîntări ample și vorbe frumoase. 
In clipa de față orașele Egiptu
lui servesc drept țintă unor 
bombardamente intense. Mor oa
meni. Noi trebuie să acționăm 
imediat și cu hotărire.

A luat apoi cuvîntul delegatul 
U.R.S.S., A. A. Sobolev, *

Cuvîntarea lui A. A. Sobo’ev
Totut arată, a spus Sobolev, că 

agresiunea Israelului, ca și agre
siunea Angliei și Franjei împo
triva Egiptului este înfăptuită 
după un plan unic dinainte pre
gătit, elaborat de guvernele en
glez și francez. Agresiunea israe- 
liană a fost plănuită In scopul 
creării unui pretext pentru aca
pararea Canalului de Suez de 
către forjele armate anglo-fran- 
ceze.

Guvernul israelian, tntreprin- 
ztnd aefiunea agresivă împotriva 
Egiptului a fost o unealtă in 
miinile cercurilor imperialiste 
care tind să restabilească domi
nația lor colonială in Orient, a 
lansat prin aceasta o provocare 
tuturor popoarelor arabe, tuturor 
popoarelor Orientului care luptă 
împotriva colonialismului. A- 
ceste acțiuni ale cercurilor guver
nante extremiste din Israel sînt 
criminale și primejdioase tn pri
mul rtnd pentru Însăși statul is
raelian și pentru viitorul său.

Intreprinztnd aejiuni agresive 
împotriva Egiptului, Anglia șl 
Franja s-au situat pe o cale in
compatibilă cu principiile și telu
rile O.N.U. Reprezentanții An
gliei șl Franjei au împiedicat 
Consiliul de Securitate si adopte 
măsurile necesare pentru înceta
rea agresiunii tmpotriva Egiptu
lui. In timp ce Consiliul de 
Securitate examina această pro
blemă, guvernele Angliei și Fran

ței, ocolind Consiliul de Securi
tate, s-au situat pe calea ame
nințării și ultimatumului dat 
Egiptului și au pornit aejiuni mi
litare fățișe împotriva statului 
egiptean. De ce tn ultimatumul 
anglo-francez. a întrebat Sobolev, 
se cere Egiptului să lase sub ocu- 
pafia forjelor armate israeliene 
întregul teritoriu egiptean situat 
la răsărit de Canalul de Suez? 
Cum poate servi oare blocarea 
Canalului de Suez de către flota 
maritimă militară engleză și 
franceză ca o explicație pentru 
apărarea libertăfii navigației pe 
Canalul de Suez ? Atacul avioa
nelor anglo-franceze tmpotriva 
Canalului de Suez poate fi expli
cat oare ca o grijă pentru Ca
nalul de Suez ?

Este cit se poate de clar ci de
clar ajia Angliei și Franjei cu pri
vire la apărarea navigajiei pe Ca
nalul de Suez nu este dectt un 
pretext pentru camuflarea acțiu
nilor agresive ale Angliei și 
Franjei împotriva statului egip
tean.

Popoarele Uniunii Sovietice, a 
declarat tn încheiere A. A. Sobo
lev, își alătură glasul cererilor 
popoarelor din întreaga lume ca 
O.N.U. să la măsuri hotărtte șl 
eficace tn vederea încetării ime
diate a agresiunii armate a An
gliei, Franjei șl Israelului împo
triva Egiptului.

In declarația sa din 31 octom
brie, guvernul U.R.S.S. a c n- 
damnat cu hotărîre actul de ar 
gresiune împotriva Egiptului rd- 
virșit de Anglia, Franja și Is
rael. Guvernul U.R.S.S. consideră 
că în numele menținerii păcii șl 
linlștei in Orientul Mijlociu, 
O.N.U. trebuie să ia măsuri ur
gente pentru încetarea operațiu
nilor militare ale Angliei, Fran
ței și Israelului tmpotriva Egip
tului și pentru retragerea i me
diată a forjelor armate ale inter- 
vetioniștilor de pe teritoriul 
Egiptului.

Delegația U.R.S.S cheamă 
Adunarea Generală;

1. să condamne atacul ar
mat al Angliei, Franței și Is
raelului împotriva Egiptului 
ca un act de agresiune incom
patibil cu țelurile și principii
le O.N.U.

2. să ceară Angliei, Franței 
și Israelului să înceteze ime
diat operațiunile militare șl 
să-și retragă forțele armate de 
pe teritoriul Egiptului și din 
apele teritoriale egiptene.

3. să numească o Comisie 
O.N.U. pentru supravegherea 
îndeplinirii recomandării se
siunii extraordinare speciale a 
Adunării Generale

(Continuare tn pag. 4-a)



Tratativele 
sovieto-siriene Situația din Ungaria

In Egipt a fost 
declarată stare 

de război
CAIRO 2 (Agerpres). — După 

cum transmite agenfia Reuter, la 
1 noiembrie președintele Nasser a 
declarat stare de război în întrea
ga țară. In prezent, președintele 
Nasser este guvernatorul general 
militar al Egiptului.

Guvernul egiptean 
a confiscat 

întreprinderile 
petrolifere engleze 

și franceze
CAIRO 2 (Agerpres). — Agen

ția United Press relatează că la
1 noiembrie guvernul egiptean a 
confiscat Întreprinderile petroli
fere engleze și franceze din 
Egipt.

Decretarea stării 
de război în Irak

BEIRUT 2 (Agerpres). — TASS 
transmite: Potrivit relatărilor pre
sei, în Irak s-a emis o lege prin 
care se decretează starea de 
război.

Stare excepțională 
în Libia

TRIPOLI 2 (Agerpres). — La
2 noiembrie s-a dat publicității un 
decret regal cu privire Ia intro
ducerea stării excepționale în Li
bia

Mobilizare generală 
in Siria

DAMASC 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : înaltul consiliu 
al apărării din Siria a hotărît să 
decreteze mobilizarea generală.

Siria a rupt relațiile 
diplomatice 

cu Anglia și Franța
BEIRUT 2 (Agerpres). — Co

respondentul din Beirut al agen
ției France Presse referindu-se la 
cele transmise de postul de radio 
Damasc, a comunicat că la 2 no
iembrie, Siria a rupt relațiile di
plomatice cu Anglia și Franța, 
„din cauza agresiunii lor împo
triva Egiptului".

Armata siriană 
a fost pusă sub 

comandament comun 
cu cea egipteană

WASHINGTON 2 (Ager preș).- 
După cum anun(ă agenția France 
Presse, ambasada Siriei la Wa
shington a notificat vineri Depar
tamentului de Stat aL S.U.A. că 
armata siriană a fost pusă sub 
comandamentul comun egipteano- 
sirian, in fruntea căreia se află 
generalul Abdel Hakim Amar, co
mandantul suprem al forțelor ar
mate egiptene. Odată cu aceasta 
— a arătat însărcinatul cu afa
ceri al Siriei la Washington — 
Siria se găsește cu toate forțele 
și resursele sale alături de Egipt, 
pentru cauza comună.

în ciuda hotărîrii Adunării Generale O. N. U.

Pirații aerieni anglo-francezi 
continuă bombardarea Egiptului

CAIRO 2 (Agerpres). — For
țele aeriene și navale anglo- 
franceze, care pregătesc invazia 
Egiptului, continuă să bombar 
deze principalele orașe ale țării. 
Majoritatea comunicatelor oficia
le militare provin din sursă oc
cidentală, întrucit în cursul zilei 
de 2 noiembrie au fost bombar
date posturile de radio Cairo, A- 
lexandria și Port-Said, care și-au 
întrerupt astfel emisiunea.

Agenția France Presse citează 
declarațiile purtătorului de cuvînt 
al Ministerului de Război al 
Franței, potrivit căruia „acțiunea 
aviației franco-britanice s-a în
tins asupra totalității aerodro
murilor egiptene". Astfel, au mai 
fost bombardate aeroportul situat 
la 40 km. est de Cairo, pe dru
mul spre Alexandria, precum și 
aerodromul din Luxor (orașul 
care păstrează cel mai mare te
zaur al Egiptului antic — n.r.)'. 
Purtătorul de cuvînt al Ministe
rului de război al Franței a pre
cizat că „în ultimile 48 de ore 
mijloace considerabile au fost 
puse în acțiune, dar n-au intrat 
încă toate în zona operațiilor. In 
zilele următoare însă, potențialul 
trupelor va crește".

Din Paris se anunță de aseme
nea că forțele aeriene ale flotei 
franceze au atacat și incendiat 
în portul Alexandria vasul egip
tean „Skory".

Din Londra se anunță că bom
bardiere cuadrimotoare ale forțe
lor aeriene britanice își continuă 
raidurile deasupra Egiptului. „A- 
ceastă ofensivă—a declarat pur
tătorul de cuvînt al Ministerului 
Aviației — are drept scop să 
distrugă aviația egipteană, pen
tru a asigura și menține o su
perioritate aeriană totală".

Comandamentul militar englez 
din Cipru anunță totodată că for
țele aeriene britanice au atacat 
și alte obiective afară de aero
porturi.

Potrivit știrilor transmise de 
agențiile de presă occidentale, 
atacurile aeriene franco-engleze 
împotriva Egiptului sînt coordo
nate cu o serie de acțiuni nava
le la nord și la sud de Canalul 
de Suez. Agenția United Press 
anunță că a fost scufundat la 
porțiunea de sud a Canalului de 
Suez un vas de pescari egiptean. 
Acesta este al treilea vas egip
tean scufundat în ultimele 48 de 
ore. Prin scufundarea acestui vas 
a fost blocată și intrarea de la 
sudul Canalului de Suez.

„Operațiile aeriene și navale
— se declară în comunicatul Mi
nisterului de Război al Franței
— se orientează spre realizarea 
condițiilor necesare pentru ocu
parea zonei Canalului". Cores
pondentul din Hamburg al Agen
ției France Presse anunță mina
rea apelor teritoriale egiptene de 
către forțele anglo-franceze.

Comunicatul recunoaște printre 
altele că bombardamentele fac 
numeroase victime în rîndul 
populației civile egiptene.

Agenția United Press anunță 
într-o corespondență a trimisului 
său la Londra că comandamen
tul anglo-francez a numit deia 
comandanții pentru invazia E- 
giptului. Totodată, un post de 
radio din Egipt a anunțat — 
potrivit agenției France Presse 
că „primele elemente ale corpu
lui expediționar franco-britanic 
sînt pe punctul de a debarca pe 
teritoriul egiptean".

Un comunicat oficial din sursă 
egipteană anunță că în ciuda or
dinului dat de O.N.U. pentru în

cetarea focului, forțele aeriene 
britanice atacă cele mai diferite 
obiective din Egipt. Avioane e 
giptene au luptat împotriva for
țelor aeriene franco-britanice. In 
cursul zilei de 2 noiembrie au 
fost doborite deasupra orașului 
Cairo trei avioane britanice. Tot
odată, în zona Canalului de Suez 
au fost arestați 450 ofițeri brita
nici, îmbrăcați în civil.

După cum se anunță din Cai
ro, aici a fost proclamată starea 
excepțională.

După cum anunță coresponden. 
tul agenției France Presse, for

țele armate israeliene, profitînd 
de incursiunile piraterești ale a- 
viației engleze și franceze asupra 
orașelor și obiectivelor militare 
egiptene, au întreprins noi atacuri 
împotriva trupelor egiptene din 
peninsula Sinai.

Trupele israeliene au reușit să 
ocupe orașul egiptean Gaza și să 
intre în suburbia orașului El-Ariș 
(în nordul peninsulei Sinai). Au 
loc de asemenea lupte în regiu
nea Abu-Agheila (aproximativ la 
20 mile spre vest de linia de de
marcație israelo-egipteană).

Noi planuri agresive preconizate 
de diplomația anglo-franceză

LONDRA 2 (Agerpres). — Pa
ralel cu acțiunile militare agre
sive împotriva Egiptului la Paris 
și Londra continuă să se desfă
șoare o vie activitate diplomati
că. Agenția Reuter anunță că în 
ziua de 2 noiembrie la Londra a 
avut loc un Consiliu de Miniștri, 
prezidat de Anthony Eden. In 
același timp, corespondentul agen
ției France Presse a anunțat că 
în urma unor comunicații telefo
nice intre Eden și Mollet, Pineau, 
ministrul de Externe al Franței 
a sosit la Londra, în cursul după 
amiezii, unde a avut întrevederi 
cu Selwyn Lloyd, ministrul de 
Externe al Marii Britanii.

Corespondentul din Londra al 
aceleiași agenții, intr-un comen
tariu pe marginea călătoriei lui 
Pineau, scrie că aceasta „este 
motivată de necesitatea de a se 
proceda la un nou examen al si
tuației politice după deliberările 
care au avut loc la O.N.U". Co
respondenții de presă din Londra 
declară in același timp că diplo
mația anglo-franceză ar putea 
eventual — pentru a evita hotă- 
ririle O.N.U. — să trimită in 
Egipt un contigent „de trupe 
ale Organizației Națiunilor Uni
te". Un astfel de plan a fost pre
zentat de reprezentantul Canadei.

Telegramele sosite la Londra și 
Paris relevă că in ciuda încercă

rilor de a conta pe unele țări mai 
apropiate de Anglia și Franța în 
acțiunea acestora din urmă de a 
invada Egiptul, speranțele diplo
mației occidentale în acest sens 
sînt minime. Astfel, în cercurile 
oficioase din Paris se discută ști
rile care provin din partea țări
lor membre ale pactului de la 
Bagdad, care nu numai că nu se 
declară în sprijinul Angliei și 
Franței, dar potrivit unor cores
pondenți ai agențiilor de presă — 
ar putea sprijini Egiptul. S-a 
anunțat totodată că luni, 5 no
iembrie, va avea loc o sesiune a 
patru țări membre in pactul de la 
Bagdad (Iran, Irak, Pakistan și 
Turcia), deci fără participarea 
Angliei, pentru a discuta situația 
care s-a creat prin atacarea Egip
tului de către Anglia și Franța. 
Primul ministru al Pakistanului a 
declarat in aceiași ordine de idei 
că „dacă Marea Britanie și 
Franța nu vor respecta rezoluția 
adoptată de Organizația Națiuni
lor Unite, aceasta va trebui să fo
losească forța împotriva agreso
rului".

De asemenea, s-a anunțat la 
Londra, că cercurile de armatori 
din India ar lua în considerare 
boicotarea pavilionului britanic, 
ca măsură de represalii împo
triva intervenției britanice in 
Egipt.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 2 noiembrie 
au avut loc la Kremlin tratative 
sovieto-siriene.

Din partea sovietică la tratative 
au participat K. E. Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., N. A. 
Bulganin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., G. K- 
Jukov, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., mareșal al Uniunii So
vietice, D. T Șepilov, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Din partea Republicii Siria la 
tratative au participat Sukri 
Kuatli, președintele Republicii Si
ria; Salah Ed-Din Bitar, ministrul 
Afacerilor Externe, Rașad Djabri, 
ministrul Agriculturii, Abdul Ha- 
sib Raslan, ministrul Apărării 
Fuad Halebi, secretar general al 
cancelariei președintelui.

în cadrul tratativelor au fost 
discutate problemele actuale care 
interesează cele două state prie
tene. Corn orbirile au avut un ca
racter cordial și foarte priete
nesc.

întrevederea dintre 
K. E. Voroșilov 

și președintele Siriei
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite: In după-amia- 
za zilei de 2 noiembrie a avut 
loc la Kremlin o întrevedere a lui 
Șukri Kuatli, președintele Repu
blicii Siria, Salah Ed-Din Bitar. , 
ministrul Afacerilor Externe al 
Siriei, cu K. E. Voroșilov, preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Mini
ștri al U.R.S.S., și G. K. Jukov, 
mareșal al Uniunii Sovietice.

Semnarea 
comunicatului 
sovîeto-belgian

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 2 noiembrie, 
ora 12,30 ora Moscovei, a avut 
Ioc în Marele Palat al Kremlinu
lui semnarea comunicatului sovie- 
to-belgian.

Comunicatul a fost semnat de 
D. T. Șepilov. ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. și de 
Paul Henri Spaak, ministrul A- 
facerilor Externe al Belgiei.

La solemnitatea semnării an 
fost de față N. A. Bulganin, A. I. 
Mikoian, V. M. Molotov.

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — 
Budapesta și alte localități din 
Ungaria continuă să fie teatrul 
unor tragice evenimente.

După cum transmite agenția 
Reuter, „în zorii zilei de joi pe 
străzile Budapestei s-au auzit din 
nou violente schimburi de focuri. 
Pe străzi au fost ridicate bari
cade și se auzea răpăitul mitra
lierelor11.

Bandele contrarevoluționare au 
comis în ultimele zile crime și sa
mavolnicii monstruoase. Ele au 
săvîrșit masacre în masă, au asa
sinat în mod bestial militanți pe 
tărîm obștesc. După cum relata 
agenția France Presse, încă cu 
două zile în urmă numărul mor- 
ților se ridica la peste 3.000 de 
oameni, iar al răniților 11 peste 
10.000.

Ofițeri horthyști, soldați și ofi
țeri unguri care au servit în ar
mata hitleristă continuă să so
sească în țară. După cum rela
tează postul de radio din Berli
nul democrat sute de foști ofițeri 
maghiari care s-au refugiat după 
cel de-a! doilea război mondial în 
Austria, se string la granița cu 
Ungaria pentru a fi transportați 
acolo ca „muncitori". Acești așa- 
ziși muncitori, arată postul de 
radio citat, sînt luați în primire 
de anumiți domni, care vorbesc 
englezește și sînt trimiși la Buda
pesta. O parte din ei sînt trans
portați cu avioane vest-germane 
și engleze care transportă și ar
mament. După cum subliniază 
ziarul austriac „Oesterreichische 
Volksstimme", numărul aces
tor avioane este atît de 
mare încît dacă ar fi vorba cu 
adevărat de medicamente, ele ar 
fi putut aproviziona continente 
întiegi.

Conducerea armatei ungare a 
fost preluată de elemente ostile 
regimului de democrație populară. 
Agenția France Presse subliniază 
că „noul comandant militar al 
Budapestei, generalul Bela Ki- 
raly formase în armată un nucleu 
anti-comunist constituit din ele
mente ale vechiului Honved11.

La Solnok. 600 de deținuți duș
mani ai puterii populare au fost 
eliberați.

Partidele burgheze și organiza
țiile camuflate ale reacțiunii in
ternaționale cer constituirea unui 
nou guvern din care să facă parte 
și cardinalul Mindszenty, eliberat 
din închisoare de Bela Kiraly și 
repus de actualul guvern în func. 
(ia de primat.

Postul de radio Borsod anunță 
că o delegație din acest județ a 
cerut guvernului „să se desfiin
țeze parlamentul care a devenit 
inutil".

Agenția MTI a transmis un dis
curs al ministrului de stat Janos 
Kadar, fostul prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria 
care a anunțat dizolvarea parti-

Popoarele lumii cer încetarea agresiunii împotriva Egiptului

dului. Janos Kadar a anunțat tot
odată crearea unui nou par
tid care se va numi „Partidul so
cialist muncitoresc ungar44. In cu. 
vîntarea sa, Kadar a recunoscut 
că s-a ajuns „la o răscruce44 că 
dacă partidele democrate nu vor 
fi destul de puternice pentru a-și 
consolida poziția, Ungaria se va 
găsi în fata unei contrarevoluții 
fățișe, și că poporul maghiar este 
.amenințat din nou de „sclavia ve
chiului regim al feudalilor44.

Agenția MTI a relatat că sediul 
din Budapesta al Partidului celor 
ce muncesc din Ungaria a 
fost preluat de partidul mi
cilor agrarieni. Ziarul „Sza- 
bad Nep“ nu mai apare de 
cîteva zile. Clădirea în care func
ționa redacția lui a trecut în pa
trimoniul unuia dintre noile ziare 
burgheze. S-a anunțat editarea 
unui nou ziar intitulat ,.Nep Sza- 
badsag" organ al noului partid 
„socialist muncitoresc ungar".

Viața economică continuă să He 
paralizată. Cu toate apelurile re
petate adresate de guvern mun
citorilor la Budapesta, Miszkolcz. 
Gydr, Debrelzin și în alte orașe 
ale Ungariei, întreprinderile in
dustriale, transportul, instituțiile 
de stat continuă să nu funcțio
neze. Școlile sînt închise. Condi
țiile de viață ale oamenilor mun
cii devin insuportabile.

★

PRAGA 2 (Agerpres). — Zia
rele și posturile de radio din ță
rile de democrație populară co
mentează pe larg ultimele eve
nimente din Ungaria, subliniind 
că hotărîrea guvernului maghiar 
de a denunța Tratatul de la Var
șovia reprezintă o măsură potriv
nică intereselor poporului ma
ghiar și colaborării internațio
nale.

„Această hotărîre — se spune 
într-un comentariu transmis prin 
postul de Radio Praga în dimi
neața de 2 noiembrie — este un 
alt pas regretabil al guvernului 
maghiar, guvern care cedează tot 
mai mult forțelor reacționare din 
țară, și care, prin retragerea sa 
din sinul țărilor iubitoare de 
pace, împinge Ungaria pe un 
drum plin de aventuri’4.

Ziarele cehoslovace se referă 
de asemenea la ultimele eveni
mente din Ungaria. „Rude Pra- 
vo“, organul central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, 
publică un comentariu sub titlul 
„Reacțiunea la lucru în Ungaria 
— interesele populare sînt ame
nințate".

în R.D. Germană ziarul „Neues 
Deutschland44, organul Partidului 
Socialist Unit din Germania pu
blică un editorial în care se ocu
pă de activitatea dușmănoasă a 
forțelor reacționare dinlăuntrul 
și din afara Ungariei.

„Luptele de clasă din Ungaria 
care au izbucnit cu toată ascuți
mea nu s-au terminat încă — 
scrie ziarul în încheiere. Clarifi
carea fronturilor se mai afla as
tăzi în curs. Fie ca clasa mun
citoare să fie condusă cu înțe

lepciune și să fie conștientă de 
țelul ei, fie ca ea să apere pu
ternic ceea ce posedă și să ca
pete forțe noi din hotărirea de a 
nu lăsa ca puterea muncitorilor 
și țăranilor să fie robită de duș
mani, din hotărîrea de a o în
tări și a o conduce spre victo
ria socialismului44.

Ziarul „Borba44 a publicat un 
articol consacrat situației din 
Ungaria în care se spune printre 
altele: „Mișcării oamenilor mun
cii i s-au alăturat diverse ele
mente clericale și reacționare, 
printre care și foști horthiști’’. A- 
rătînd că aceste forțe reacționa
re care reprezintă o minoritate în 
raport cu oamenii muncii unguri 
se străduiesc să creeze o mișca
re antisocialistă, ziarul „Borba* 4 
scrie: „Pericolul care amenință 
mișcarea muncitorească ungară 
din partea acestor elemente nu 
trebuie neglijat. Politica de con
cesii și de împăciuire dusă față 
de elementele reacționare nu dă 
rezultate pozitive. Ea poate nu
mai să complice situația din țară 
și să compromită ceea ce-au rea
lizat clasa muncitoare și oame
nii muncii prin eforturile lor de 
construire a unei societăți noi. 
Întoarcerea la vechile forțe ale 
vieții politice ungare va face sa 
se acorde concesii punctelor de 
vedere antisocialiste și tendințe
lor reacționare* 4.

★
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rul „Oesterreichische Volksstim. 
me“ a publicat o notă intitulată 
„Centrul american de instigare de 
la Salzburg lucrează din plin".

„Unul din centrele din care a- 
mericanii și emigrația ungară 
reacționară conduc acțiunile con
trarevoluționare în Ungaria, se 
spune în notă, este Salzburg-ul. 
Din primele zile ale tulburărilor 
și luptelor, centrul ungaro-ame- 
rican de instigare de la Salzburg 
lucrează din plin. In prezent, a- 
cest centru își mută actîvita.ea 
direct pe teritoriul ungar44. Zia
rul arată că încă în timpul ocu
pației Salzburgului de către a- 
mericani, acolo s-au cheltuit zeci 
de milioane de dolari pentru sub
minarea democrației în Ungaria. 
De la Salzburg au fost lansaie 
sute și mii de baloane aeriene 
conți-nind manifeste americane in. 
stigatoare, în limba ungară. De la 
Salzburg au fost parașutați în 
Ungaria agenți, diversioniști, ar
me și muniții. Ziarul subliniază 
că în momentul de față, centrul 
american de la Salzburg a tre
cut de la acțiuni pregătitoare la 
sprijinirea directă a contrarevo
luției în Ungaria. Majoritatea așa 
numitelor „posturi de radio ale 
libertății", aflate în Ungaria de 
vest și care cheamă la instaurarea 
în Ungaria a „democrației occi
dentale", sînt posturi de radio a- 
mericane mobile aduse de la Salz
burg. Ziarul arată în continuare 
că la Salzburg nu se ascunde de
loc faptul că așa-numita „cance
larie ungară1* care se află acolo, 
este subvenționată de americanL

Adunarea Generală
> (Urmare din pag. 3-a)

După cuvîntarea lui A. A. So
bolev, delegatul Pakistanului a 
propus încetarea discuțiilor și pu
nerea la vot a proiectului de re
zoluție al S.U.A. Totuși, pentru 
a tergiversa hotărîrea Adunării 
Generale, delegatul Noii Zeelande 
a propus un amendament, potri
vit căruia înainte de votare tre
buia să se dea cuvîntul la trei 
delegați care sprijină proiectul 
de rezoluție și la trei delegați 
care se pronunță împotriva a- 
cestui proiect.

Propunerea Pakistanului a fost 
adoptată împreună cu amenda
mentul Noii Zeelande. A fost 
nevoie de 40 de minute pentru a 
pune la punct lista celor care vor 
lua cuvîntul, pe care figurau opt 
vorbitori.

Au luat apoi cuvîntul delegații 
Israelului, Australiei, Franței, 
Noii Zeelande, care s-au pronun
țat împotriva proiectului de rezo
luție, adică împotriva încetării a- 
gresiunii. Eban (Israel) care a vor
bit aproape o oră, a repetat dis
cursul pe care l-a rostit în Consiliul 
de Securitate. El a declarat că Is
raelul „nu intenționează să revină 
la regimul armistițiului11. Repre
zentantul Australiei a justificat 
atacul anglo-francez împotriva 
Egiptului și a obiectat în mod
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deosebit împotriva punctelor din 
rezoluție care se referă la acțiu
nile Angliei și Franței. Discursul 
reprezentantului Franței a abun
dat în calomnii la adresa Egiptu
lui și a politicii Uniunii Sovie
tice în Orientul Apropiat.

Au condamnat agresiunea dele
gațiile Ecuadorului, Iugoslaviei, 
Indiei și Arabiei Saudite.

Trujillo (Ecuador) a declarat 
că marile puteri Anglia și Franța 
care sînt membri permanenți ai 
Consiliului de Securitate, acțio
nează ca și cum Carta O.N.U. 
n-ar fi fost scrisă pentru ele. El 
a declarat că va vota pentru 
proiectul de rezoluție al S.U.A., 
dar a subliniat „tonul excesiv de 
politicos11 față de agresori al a- 
cestui proiect. In proiect, a spus 
ei, se vorbește despre „măsuri 
militare11 acolo unde ar trebui să 
se vorbească direct despre agre
siunea militară și să se condam
ne în mod hotărît această agre
siune.

Reprezentantul Iugoslaviei, 
Brilej, a subliniat că agresiunea 
împotriva Egiptului a stîrnit un 
uriaș val de indignare în lumea 
întreagă.

Delegatul Indiei, Lai, a decla
rat că Anglia și Franța săvîrșind 
agresiunea împotriva Egiptului 
au înlocuit Carta O.N.U. și drep
tul international cu legea junglei.

Ei, a spus Lai, au reînviat me
todele colonialiste din secolele 
trecute. Lai a sprijinit proiectul 
de rezoluție al S.U.A., subliniind

După terminarea discuțiilor din 
Consiliul de Securitate cu privire 
la problema Canalului de Suez a 
devenit evident că nu s-a găsit 
o cale de rezolvare eficientă și cu 
efect imediat. Faptul că Anglia și 
Franța au acceptat să înceapă tra
tativele cu Egiptul n-a însemnat 
în mod implicit și aflarea unei 
căi pentru e șir ea din impas. Că 
așa au stat lucrurile s-a văzut 
limpede odată cu intensificarea 
călătoriilor între Londra și Paris 
în ultimele două săptămîni. Con
ducătorii celor două țări, puneau 
la cale un nou plan menit să-l 
readucă la Canalul de Suez. 
Odată cu începerea agresiunii is
raeliene împotriva Egiptului a ie
șit la lumină toată murdăria pla
nului. Folosind ca unealtă guver
nul Israelului, anglo-f râncezii 
și-au croit drum spre Egipt, țin
tind departe: reocuparea Canalu
lui de Suez, răsturnarea guvernu
lui Nasser și intimidarea celor
lalte state arabe de o așa ma
nieră încît ele să nu mai îndrăz
nească să se opună dictatului en
glez. Dînd dovadă de o deosebită 
perfidie, căutînd să înșele opinia 
publică prin simularea unor tra
tative cu Egiptul, colonialiștii 
francezi și britanici au premedi

O.N.U.
că el nu cuprinde decît măsurile 
minimale.

La 2 noiembrie ora 2,24 dimi
neața -— ora New-York-ului se
siunea a trecut la votarea nomi
nală a proiectului de rezoluție 
al S.U.A. Pentru proiectul de re 
zoluție au votat 64 de delegații 
contra cinci (Anglia, Franța, Aus 
tralia. Noua Zeelandă și Israel) 
6 delegații (Canada. Belgia, O 
landa, Uniunea sud-Africană, 
Portugalia și Laos) s-au abținut 
de la vot.

Imediat după vot reprezentan 
tul Italiei a propus ca în actuala 
sesiune extraordinară Adunarea 
Generală să examineze problema 
situației din Ungaria.

Mai multi delegați au luat cu- 
vîntul pentru a motiva votul 
Luînd cuvîntul în legătură cu a- 
doptarea rezoluției cu privire la 
problema egipteană, secretarul de 
stat al S.U.A. Dulles, s-a referit 
și la declarația delegatului Ita
liei, declarînd că el speră că si
tuația din Ungaria va fi în aten
ția O.N.U., întrucît această pro
blemă este inclusă pe ordinea de 
zi a Consiliului de Securitate.

Ședința s-a încheiat la ora 4,17 
dimineața — ora New-York-ului 
încă înainte de încheierea ședin 
tei s-a anunțat că secretarul ge 
neral al O.N.U. a remis în mod 
oficial guvernelor Angliei, Fran 
(ei, Israelului și Egiptului rezo
luția sesiunii extraordinare a A 
dunării Generale.

tat și pregătit agresiunea împo
triva poporului egiptean, scontînd 
pe o reușită grabnică bazată pe 
surprindere și superioritate mili
tară.

Proverbul care spune că „soco
teala de acasă nu se potrivește 
cu cea din tîrg", s-a adeverit și 
cu acest prilej. Disprețul de care 
au dat dovadă Anglia și Franța 
față de Consiliul de Securitate și 
față de opinia publică mondială 
s-a întors ca un bumerang împo
triva lor. Din capul locului, cele 
3 țări agresoare s-au trezit izo
late. Cu toată opunerea Angliei 
și Franței, adunarea generală 
O.N.U., întrunită în ședință ex
traordinară a votat cu 64 de vo
turi pentru, cu 5 contra și 6 abți
neri, rezoluția prezentată de 
S.U.A., care cheamă la încetarea 
focului, stăvilirea agresiunii și 
retragerea forțelor armate de pe 
teritoriul egiptean.

Agresiunea anglo-franceză a 
pus sub semnul întrebării pactul 
de la Bagdad, pregătit cu atîta 
grijă de Anglia, deoarece toate 
statele arabe membre ale pactu
lui înfierează agresiunea și se 
solidarizează cu Egiptul. De pildă 
de la Caraci se anunță că pri
mul ministru al Pakistanului, Su- 
hravardi a adresat guvernelor 
Angliei și Franței un protest în 
legătură cu agresiunea franco-en- 
gleză împotriva Egiptului. Din 
Irak a sosit știrea că guvernul 
a declarat stare de război.

Și mai mult decît atît. în ur
ma evenimentelor, unele cercuri 
occidentale, a căror ecou se face 
și ziarul vest-berlinez „Der Tag" 
își exprimă temerile cu privire la 
„coeziunea comunității" statelor 
membre ale N.A.T.O.

Lovitura lașă a imperialiștilor 
anglo-francezi a primit o ripostă 
hotărîtă din partea popoarelor lu
mii. Cauza dreaptă a Egiptului 
atacat de agresorii englezi, fran
cezi și israelieni a fost îmbrăți
șată de toate popoarele lumii.

Agențiile de presă au transmis, 
în cursul zilei de ieri sute de știri 
care arată revolta popoarelor îm
potriva agresiunii colonialiste, in
dignarea opiniei publice și protes
tele sale vehemente. In mod firesc 
țările Asiei, și îndeosebi țările 
arabe, condamnă agresiunea colo
nialistă văzînd în ea un atac îm
potriva propriei lor independențe.

Mesajul impresionant al primu
lui ministru indian Nehru adresat 
Organizației Națiunilor Unite 
atrage atenția că agresiunea an
glo-franceză împotriva Egiptului 
„nu este numai o insultă adusă 
Consiliului de Securitate și o 
violare a Cartei O.N.U., dar poate 
avea de asemenea cele mai grave 
consecințe în întreaga lume". Opi
nia publică indiană sprijină punc
tul de vedere guvernamental. 
Presa indiană, exprimînd opinia 
și indignarea poporului folosește 
un limbaj deosebit de vehement. 
„Invazia în Egipt, scrie „Hin
dustan Standard", și amestecul în 
treburile sale interne cu scopul de 
a asigura interesele Angliei ți

Franței, vor ațîța fără doar șl 
poate, împotriva lor, sute de mi
lioane de oameni din Asia și Afri
ca. Niciodată trădarea n-a apărut 
mai murdară decît prin această 
hotărîre „provizorie" a Angliei și 
Franței de a aduce trupe în 
Egipt".

„Free Press Journal" califică 
agresiunea anglo-franceză drept 
„un complot monstruos îndreptat 
spre subminarea păcii in Asia 
apuseană".

Popoarele țărilor arabe, lovite 
direct de acțiunea provocatoare a 
Angliei și Franței și-au unit gla
surile în protestul unanim împo
triva agresorului și iau toate mă
surile pe care le socotesc nece
sare pentru propria lor apărare.

De la Damasc a sosit vestea că 
Siria a rupt relațiile diplomatice 
cu Anglia și Franța și că Sabri 
Asali, primul ministru sirian a 
declarat că Siria „pune toate for
țele sale armate și toate mijloa
cele sale la dispoziția comanda
mentului unit siriano-egiptean și 
își va îndeplini toate obligațiile 
față de aliatul său — Egiptul".

In Iran, ministrul de externe, 
Ardalan, a declarat că poporul 
iranian dezaprobă orice acțiune 
agresivă, mai ales atunci cînd 
„victima agresiunii este 6 țară 
islamică din Orientul Mijlociu", 
în același timp presa iraniană în
fierează acțiunea criminală a co
lonialiștilor. Astfel, ziarul „Se- 
dae Mardom" o califică drept „o 
crimă îngrozitoare".

Știrile care arată uriașa indig
nare a popoarelor, care dovedesc 
simpatia și atașamentul lor față 
de cauza independenței Egiptului 
sosesc necontenit. La Djakarta, 
Abdulgani, ministrul de externe 
al indoneziei a declarat că „gu
vernul indonezian nu va ezita să 
adopte măsuri hotărite împotriva 
atacului anglo-francez asupra 
Egiptului". Din Ceylon ne-a par
venit vestea vă primul ministru 
Bandaranaike socotește agresiu
nea anglo-franceză „fără nici o 
justificare". De la Tokio se anun
ță declarația ministerului aface
rilor externe, care socotește re
gretabile folosirea forței armate 
în Egipt și a dreptului de veto în 
Consiliul de Securitate, amin
tind că pe viitor ministerul de ex
terne nu se va mărgini să facă 
numai o declarație de neamestec 
în conflict, ci intenționează să se 
opună activ acțiunilor Angliei și 
Franței. Totodată se anunță din 
Tokio că Japonia s-a alăturat ac
țiunii țărilor afro-asiatice care cer 
încetarea bombardamentelor asu
pra Egiptului și retragerea trupe
lor de pe teritoriul egiptean.

Avlnd pe masă teancul de te
legrame ale agențiilor de presă 
ai impresia că auzi Intr-adevăr 
glasul tuturor popoarelor l-mii 
care se ridică împotriva crimei 
colonialiștilor franco-britanici. A- 
lături de oamenii muncii din 
Uniunea Sovietică și țările de 
democrație populară care înfie
rează agresiunea imperialiștilor 
englezi și francezi se aude pu

ternic protestul muncitorilor și a 
unor partide politice din țările 
capitaliste.

în Franța s-au declarat greve 
de protest. In declarația Parti
dului Comunist din Marea Brita
nie se lansează lozinca: „Nici 
un om, nici un tun sau avion 
pentru războiul împotriva Egip
tului". în Camera Lorzilor, gru
pul laburist a cerut încetarea a- 
gresiunii și reluarea tratativelor 
cu Egiptul. Consiliul din Scoția 
al partidului laburist a dat o de
clarație în care califică acțiunile 
agresive ale Angliei în Orientul 
Mijlociu ca o „aventură nebu
nească a politicii de forță”. In 
scrisoarea adresată de Morgan 
Phillips, secretarul general al 
partidului laburist englez, tutu
ror oganizațiilor afiliate parti
dului se arată că „mișcarea la
buristă este absolut unită în a- 
ceastă problemă și campania par
tidului laburist care se desfă
șoară sub lozinca „dreptate și 
nu război" va fi sprijinită pretu
tindeni”. El cheamă la sprijini
rea largă a unei campanii urmă
rind „să-i constringă pe conser
vatori, fie să părăsească Egiptul, 
fie să plece din guvern".

în Germania occidentală, sub 
presiunea maselor, ziarele con
damnă agresiunea împotriva E- 
giptului. Ziarul vest-berlinez 
„Telegraf", o califică drept „una 
din cele mai dubioase aventuri 
coloniale din istoria lumii", în 
timp ce „Tagesspigel" scrie că a- 
gresiunea împotriva Egiptului va 
da o contra lovitură inițiatorilor 
ei. „Socoteala va fi prezentată 
mai tîrziu. Guvernele de la Lon
dra și Paris au trebuit deja să 
plătească primul mare avans al 
acestui preț. Ele l-au plătit prin 
izolarea lor în O.N.U. și față de 
opinia publică mondială".

In această privință ziarul ber- 
linez are dreptate Socoteala pe 
care o vor prezenta colonialiștii 
agresori va fi foarte încărcată 
Crima săvîrșită împotriva poporu
lui egiptean, a cărui mare păcat 
este acela de a voi să trăiască 
liber va trebui plătită. în toate 
colțurile lumii popoarele cer în
cetarea agresiunii, cer să se ri
dice mina criminală de pe Egipt. 
In fața colonialismului, care și-a 
manifestat încă odată agresivita
tea, popoarele lumii fac front co
mun. Cauza Egiptului este acum 
cauza tuturor popoarelor.

De aceea glasul lor se ridică 
cu hotărîre în apărarea poporu
lui de pe malul Nilului cerînd 
aolicarea imediată a rezoluției 
adoptată în cursul zilei de ieri 
de Adunarea generală a O N U. 
Această rezoluție întărită cu votul 
reprezentanților n 64 de națiuni 
reprezintă voința popoarelor care 
doresc încetarea imediată a ope
rațiunilor împotriva Egiptului, 
restabilirea păcii în această par
te a lumii și rezolvarea pe cale 
pașnică a problemei Canalului 
de Suez.

AL. G.

Apelul C. C. al P. M.U.P. 
către poporul polonez

VARȘOVIA 2( Agerpres). — 
Agenția PAP transmite apelul 

Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, către 
clasa muncitoare, către poporul 
polonez.

Poporul polonez, se spune în 
apel, urmărește cu o uriașă în
cordare desfășurarea tragică a 
evenimentelor din Ungaria.
Exprimînd solidaritatea poporu

lui polonez cu clasa muncitoare 
ungară, în apel se spune: „Eve
nimentele din Ungaria au intrat 
într-o fază nouă și periculoasă. 
Este din ce in ce mai limpede că 
elementele reacționare cîștigă po
ziția dominantă. Bazele sistemu
lui socialist sînt amenințate. Hao
sul și anarhia se răspîndesc in 
întreaga țară. Bande reacționare 
săvîrșesc linșaje și asasinează în 
mod bestial pe comuniști.

Clasa muncitoare poloneză și 
întregul nostru popor urmăresc 
cu cea mai mare îngrijorare a- 
cest curs al evenimentelor. For
țele reacțiunii care împing Un
garia la dezastru sînt condamna
te cu hotărîre în Polonia”.

în continuare apelul subliniază 
participarea activă a clasei mun
citoare din Polonia și a Între
gului popor polonez la înfăptui
rea programului P.M.U.P., pre
cum și perspectivele existente în 
Polonia pentru întărirea forțelor 
socialismului, pentru întărirea a- 
lianței polono-sovietice.

„Unități de trupe sovietice, 
care au sarcina de a apăra liniile 
de comunicație dintre U.R.S.S. 
și R.D. Germană, se spune în 
continuare in apel, sînt staționa
te pe teritoriul Poloniei în baza 
tratatului de la Potsdam. Pînă 
la încheierea unui tratat de pace 
cu Germania sau pînă cînd se 
va realiza un acord între cele 
patru puteri cu privire la retra
gerea tuturor trupelor de ocupa
ție din întreaga Germanie, sta
ționarea acestor unități sovietice 
va fi necesară. Ea este necesară 
și indispensabilă nu numai din

punctul de vedere al securității 
Uniunii Sovietice ci, într-o mă
sură încă și mai mare, din punc
tul de vedere al securității noas
tre și al inviolabilității frontiere- 

. lor noastre împotriva planurilor 
militarismului german. Căci se 
știe că Uniunea Sovietică este 
pînă în prezent singura dintre 
cele patru mari puteri care a re
cunoscut și care garantează fron
tierele noastre din apus.

Amplasamentul, forța nume
rică, precum și toate mișcările 
unităților sovietice din Polon.a 
— se arată în apel — vor fi re
glementate de acord cu guvernul 
polonez și cu consimțămintul său. 
In aceste condiții, staționarea 
trupelor sovietice pe teritor.ul 
nostru nu va încălca in nici un 
fel suveranitatea noastră, nu va 
diminua in nici un fel drepturi.e 
noastre de a ne conduce in pro
pria noastră țară potrivit pro
priilor noastre păreri. Ici și colo 
se pot auzi voci care cer retra
gerea unităților armatei sovieti
ce din Polonia.

Conducerea partidului subli
niază cu toată vigoarea necesară 
că asemenea cereri, în actuala 
situație internațională, sînt în
dreptate împotriva intereselor vi
tale ale poporului nostru și a'e 
statului polonez.

In cursul ultimelor zile încor
darea internațională a crescut, 
arată în continuare apelul C.C. 
al P.M.U.P. Situația primejdioa
să din Ungaria și agresiunea 
anglo-franceză din Egipt creează 
un pericol serios'.

Apelul cheamă poporul polonez 
ca in aceste împrejurări să con
solideze coeziunea partidului și 
unitatea poporului polonez.
„Veghiați cu vigilență asupra cu

ceririlor plenarei a 8-a aP.M.U.P. 
aprobate de partid și de întregul 
popor, se spune în încheiere in 
apel, interesele socialismului în 
Polonia cer aceasta. Interesele 
de stat poloneze cer aceasta11.

Un important eveniment de stat 
în India

BOMBAY 2 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 1 noiembrie 
în India a avut loc un eveni
ment de stat și politic de mare 
importanță — intrarea în vigoare 
a noii împărțiri administrative a 
țării. După noua împărțire India 
este formată din 14 state. Ele 
se bucură de drepturi egale șt 
înlocuiesc vechile state de dife
rite categorii. In conformitate cu 
noua împărțire administrativă, 
șase teritorii se află sub adminis. 
trația guvernului central.

Noua împărțire administrativă 
nu este o simplă reorganizare a 
împărțirii anterioare. Aceasta 
este etapa finală a procesului is
torie complex al transformării 
Indiei într-un stat unic, proces 
care a început după eliberarea 
Indiei de sub dominația colonia
listă engleză.

Noile state sînt organizate de 
regulă pe bază lingvistică, adică 
un stat cuprinde teritoriu] a că
rui populație vorbește una din 
limbile naționale ale Indiei
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