
In Intlmpinarea zilei de 7 Noiembrie inHiativa deja „Progresul" a dat roade: [

Mari economii 
realizate de tineret

Proletari cHn toata firile, unițl-v&l

Raportează tinerii econo

de la Tîrgoviște
PLOEȘT1 (de la coresponden

tul nostru).
Au trecut de la data luării an

gajamentului, zile și săptămini. 
Toate propunerile discutate în bri
găzi au căpătat viață. A înce
put să crească cifra economiilor. 
In toate sectoarele lupta tinere
tului pentru a contribui la reali
zarea angajamentului luat in 
cinstea zilei de 7 Noiembrie — 
realizarea de economii echivalente 
cu prețul de cost al unei pompe 
duplex — se vădea din ce in ce 
mai rodnică.

In toiul întrecerii tinerii uita
seră parcă de angajamentul luat 
și înțelegeau numai un singur 
lucru: că brigada condusă de 
Traian Oproiu de la turnătorie 
trebuie întrecută. Cu toate efor
turile depuse de membrii celor
lalte brigăzi această brigadă a 
rămas totuși tn frunte. Din tota
lul economiilor realizate de tn 
treaga secție turnătorie — 22.000

lei — 19.000 reprezintă 
miile acestei brigăzi.

Tineretul uzinelor „Gh. 
gliiu-Dej" din Tîrgoviște a reali
zat cu 7 zile înainte de termen 
nu numai angajamentul luat. Pe 
lingă economiile echivalente cu 
prețul de cost al unei pompe du
plex tinerii au mai realizat >n 
plus economii egale cu prețul de 
cost a| unui produs : o ma
cara de 40 de tone cu 3 role pen
tru industria petroliferă.

„După cum ați arătat fiecare 
dintre voi — a spus Ion lantea. 
secretarul comitetului la consfă
tuirea ținută cu prlleiul sărbăto
ririi îndeplinirii angajamentelor 
— drept mulțumire partidului și 
guvernului pentru gri|a perma
nentă ce ne-o poartă și care s-a 
văzut încă o dată prin hotărîrea 
recent apărută retnnoim angaja
mentele. Și nu numai că le reîn- 
noim dar le și sporim. Astfel, in 
urma centralizării propunerilor pe 
care le-ați făcut in această con
sfătuire pînă la 30 Decembrie

Gheor-

vom realiza economii echivalente 
cu prețul de cost al unui geam- 
blac de 60 de tone și al unei son
deze".

...Și cei de la Orașul

cîntaiH 
ineretului 
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E vorba de cuvîntul dat
In obișnuita viață intensă a 

Reșiței, în zilele începutului de 
noiembrie s-a adăugat un nou 
element: întrecerea pentru reali
zarea angajamentului „Economii 
egale cu prețul de cost a trei 
compresoare de 45 metri cubi",

Mai mult decît oricind tineretul 
Combinatului Metalurgic Reșița 
este interesat în folosirea judi
cioasă a materiei prime și a ma
terialelor. Este vorba de respec
tarea cuvîntului său de onoare, 
de aplicarea inițiativei patriotice 
a tinerilor brăileni.

In aceste zile tinerii secției 
carbit, oxigen, electrozi au făcut 
o adunare. Rezultatul este 1350 
lei trecuți în contul de economii.

Sculeria este una din secțiile 
cu mari posibilități pentru eco
nomii. De acest lucru și-au dat 
scama și tinerii Alexandru Chi- 
riac și Petru Brăinaș. Recondițio- 
nînd scule în afara obligațiilor 
lor de producție, e| și tovarășii 
lor au realizat economii in valoa
re de peste 30.000 lei.

Spre orice loc de muncă ți-ai 
îndrepta pașii, vei întîlni tineri 
gospodari. La fabrica de locomo
tive din combinat lucrează și ti
nerii Cremăr Iosif, Loidl Ottmar, 
Nicolae Răgușea. Economiile lor 
sînt modeste; adăugate la ale ce
lorlalți tineri. Însumează 2.000 
kg. tablă. In secția maș'ni acum 
cîteva zile a circulat de la tinăr 
la tinăr o veste îmbucurătoare: 
angajamentul luat în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie a fost îndeplinit 
mai precis depășit cu 5000 lei 
Cei aproape 300 de tineri care 
lucrează aici, îndrumați și aju
tați de muncitorii mai vîrstnici, 
au organizat mai bine presarea, 
așa că la executarea a 4 maca
rale au economisit tablă necesară 
pentru încă o macara.

In zilele întrecerii în conturile 
ds economii ale tinerilor Cazacu 
Ion, Dinu Ion, Orbuîescu Ion etc. 
au fost înscriși 9.000 lei economii.

In această secție am cunoscut 
și pe ttnărul Ion Pungilă. De 11 
ani lucrează în combinat. De cînd 
a fost luat angajamentul, Pun
gilă a folosit în bună parte de- 
șeurile la confecționarea diferi
telor piese, aducînd prețioase e 
conomii.

Interesul gospodăresc se oglin
dește de multe ori în lucruri con
siderate mărunte. Sint oameni 
care muncesc conștiincios, dar 
pentru că rezultatele muncii lor 
nu se ridică la zeci și sute de 
mii de lei, ei nu sint îndeajuns 
de cunoscuți. Am cunoscut și ast
fel de oameni la sectorul repara
ții al secției motoare. Echipa lui 
Constantin Boboescu cuprinde 4 
oameni: Boboescu — responsabi
lul. loan Fărcășescu, Gheorghe 
Șerban și Coriolan Munteanu. La 
ce pot face ei economii ? La va
selină și uleiuri. Cît au economi
sit? 10 kg. Puțin, se pare, dar 
dacă fiecare tinăr la locul lui de 
muncă ar face 
rezultatul s-ar 
ne de lei.

Zilele trecute 
întîmpinat cu bucurie Hotărîrea 
privind îmbunătățirea sistemului 
de salarizare și pensii. Ei au ho- 
tărit să ducă mai departe lupta 
contra risipei pentru a adăuga e- 
conomiile lor la acumulările so
cialiste realizate peste plan, în 
scopul ridicării nivelului de trai.

Tablă, cărămidă de magnezită, 
preșpan. aluminiu — iată alte 
cîteva obieclive care stau acum în 
a'.entia tinerilor gospodari.

Bucuria reșițenilor este îndrep
tățită. Munca entuziastă, eroică a 
tineretului a cunoscut un succes 
remarcabil. Angajamentul luat în 
cinstea marii sărbători a fost de
pășit cu 10.000 lei.

Reșițenîi — bravii muncitori ai 
„cetății de foc" și-au respectat 
cuvîntul dat.

LIDIA POPESCU

economii atunci 
ridica la milioa-

tinerii reșițeni au

Centralista ne anunță: „Slntețl 
chemați de tovarășul Ion Kiș de 
la Orașul Stalin",

De la capătul celălalt al firu
lui, secretarul comitetului U.T.M. 
de la uzinele de tractoare „Ernst 
Thălmann" din Orașul Stalin 
ne anunță o veste îmbucurătoare.

„Tinerii uzinei noastre și-au în
deplinit angajamentul luat in 
cinstea zilei de 7 Noiembrie de 
a realiza economii egale cu pre
țul de cost a 5
U T.O.S.2.
Comitetul U.T.M. apreciază în 

mod deosebit eforturile tinerilor 
din sectorul turnătorie, care și-au 
depășit angajamentul luat cu a- 
proape 3500 lei.

De la șasiuri s-au evidențiat 
tinerii Mărgineanu Tudor, strun
gar, Gronea Gheorghe frezor, și 
Luculescu Mihai. Ultimul a în
registrat o economie personală de 
2S00 lei.

Lista numelor de tineri fruntași 
tn lupta pentru economii ar pu
tea continua. Repet, realizarea 
angajamentului se datorește Între
gului tineret. Acesta este răspun
sul nostru dat recentelor măsuri 
luate de partid și guvern pen
tru îmbunătățirea sistemului de 
salarizare a oamenilor muncii".

tractoare

In aceste zile utemistul 
Tudor Tănase, strungar in 
secția sculerle a uzinelor „Re
publica" din Capitală, își to
talizează succesele obținute 
în cinstea zilei de 7 Noiem
brie. Angajamentul: realiza
rea planului de producție în 
proporție de 110 la sută a 
fost depășit cu 5 la sută.

In fotografie: Tudor Tă
nase in timpul lucrului.

Orchestra simfonică 
de Stat a U.R.S.S.

a sosit în Capitală
Sîmbătă seara a sosit în Capi

tală Orchestra simfonică de Stat 
a U.R.S.S., care va concerta în 
țara noastră cu prilejul manifes
tărilor artistice din Luna priete
niei romîno-sovietice.

In Gara Băneasa, artiștii 60- 
vietici au fost întîmpinați de to
varășii Ion Pas, prim locțiitor al 
ministrului Culturii, numeroși ar
tiști, reprezentanți ai orchestrelor 
simfonice din Capitală, ai radio
difuziunii și ai Conservatorului 
Ciprian Porumbescu. Au fost de 
fafă I. S. Ilin, 
reprezentanți 
U.R.S.S.

Tov. Ion Pas 
cienilor sovietici

secretar și alți 
ai Ambasadei

a adresat muzi- 
_____________ un cuvînt de bun 
venit spunînd printre altele:

„Concertele pe care le veți da 
sînt așteptate cu multă nerăbdare, 
ele vor constitui în aceste zile ale 
lunii consacrate prieteniei romîno. 
sovietice, o nouă contribuție la 
întărirea legăturilor de prietenie 
dintre popoarele noastre, legături 
pe care nimeni și nimic în ICme 
nu va fi în stare să Ie zdruncine".

In cuvîntul de răspuns M. K. 
BelOțerkowski, directorul Orches
trei simfonice de Stat a U R.S.S., 
a spus : „In numele celor ce com
pun orchestra noastră. în numele 
dirijorilor K. Ivanov și N. Ano
sov, vă exprim profunda noastră 
recunoștință pentru primirea cal
dă ce ne.ați făcut. Sîntem nerăb
dători să ne întîlnim cu poporul 
romîn, să-i arătăm arta noastră 
și prin ea sentimentele de prie
tenie pe care le nutresc oamenii

înfierăm crimele contrarevoluționarilor 
din Ungaria!

Poporul prieten maghiar sân
gerează și durerea și indigna
rea față de ceea ce se petrece 
astăzi în Ungaria o poți citi 
pe fața fiecărui om al muncii 
din țara noastră. Cei mai buni 
fii ai clasei muncitoare maghia
re, comuniști încercați și mem
bri ai organizației de tineret 
cad jertfă contrarevoluționari
lor.- Ard clădiri, lăcașe de cul
tură se mistuie în flăcări, se 
aprind ruguri cu cărți progre
siste, oameni nev inovați sint 
uciși, omortți în , bătăi, spînz'u- 
rați cu capul in jos. Cine pot 
comite astfel de fapte ? E lesne 
de înțeles, pentru că în sufle
tul fiecărui om a mai rămas 
încă vie amintirea orgiilor fas
ciste. Dușmanii tnrăiți ai cla
sei muncitoare maghiare, ai po
porului maghiar, fasciști noto
rii cu sprijinul cercurilor reac
ționare internaționale au scos 
capul și lovesc.

Da! sîntem îndurerați, ne 
dor clipele tragice trăite de 
poporul maghiar, popor de cure 
sîntem legați printr-o veche 
prietenie și lupte comune duse 
împotriva împilatorilor. Mulți 
dintre frații sau părinții noștri 
și-au dat viața pe ci mpiu Tisei, 
pentru eliberarea Ungariei, pen
tru ca poporul maghiar să fie 
liber. Sîntem îndurerați și in
dignați pentru faptul că cele 
mai întunecate forțe ale reac- 
țiunii maghiare și internațio
nale vor să calce în picioare 
tot ceea ce clasa muncitoare a 
cucerit în 12 uni de muncă și 
■aptă pentru fericirea poporu- 
'ui maghiar, , Eutțqle , negre 
caută să pună din nou jugul 
exploatării pe gî.tul milioanelor 
de oameni ai muncii, ma'gh'ari 
vor să reînvie domnia grofilor 
și a capitaliștilor, dar spe
răm că forțete înaintate șt 
oat'ipiice ale clasei muncitoare 
și poporului maghiar yor ști să 
apere cuceririle sfinte ale oa
menilor muncii din Ungaria.

Sîntem tineri și ne e dragă 
viața nouă, din ce in ce mai 
frumoasă pe care o trăim Ti
neretul patriei noastre care se 
bucură de drepturile ciștigate 
prin iupta poporului muncitor, 
știe că datorește aceasta in 
primul rînd Partidului Munci
toresc Romîn și Comitetului 
său Central. Partidul și guver
nul R P-R conduc cu înțelep
ciune poporul nostru pe drumut

construirii socialismului. Cauza 
partidului este cauza întregului 
nostru popor. Noi tinerii, înca
drați în U.T.M., organizația 
unică revoluționară de tineret 
din țara noastră, luptăm in pri
mele rînduri pentru traducerea 
în viață a sarcinilor date de 
partid, sarcini care ne asigură 
nouă un viitor luminos.

Ne e dragă viața noas
tră nouă, ne sint dragi florile 
grădinilor, tainele dezvăluite 
ale meseriilor noastre, ne e dra
gă măestoasa clădire a Combi
natului poligrafic „Casa Stin
ted”. clădirea Teatrului de o- 
peră șl balet, ni-s dragi roadele 
îmbelșugate ale gospodăriilor 
colective, fabricile noastre, ga
leriile minelor de cărbuni, ni-s 
dragi toate cuceririle poporului 
muncitor, dobindite în anii re
gimului de democrație populară.

Dușmanii forțelor socialismu
lui care astăzi au ridicat 
capul in Ungaria și încearcă să 
calce in picioare cuceririle po
porului maghiar nu văd cu ochi 
buni tot ceea ce poporul țării 
noastre construiește sub soarele 
democrației populare. Acestora 
oricind poporul nostru va ști 
să le dea o ripostă cuvenită.

Noi, studenții, viitorii ingineri, 
medici economiști, specialiștii de 
care țara noastră are nevoie în 
construcția socialistă, intelec
tualitatea născută din sinul po
porului și atașată lui, ne vom 
spori forțele pentru cucerirea 
cetății științei, insușindu-ne te
meinic cunoștințele necesare 
unui bun specialist, întărind dis- 
cio’ina de facultate, sporind 
grija față de bunurile obștești 
pe care le avem la dispoz:ție. 
Auîntul, elanul nostru tineresc 
îl vom dărui eu neabătută hotă- 
rî.re patriei noastre dragi, con
struirii socialismului. Tot mai 
strlnși vom fi în țarul Partidu
lui Muncitoresc Romîn și a Co
mitetului său Central tn frunte 
cu tovarășul Gh. Gheor ghiu- 
Dej. ne vom întări continuu vi- 
gi’ența revoluționară, vom lup
ta zi de zi pentru întărirea re
gimului democrat-popular, îm
potriva celor care ar încerca să 
lovească în cuceririle mărețe ale 
poDO'uhii nostru, pentru con
struirea socialismului in patria 
noastră.

SILVIU POENARU 
student la Facultatea 

de medicină generală București

Acum cîteva zile, plecînd de 
la fabrică, ca de obicei, împre
ună cu celelalte membre ale 
brigăzii, convorbirea noastră a 
avut drept subiect Hotărîrea 
partidului, guvernului și a 
C.C.S' cu privire la îmbunătă
țirea sistemului de salarizare 
șl pensii și la acordarea aloca
țiilor de stat pentru copii.

Lucreția Crăciun care are un 
copil și care-și manifesta bucu
ria față de această Hotărîre a 
fost cea care a provocat discu
ția. Și trebuie să spun că toate 
am avut aceeași părere: 
partidul și guvernul nostru se 
îngrijesc neîncetat de bunăsta
rea poporului muncitor, de 
creșterea nivelului ae trai al 
oamenilor muncii. N

De această discuție mi-am a- 
mintit acum tind am început să 
scriu aceste rînduri, pentrucă 
nu pot să-mi manifest indigna
rea in legătură cu evenimentele 
din Ungaria, fără să mă gin- 
desc la pagubele suferite de po
porul maghiar la cuceririle cla
sei muncitoare maghiare pe 
care acum contrarevoluționarii 
mîrșavi le calcă in picioare. 
Poporul maghiar a luptat pen
tru a duce țara pe calea con
struirii socialismului șl a ob
ținut realizări importante, cuce
riri de seamă.

Toate aceste cuceriri sint 
acum amenințate de încercările 
furibunde ale contrarevoluțiorta- 
rilor care doresc să aducă din 
nou Ungaria la cheremul capi
talismului, să reînvie exploata
rea cruntă a muncitorilor.

După cum am citit In ziare, 
luptătorii pentru o viață mai 
bună au de suferit represalii 
sîngeroase. Acest lucru m-a 
mîhnit deosebit atît pe mine 
cit șl pe tovarășele mele o de 
muncă. Noi dorim însă ca lupta 
poporului maghiar, a oamenilor 
muncii din Ungaria să-l îm
piedice pe capitaliști și moșieri 
să cucerească puterea, să-i îm
piedice a reinstaura teroarea 
fascistă.

Noi. tinerii muncitori din 
R.P.R. trăim azi o viață lipsită 
de exploatare, plină de perspec
tive minunate de viitor. Parti
dul, regimul nostru democrat- 
popular, ne-au acordat drepturi 
deosebit de însemnate. înca
drați în U.T.M., organizația 
unică revoluționară care îndru
mă zi de zi tineretul pe cqlea 
construirii socialismului, noi 
ne străduim să ducem la 

îndeplinire sarcinile puse în 
față de partid. Sarcina noastră 
principală este producția, a rea
liza mai multe bunuri pentru 
oamenii muncii. In cinstea zilei 
de 7 Noiembrie brigada pe care 
o conduc s-a angajat să dea 
zilnic cu 2 la sută mai multe 
fire. Zilele acestea, s-au totali
zat realizările obținute pe luna 
octombrie, am aflat că trecusem 
cu 5 la sută peste planul fixat 
pe această lună. Eu personal 
am realizat o depășire de 6,3 
la sută. n

Muncind cu elan, dînd patriei 
mai multe produse și cu un 
preț de cost din ce In ce mai 
scăzut, ne aducem contribuția 
noastră la crearea unei vieți din 
ce în ce mai îmbelșugată.

Dionisie Elena, Gheorghe 
Stoiana, Teodor eseu Elena, și 
toate celelalte membre ale bri
găzii, alături de toți muncitorii, 
tehnicienii și funcționarii fabri
cii noastre își manifestă hotă- 
rirea de a lupta pentru traduce
rea In viață a politicii partidu
lui și guvernului nostru, de a 
ajuta prin munca noastră la 
construirea socialismului.

îmi exprim speranța că și oa
menii muncii cinstiți din Un
garia, tineretul maghiar, vor 
ști să lupte pentru apărarea cu
ceririlor *lor,. pentru apărarea 
puterii populare, pentru a men
ține Ungaria pe drumul con
struirii socialismului și al păcii.

MARIA S. PETRE 
muncitoare la „Industria 
Bumbacului A" București

Poporul nostru muncitor 
își afirmă deplinul atașament 
față de politica partidului și guvernului

Către Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn
Tovarășului prim-secretar Gh. Gheorghiu-Dej

Către Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne
Tovarășului președinte Chivu Stoica

și mai ieftine, contribuind astfel la traducerea în 
viață a politicii Partidului și Guvernului.

Femeile, mamele din patria noastră nu au uitat 
anii de asuprire ai regimului burghezo-moșieresc, 
situația de înjosire a femeii, lipsa de drepturi, sala, 
riile mizere — mult mai mici decît ale bărbaților 
— lipsa de grijă pentru copii. Ele prețuiesc ca 
lumina ochilor cuceririle democratice ale regimului 
nostru și asigură Partidul și Guvernul că vor ve
ghea alături de întregul popor, ca nimeni și nimic 
să nu primejduiască libertățile cîștigate, munca 
noastră pașnică, liniștea căminelor.

Femeile, mamele din patria noastră vor veghea 
cu grijă la educația copiilor pentru a crește o ge
nerație de tineri sănătoși, care să iubească cu în
flăcărare patria și Partidul Muncitoresc Romîn, 
munca și adevărul, tineri pregătiți pentru a duce 
mai departe realizarea țelurilor nobile ale păcii și 
socialismului.

Comitetul Femeilor Democrate 
din Republica Populară Romînă

Către Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn
Tovarășului prim-secretar Gh. Gheorghiu-Dej

Noi, brigadierii și colectivul de conducere al 
șantierului regional al tineretului — Podari, am 
primit cu deosebită satisfacție hotărîrea C. C. al 
P.M.R., a Consiliului de Miniștri și a Consiliului 
Central al Sindicatelor din Republica Populară 
Romînă.

Ne angajăm să fim strîns uniți în jurul partidu
lui muncind cu tot elanul nostru tineresc pentru

In numele milioanelor de femei, de mame din 
patria noastră. Comitetul Femeilor Democrate ex
primă Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn și Guvernului Republicii Populare Ro
mîne, profunda recunoștință pentru Hotărîrea pri
vind îmbunătățirea sistemului de salarizare și pen
sii și acordarea de alocații pentru copiii salaria- 
ților.

Prin aceste măsuri ele văd confirmindu.se 
odată justețea politicii Partidului și Statului 
tru democrat popular la baza căreia stă 
permanentă pentru om și nevoile sale.

Femeile din tara noastră sînt hotărîte să 
pundă grijii Partidului și Guvernului pentru

încă 
nos- 
grija

răs- 
r___  j._ ________ ______ r___  con
tinua îmbunătățire a condițiilor de trai ale familii
lor lor, printr-o. muncă plină de abnegație pentru 
realizarea de noi succese în îndeplinirea planului 
cincinal. Ele vor depune eforturi sporite pentru ri
dicarea necontenită a calificării profesionale, pen
tru însușirea și aplicarea a nqi metode înainiate. 
pentru a da țării produse mai multe, mai bune

depășirea sarcinilor ce ne revin, în așa fel ca 
brica de zahăr Livezi să intre în probe pînă 
data de 30 decembrie 1956.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn și Comite
tul său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej 1 e

Brigadierii șantierului regional 
al tineretului-Podari

fa
la

Telegrama tinerilor de la uzinele _1 Mai" din Ploeșfi către C.C. al U.T.M.
La Comitetul Central al U.T.M. a sosit următoarea telegramă trimisă de tineretul uzinelor 

„l Mai" din Ploești:
Cu ocazia mitingului ținut în cadrul uzinei noa

stre pentru a sărbători cea de a 39 aniversare a 
Revoluției Socialiste din Octombrie, noi, tineretul 
uzinei „1 Mal“-Ploești raportăm Comitetului Cen
tral al U.T.M. relizarea angajamentului nostru de 
a realiza in cinstea zilei de 7 Noiembrie econonri 
în valoare echivalentă cu prețul de cost al unei 
turle de foraj de mare adîncime și a unei pompe 
triplex, depășindu-ne pînă la această dată anga
jamentul cu o economie echivalentă cu prețul de 
cost al unei pompe duplex.

Ferm convinși că realizările noastre în producție 
6Înt menite să contribuie la consolidarea puterii 
economice a statului nostru, la realizarea istorici
lor hotărîri ale Congresului Partidului Muncitoresc 
Romîn noi ne angajăm în continuare să realizăm 
pină la 30 Decembrie economii echivalente cu prețul 
de cost a două pompe duplex.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, părintele 
iubit al tineretului din patria .noastră și Comitetul 
său Central în frunte cu tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej.

Tineretul uzinei „1 Mai“-PIoești

Uniți, muncim pentru înflorirea
scumpei noastre patrii - R. P. R.

Mitingul oamenilor muncii de la fabrica „Encsel Mauriciu" din Tg.-Mureș
In cursul zilei de sîmbătă în 

Regiunea Autonomă Maghiară 
au continuat să aibă loc adunări 
ale oamenilor muncii maghiari, 
romini și de alte naționalități la 
care participanții și-au exprimat 
solidaritatea lor cu clasa munci
toare din Ungaria și au înfierat 
acțiunile teroriste, criminale ale 
bandelor contrarevoluționare a- 
flate în slujba reacțiunii interne 
și internaționale.

Muncitorii, tehnicienii, inginerii 
și funcționarii fabricii de piese de 
schimb pentru industria textilă 
..Encsel Mauriciu" din Tg. Mu
reș s-au adunat la sfîrșitul lu
crului pentru a co.ndamna acțiu
nile bandelor contrarevoluționare 
din Ungaria. Ei și-au afirmat 
hotărîrea lor de a stringe rindu- 
rile în jurul Comitetului Centrai 
al partidului și a guvernului, de 
a apăra cuceririle poporului mun
citor și munca pașnică construc
tivă de a întări conviețuirea 
frățească în lupta pentru cons
truirea socialismului în patria 
noastră. Republica Populară Po
mină. Ei s-au alăturat întru totul 
rezoluției oamenilor muncii ma
ghiari și romini de la fabrica 
..Simo Geza".

I.uînd cuvîntul tehnicianul Io
sif Biro a condamnat cu tărie 
acțiunile dușmănoase ale elemen
telor contrarevoluționare fasciste 
din Ungaria îndreptate împotriva 
poporului muncitor și a cuceri
rilor sale. „Pentru noi, muncito
rii. orînduirea democrat populară 
ne este mai scumpă ca orice — 
a spus el. Susținem cu toate for1 
țele noastre unite politica parti
dului și a guvernului nostru. A- 
dresîndu se tinerilor care pârtiei 
pau la miting Iosif Biro le-a 
spus: Voi, care n ați cunoscut 
greutățile în timpul burgheziei, 
trebuie să invățați de la părinții, 
de la frații și tovarășii voștri 
mai vîrstnici, cit de grea a fost 
lupta impotriva capitaliștilor și a 
grofilor care stăpîneau mii de 
iugăre, să învățați din suferin
țele lor din trecut și din lupta 
lor de astăzi penlru o viață feri
cită, pentru a deveni cadre de 
votate poporului și clasei munci
toare, constructori aj vieții li
bere socialiste".

„Am auzit ce minciuni, ce ațî- 
țări caută să strecoare dușmanii 
clasei muncitoare — a spus tînă- 
rul strungar Vâri Erno. Postul de 
radio care și-a permis să se nu
mească „Radio liber Kossuth", a 
difuzat minciuna grosolană că în 
orașul Tg. Mureș ar fi avut loc 
manifestări contrarevoluționare, 
lată la ce mijloace mîrșave re
curg pribegii hortiști, spetind că 
astfel ar putea crea confuzii, ar 
putea să ne amăgească. Să ia 
însă bine aminte acești domni că 
noi vom fi gata în orice moment 
să apărăm cuceririle noastre re
voluționare".

„Noi am simțit în munca noas
tră, în fabrica noastră utilată cu 
mașini moderne roadele colaboră
rii.cu Uniunea Sovietică — a spus 
maistrul Preda Vasile — și ne pu
tem da ușor seama că acei care 
ațîță spiritele împotriva prieteni
lor și eliberatorilor noștri din 
marea țară a socialismului nu 
sint decît dușmani înrăiți ai noș
tri".

Lăcătușul sculier Istvan Pal, 
în vîrstă de 61 de ani, a spus: 
„Ii cunosc bine pe dușmanii po
porului din Ungaria. I-am simțit 
pe pielea mea cît de mîrșavi pot

fi atunci cînd am participat în 
1919 la revoluția socialistă din 
Ungaria. Astăzi hoardele fas
ciste vor să reînvie Ungaria capi
taliștilor și grofilor. Sint con
vins însă că oamenii muncii din 
Ungaria vor ști să lupte și nu vor 
îngădui reacțiunii să distrugă 
ceea ce poporul a creat în Unga
ria. Deși sînt bătrîn sînt gata și 
astăzi să apăr cu toată tăria orîn
duirea democrat-populară din pa
tria noastră scumpă. Republica 
Populară Romînă".

La miting au mai luat cuvîntul 
muncitorii Dan Ioan, Lajos Mol
dovan, directorul fabricii, munci
torul Constantin Cîmpian, scriito
rul Kovacs Gyorgy. muncitorul 
Ioan Sava și alții.

La sfîrșitul mitingului parti
cipanții au intonat imnul scump 
clasei muncitoare „Internațio
nala".

Mitinguri în care oamenii mun
cii romini și‘ maghiari au protes
tat împotriva crimelor comise de 
bandiții contrarevoluționari din 
Ungaria au mai avut loc de ase
menea la cooperativa meșteșugă
rească „Ciocanul", la fabrica „Pe- 
tofi Sandor" și în alte întreprin
deri.

Reglementarea 
circulației unor 
produse agricole

Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne a emis 
recent o hotărîre privind regle
mentarea circulației unor produse 
agricole.

Conform acestei hotărîri înce- 
pînd de la 1 noiembrie 1956 consu
matorii individuali pot transpor
ta cu orice mijloace de transport, 
inclusiv pe calea ferară, can’ități 
pînă la 150 kg. porumb (mălai) 
pentru nevoile proprii de consum, 
procurate prin cumpărare sau 
prin schimb de alte produse.

Cumpărarea sau schimbul sa 
poate face numai de la producă
torii care și-au achitat obligațiile 
către stat.

Transportul se face în baza au
torizațiilor eliberate de comiteteld 
executive ale sfaturilor populare 
din orașele sau comunele de do
miciliu. >

Instituțiile, întreprinderile șl 
organizațiile economice de stat, 
gospodăriile agricole colective și 
întovărășirile agricole, precum'și 
alte organizații obștești, pot 
transporta pe calea ferată sau cu 
orice alte mijloace de transport, 
produsele cumpărate din alte re
giuni pe baza autorizațiilor eli
berate de Ministerul Colectărilor.

Incepînd ds la I noiembrie 
a.c. muncitorii agricoli care au 
lucrat în acest an la unitățile a- 
gricole de stat, gospodării agrico
le colective, întovărășiri agri
cole sau la gospodăriile indivi
duale, pot transporta cu orice 
mijloace, inclusiv pe C.F.R., can
titatea de produse agricole pri
mite drept plată în natură pen
tru munca prestată.

Transportul se va 'ace pe baza 
autorizațiilor eliberate de unită
țile unde s-a prestat munca și 
vizate de comitetele executive ale 
sfaturilor populare din orașul sau 
comuna respectivă.

Conform acestei hotărîri produ
cătorii individuali care dețin te
renuri în alte raioane sau regiuni 
pot transporta în localitatea de 
domiciliu pe calea ferată sau cu 
orice mijloace de transport can
titățile de produse agricole obți
nute de pe terenurile proprii, nu
mai după ce și-au achitat în în
tregime obligațiile de predare că
tre gtat la produsele respective.

Comitetele executive ale sfatu
rilor populare din orașele sau 
comunele în raza cărora se află 
terenul vor elibera la cerere auto
rizații de transport acestor pro-i 
ducători.

Comunicat 
cu privire la relațiile 

economice romîno-coreene
Tn urma discuțiilor purtate în

tre delegațiile guvernamentale 
ale Republicii Populare Romîne 
și Republicii Populare Democrate 
Coreene, la 3 noiembrie 1956 s-au 
încheiat următoarele acorduri:

1. Un acord comercial de lungi 
durată și plăți.

2. Un acord de colaborare teh- 
nico-științifică.

3. Un protocol pentru schimbul 
de mărfuri și plăți.

In baza acordului de lungă 
durată, R.P.D. Coreeană va livra 
diverse minereuri, concentrate și 
aliaje, oțeluri, metale colorate, 
produse chimice și abrazive, pro
duse de pește și diferite mărfuri 
de larg consum.

R.P.R. va livra instalații petro
lifere, diferite mașini și utilaje 
industriale, mașini și material 
electrotehnic, produse chimice, 
produse petrolifere, hîrtie, textile, 
mărfuri de larg consum și alte 
produse industriale.

Tratativele au fost duse într-un 
spirit de prietenie reciprocă.

Au semnat din partea R.P.D. 
Coreeană, locțiitorul ministrului 
Comerțului Exterior, Li Zem Ciuc. 
iar din partea R.P.R., locțiitorul 
ministrului Comerțului Exterior, 
I. Vidrașcu.

Aceste acorduri vor contribui Ia 
dezvoltarea economiei celor două 
țări și la ridicarea bună stării 
ambelor popoare, pe calea lărgi
rii schimburilor economice între 
Părți.

De asemenea ele vor servi la 
întărirea prieteniei și la lărgirea 
și mai departe a colaborării pe 
tărim științific și tehnic și vor 
fi o contribuție la întărirea 
securității internaționale și a pă
cii în toată lumea.

• De curind, în secția presă •
• a fabricii „Electroceramica" j
• din Turda a intrat in func- ■
• țiune o nouă bandă rulantă. •
• Datorită acestei mecanizări, •
• productivitatea muncii a eres- ;
• cut cu 15 la sută. ;
• In fotografie: 
Ț muncitoarele din 
: secția presă lu- 
jcrînd la noua
• bandă rulantă.

confirmindu.se


DOUĂ FILME SOVIETICE PENTRU TINERET

Cuvintul corespondenților

Doi căpitani'1»

Sanea Grigoriev este un perso
naj oarecum familiar tineretului 
nostru, fie că l-a tntilnit in pa
ginile romanului lui Kaverin, fie 
că i-a rămas in memorie din 
spectacolul Teatrului Tineretului, 
Sanea Grigoriev este cunoscut și 
tndrăgit. Studioul „Lenfilm" ne-a 
prilejuit o nouă tntîlnire cu acest 
pasionat și îndrăzneț cercetător 
al finuturilor nordului prin fil
mul „Doi căpitani". Și cu toate 
că Intimplările prin care trece e- 
roul ne sint cunoscute, cu toate 
că evoluția personajului — de la 
adolescentul înaripat de idea
lul descoperirii tainelor căpitanu
lui Tutarinov plnă la viteazul a- 
viator care luptă cu eroism împo
triva cotropitorilor hitleriști — 
pu ne este străină, participăm la 
film cu același interes, de parcă 
pe-am afla in fafa unor lucruri 
noi, necunoscute pînă atunci

Cum se explică nealteratul in
teres al spectatorilor pentru in- 
tlmplările trăite de acest erou P 
S-ar putea spune, fără a pretin
de că tăcem o descoperire, că 
ceea ce 11 atrage pe spectator 
spre Sanea Grigoriev este pasiu
nea și îndrăzneala acestuia. Sa
nea Grigoriev este un spirit veș
nic cercetător, căutător, ambițios, 
perseverent, care nu-și găsește o- 
dihna plnă ce căutările lui nu 
dau rezultatul așteptat. Autenti
citatea din film a eroului i-a fost 
asigurată și de faptul că „părin
tele" lui Sanea — V. Kaverin — 
a fost alături de E. Gabrilovici, 
și ca autor al scenarului De ase
menea. un factor de egală impor
tantă a fost că regia (V. Venghe- 
rov) s-a preocupat de a sublinia, 
de a pune in lumină frămtntările. 
dibuirile și infrlngerile. victoriile 
și succesele acestei firi neliniștite 
Folosind foarte ades prim planu
rile, spectatorul este pus nemij
locit In contact cu ceea ce simte 
gîndește și-l frămintă pe erou. Să 
ne amintim de pildă, scena in 
care micuțul Sanea află din scri
soare despre căpitanul Tutarinov. 
Ochii mari, visători, ai băiatului, 
căpătară o strălucire prevestitoa
re, făclndu-ne să înțelegem că 
idealul pentru care a murit Tuta
rinov va fi preluat de acest baie- 
tandru. Pentru ca apoi, cină ma
tur, devenit căpitan de aviație. 
Sanea primește misiunea să ple
ce lntr-o luptă pe locurile unde 
a trecut căpitanul Tutarinov, un 
nou prim plan să ne înlesnească 
înțelegerea neliniștii eroului in 
pragul noii sale descoperiri.

O atmosferă de romantism, de 
lirism. învăluie acțiunile lui Sa
nea Grigoriev ceea ce nu face 
decit să crească afecfiunea publi
cului pentru el. Slnt emoționante 
— deși nu lipsite de un umor 

0 scenă din filmul „Doi căpitani"

de adolescent, adorabil — mo
mentele cunoștinței dintre Sanea 
și Katea, intervenția energică a fe
tei în fafa directorului școlii pen
tru a nu-l pedepsi pe acela care

„Fiul11
Abătutt trist, Andrei Goriaev 

se plimbă pe străzile orașului 
natal. Nu caută pe nimeni, nu 
așteaptă pe nimeni, singur cu 
glndurile sale, străbate în neștire 
zgribulit, cu gulerul hainei ridi
cat, cu mlinile în buzunar, străzi 
și bulevarde, parcuri și alei.. 0 
întimplare puțin obișnuită a in
terveni în viața lui. încercînd să 
ia apărarea unei fete necunos
cute Andrei s-a trezit învinuit de 
huliganism și dus la miliție; lu
cru care a trezit indignarea ta
tălui și profesorilor săi. în a- 
ceste împrejurări a hotărît An
drei să plece de acasă, să renun
țe la școală Și acum iată-l în 
afara obișnuitelor griji cotidiene, 
departe de familie și colegi... 
Astfel facem cunoștință cu eroul 
principal al filmului sovietic 
„Fiul", căruia tînărul și talenta
tul actor L. Haritonov îi dă viață 
pe ecran.

Dezbătînd. pe firul întîmplări- 

a spart lactometrul, ca și sărutul 
timid pe care Sanea il dă fetei.

Ceea ce face neîndoios să 
crească valoarea filmului, este 
izbutita interpretare a celor 
doi tineri actori A. Mihailov tn 
Sanea Grigoriev și 0. Zabotkina 
in Katia Tutarinova.

Filmul insuflă tlnărului specta
tor odată cu pasiunea pentru cer

cetări. odată cu voința șl abne
gația, mult patriotism, o caldă 
dragoste de țară, și tocmai de a- 
ceea „Doi căpitani" merită să fie 
văzut.

lor prin care trece Andrei Go
riaev, problema influentei colec
tivului în formarea caracterului 
unui tînăr, filmul țl face pe spec
tator participant la frămtntările 
și căutările acestui adolescent 
Andrei Goriaev nu este un tînăr 
cu înclinații deosebite spre o a- 
nume profesie ori spre știință, nu 
e nici o fire vulcanică, comba
tivă. el este prin excelență un 
om obișnuit. în film nu se 
întîmplă nimic deosebit, nimic 
senzațional, dar ceea ce te far
mecă este veridicitatea, firescul 
cu care scenaristul A. Sîtina și 
regizorul /. Ozerov au transpus 
atmosfera dintr-o familie de 
muncitori sovietici, figurile unor 
muncitori de pe un șantier, am
bianța unei reuniuni tovărășești 
într-un cuvtnt aspecte ale vieții 
de zi cu zi a oamenilor sovietici.

Plecînd de acasă, supărat mai 
mult pe el decît pe cei care l-au 
jignit. Andrei vrea să devină un 
alt om Ajuns pe șantier. în mij
locul colectivului, Andrei începe 
să-și înțeleagă rostul lui în viață. 
Și, încetul cu încetul, sub influ
ența celor din jur. Andrei — a- 
ceasta este perspectiva pe care o 
lasă în final filmul — va deveni 
un bun muncitor, constructor de 
nădejde al comunismului. L. Ha
ritonov, pune în lumină cu o na 
turalefe și un farmec proaspăt, 
sinceritatea naivă a adolescentu
lui, îndărătnicia lui, marcind cu 
finețe evoluția eroului.

Un film despre tineret, dedicat 
educației comuniste a tineretului 

„Fiul" impresionează și atrage 
pe spectatori.

însemnări privind 
învătămîntul mixt

Pentru mine care am lucrat ca 
profesor la o școală mixtă, învă 
țămîntui mixt nu constituia o 
noutate, iar temerile unor părinți, 
precum și ale unor cadre didac
tice, le-am considerat, totdeauna, 
legate de unele prejudecăți.

Am avut deci convingerea că și 
în actuala școală, unde fac parte 
din conducere, dacă vom ii exi- 
genți și prudenți, greutățile nu 
ne vor veni de la copii, decit in 
măsura în care aceste greutăți 
sint legate de început, de perioa
da de obișnuire a copiilor, de in
tegrarea lor în colectiv.

Trebuiau luate măsuri ca greu
tățile de început să fie cît mai 
puțin dăunătoare bunului mers al 
procesului de învățămînt. Condu
cerea școlii a arătat cadrelor di
dactice necesitatea de a se alcă
tui clase cît mai omogene, atît 
din punctul de vedere al număru
lui de elevi cît și al nivelului de 
cunoștințe. De asemenea s-a ară
tat necesitatea unei strinse cola
borări între cadrele didactice și 
organizația de pionieri pentru a 
se putea organiza cît mai bine, 
cu tact și cu răbdare, aranjarea 
copiilor în clase. închegarea unui 
nucleu cu care să se poată acțio
na asupra întregii clase etc.

Imediat după organizarea cla
selor, cum de altfel prevăzusem, 
au venit unii părinți cu pretenții, 
care în fond erau nejustificate: 
unii considerau o pedeapsă faptul 
că fiul său a fost anul trecut în 
clasa a V-a A, iar anul acesta este 
în clasa a Vl-a B sau C, alții a- 
veau preferință pentru un anumit 
cadru didactic, alții invocau prie
tenia copiilor care au fost des- 
părțiți și alte asemenea „motive". 
Pe unii am reușit să-i lămurim — 
și aceștia au fost cei mai mulți, 
— arătîndu-le care au fost cri
teriile ce au stat la baza alcătui
rii claselor. Alții însă, puțini la 
număr, nu s-au arătat prea înțe
legători. Părintele elevei Negoiță 
Georgeta din clasa a IV-a și-a 
ținut copila acasă 10 zile iar el 
venea în fiecare zi la școală să 
ceară schimbarea în altă clasă.

In vremea aceasta școala își 
urma calea firească. Dărimind 
barierele pe care unii părinți în
cercau în mod artificial să le ri
dice, copiii se înțelegeau de mi
nune. Diriginții au așezat în ban
că un elev cu o elevă, așa cum 
se luase hotărîrea într-un consi
liu pedagogic. Biruind jena ini
țială, copiii au început să se îm
prietenească

La o ședință cu părinții elevi
lor din clasa a Vil-a un părinte 
mi-a spus că elevii par obosiți, 
că probabil li se ,dă materie prea 
multă. L-am întrebat ce-1 deter
mină să creadă că șînt obosiți și 
mi-a răspuns:

— Dumneavoastră nu vedeți 
că nu mai sînt așa „năbădăioși" 
cum erau anul trecut ? Asta în
seamnă că nu mai au atîta 
energie.

I-am arătat tovarășului care 
sînt adevăratele cauze, l-am spus 
că probabil părinții fetelor con
stată că anul acesta fetele sînt 
mai zburdalnice decit anul trecut 
deoarece acesta este rezultatul fi
resc al fuzionării celor două uni
tăți școlare diferite.

Orchestra simfonică a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu**  s-a înapoiat in Capitală

*) — Material ajutător la lec
ția „Crearea U.T.C.—U.T.C. aju~
tor al P.C.R in lupta pentru do- 
bortrea regimului burghezo-mo
șieresc".

Sîmbătă la amiază s-a înapoiat 
în Capitală Orchestra simfonică 
a Filarmonicii de Stat „George 
Enescu". colectiv artistic emerit 
din R.P.R., care a participat la 
Festivalul internațional de mu
zică contemporană de la Varșo
via. împreună cu orchestra au 
sosit dirijorii George Georgescu, 
artist al poporului din R.P.R., și 
Mircea Basarab.

Spre a dovedi că elevii se in
fluențează unii pe alții, în condi
țiile școlii mixte și că depinde de 
școală și familie ca influența să se 
producă în bine, este suficient să 
mă gîndesc la un exemplu pe 
care mi-1 oferă începutul.

Elevul Marin Nicolae, repetent 
în clasa a V-a, în primele zile 
de școală m-a izbit prin abateri
le lui. Mi s-a spus că anul tre
cut săvirșise abateri grave și că 
a primit sancțiuni în consecință. 
Am stat de vorbă cu familia pen
tru a vedea ce măsuri se pot lua 
pentru îndreptarea copilului. 
Mama lui mi-a spus că n-are ce-i 
face, că este toată ziua ocupată 
și mi-a cerut sprijinul pentru a-1 
interna într-o școală specială de 
educație. Sigur, n-am fost de a- 
cord cu propunerea mamei și am 
căutat alte mijloace. Era necesar 
ca un elev mai bun la învățătură 
să-l ajute. S-a oferit eleva Mar- 
cu Victoria. De la o vreme, elevul 
Marin nu mai vine cu nasturii 
rupți la haină, iar igiena corpo
rală nu mai lasă de dorit.

Nu-și maj face „dreptate" sin
gur, ci cînd este nemulțumit de 
ceva vine la dirigintă sau la 
mine. De curînd, profesoara de 
limba germană, știind că mă 
ocup îndeaproape de elevul Ma
rin, mi-a spus că și-a făcut un 
caiet frumos și șj-a scris tema 
corect. L-am felicitat și l-am în
trebat cum a reușit să-și fșcă un 
caiet frumos.

— Pînă acum scriam frumos 
numai cînd ședea mama cu varga 
lîngă mine. Cum pleca mama, mă 
grăbeam să scriu „cum o fi" nu
mai să plec mai repede la joacă 
Acum scriu frumos și singur 
Mi-e rușine, tovarășe director, 
doar nu mai șînt în clasa I.

Prietenii frumoase cșre pot 
folosi colectivului, încep să se în- 
firipe. Pionierii fruntași Șerban 
Andrei și Bîrzotescu Ioana din 
clasa a Vll-a, își fac lecțiile îm
preună. Avînd unele nedumeriri, 
și locuind aproape de școală, au 
venit să ceară lămuriri dirigin
tei. Am stat de vorbă cu ei și 
le-am arătat că prietenia lor tre
buie să ajute la ridicarea colecti
vului clasei djn care fac parte. 
La alegerile de grupă ale clasei 
acești pionieri fruntași au făcut 
propuneri interesante pentru folo
sirea timpului liber și pentru în- 
tr-ajutorarea colegială ; compor
tarea lor de pînă.'acum lasă să 
se înțeleagă că vor pune umărul 
serios pentru bunul mers al 
clasei.

De altfel, la toate alegerile de 
grupă tovarășa instructoare și 
tovarășii diriginți au fost îndru
mați de către conducerea școlii 
să vorbească pionierilor tjcspre 
adevărata prietenie și care este 
forța unei astfel de prietenii. Din 
discuțiile purtate, propunerile fă
cute și angajamentele luate, re- 
iese dorința pentru o - activitate 
serioasă. Rămîne ca învățătorii și 
profesorii, sprijiniți puternic de 
organizația de pionieri și de fa 
milie, să țină mereu trează a- 
ceastă dorință.

N. ȘERBAN
Director de studii la Școala de 
7 ani nr. 19-20 din București

După concertele date în cadrul 
Festivalului internațional de mu
zică contemporană de la Varșo
via, Orchestra simfonică a Filar
monicii de Stat „George Enescu" 
a continuat seria succeselor sale 
în cursul turneului prin alte orașe 
ale R.P. Polone: Gdansk, Poz
nan și Katowice.

(Agerpres)

Televizorul
.. La Combinatul siderurgic din 
••Hunedoara se folosește un nou 
j j și interesant mijloc de agita-
■ ■ ție: televizorul.
•■ Televizorul are aspectul unui 
" aparat mare de radio-televiziu-

• ne. Ecranul luminos este format
• ■ din mai multe plăci de sticlă 
‘ j mată, fixată pe rama de lemn
■ •a unui cabestan exagonal. Pe
• • spatele plăcilor de sticlă se aplică 
' j desene lucrate pe foiță subțire.
• ■Cu ajutorul unor becuri dispuse 
" in interiorul cabestanului (tot 
'.'.In spatele plăcilor de sticlă)
• ■ecranul devine transparent și
"pe el apar imaginile desenate 
I pe foiță. ■
'' Printr-un dispozitiv electric și 
'..un mic difuzor, rotirea cabesta-
• • nului se comandă de la distanță 
"(stația de radioamplificare) și 
..scenele proiectate sint însoțite
• ■ de comentarii. Pe ecranul tete- 
" vizorului sint popularizați zil- 
,. nic fruntași in producție, me- 
■■ tode de muncă, inițiative 
‘ j noi etc.
■• In afară de avantajul că te- 
"levizorul e cu mult mai atrac- 
,’.tiv decit gazeta de perete, el
■ • oferă posibilitatea de a răs- 
'.’.punde operativ la problemele 
' ’ zilnice.

Emisiunile televizorului sint 
o urmările cu interes de mifiici- 
j j tarii siderurgiști.

Corespondent
" STELIAN BREAZU

Noutăți 
din orațui nostru

‘ ’ Orașul Giurgiu are o popu- 
’; lafie de peste 30 mii locuitori,
■ • cu o puternicp industrie de in- 
\ \ teres republican și local, cu nu- 
*; meroase inștituții social-cultu- 
'•rale, cu un port la Dunăre bine 
.'.dotat, cu un pod internațional.

Datorită grijii pe care o a- 
" cor dă statul democrat-popular 
..îmbunătățirii continue a condi- 
’ țiilor de viață ale oamenilor 
' • muncii, tn ultimii ani s-au in-
< > vestit sume mari de bani in lu- 
; crări edilitare — lucrări ce se

execută pe baza unui plan de
• ■ sistematizare întocmit pentru 
\ . 25 de ani.
\ Șusținînd acțiunile gospodă- 
' rești inițiate de sfatul popular
< orășenesc, cetățenii participă 
.'.activ la înfrumusețarea orașu- 
"lui lor. Astfel, locuitorii străzi- 
** lor Oltul, Ramadan, Jiul, B-dul 
1 Grivița, Dinicu Golescu au con
tribuit prin muncă voluntară la 
'• pavarea străzilor lor.
-• în prezent, orașul Giurgiu. 
” fiind în întrecere edilitară cu
■ ’ celelalte orașe ale regiunii
< > București, s-a transformat în- 
\\tr-un însuflețit șantier. Pînă la 
"7 Noiembrie șe vor da în folo
sință cei 24 de mii metri patrați 
\'.de pavaj.
;; în anul 1957 clădirea fostului 
' • Obor se va transforma ințr-o 
.. impunătoare casă de cultură 
’ ’ Conform planului de perspecti- 
' ■ vă, în norduț orașului se vor
< • construi locuințe individuale. 
•; Zona industrială va fi concen- 
" trată într-o anumită parte a o- 
sașului și va fi despărțită de 
‘.'.cartierele de locuințe prin per- 
\\dele largi de plantații,

♦ <

O zonă verde, tncepînd de la 
uzina de apă și pînă la depozi
tul de lemne Smirda, va încon
jura partea nordică a orașului 
Totodată se vor asana terenuri
le inundabile. Stadionul orașu
lui va fi amenajat pe lacul unde 
se găsește astăzi sera de flori

Pentru ca lucrările menite să 
creeze condiții bune de viață 
locuitorilor orașului nostru să 
fie terminate în timpul planifi
cat. cetățenii vor sprijini acțiu
nile organelor locale. în acest 
sens organizațiilor de bază 
U.T.M. din oraș le revin sar
cini de onoare.

Corespondent 
N. T DOBRESCU

Din munca 
constructorilor 

bâimâreni
Policlinică cu maternitate, u- 

zină electrică, fabrică de pline, 
ateliere centrale, școală cu can
tină. internat in cartierul Să- 
sar. blocuri de locuințe — iată 
cîteva din clădirile principale 
care au îmbogățit în ultima vre
me orașul Baia Mare. La clă
direa lor au muncit cu rivnă 
muncitorii întreprinderii 905 
construcții din oraș.

Dacă Baia Mare a fost un 
orășel mic în trecut. In zilele 
noastre orașul se dezvoltă cu 
fiecare an ce trece. La această 
dezvoltare un aport însemnat îl 
aduc zidarii, lată, aproape de 
gară au apărui străzi noi care 
acum se pavează, se întinde re
țeaua electrică, iar șirurile de 
locuințe individuale apar în
tr-un lanț continuu. Vizitatorul 
este atras de la prlțna privire 
de numeroasele schele din oraș.

Să amintim ceva și de mu
zeul regional La început avea 
numai două camere destul de 
mici, obiectele erau îngrămădite 
prin magazii; astăzi muzeul 
are Î6 camere mari și spațioa
se. O clădire din 1748. ea în
săși piesă de muzeu, a fost re
novată și adăpostește sute de 
obiecte specifice regiunii.

Muncitorii de la întreprinde
rea de construcții vor să lucre
ze mai repede, să caute noi me
tode pentru a grăbi construc
țiile. De aceea mecanizarea 
este introdusă pe scară largă. 
Acum mortarul se proiectează 
cu o pompă și pentru ușurarea 
muncii săpătorilor s-a introdus 
hidromecanizarea. Se lucrează 
pe bază de blocuri prefabricate.

Pe șantierele de construcții 
se califică nenumărați tineri în 
diferite meserii. Frații Felcke 
sint buni faianțari. Lucrul ieșit 
din mina lor arată măestria la 
care au ajuns. Brigada zidaru
lui Lazăr Martin. își depășește 
planul cu 139 la sută.

Prin mecanizare, construcții 
le înaintează repede Peste cîți- 
va ani despre Baia Mare se va 
putea spune că este un oraș în 
cea mai mare parte nou.

Corespondent 
IRINA MĂRGĂRIT

Cînd nu se muncește 
colectiv

Organizația de bază U.T.M 
de la întreprinderea comunală 
Ploești a obținut în urmă cu 
citva timp tn. unele domenii re
zultate frumoase. Totuși munca 
depusă de membrii comitetului 
în prezent, este departe de a fi 

satisfăcătoare, în deosebi în 
domeniul mobilizării tineretului 
la lupta pentru realizarea pla
nului de producție.

Astfel, comitetul organizației 
de bază a privit cu pasivitate 
munca celor 3 brigăzi de tine
ret care. în prezent, există .doar 
pe hirtie.

în comitet nu a participat 
nici o adunare generală.

. Lipsurile care dăinuie în 
tivitatea comitetului U.T.M. de\ 
la întreprinderea comunală Plo-! 
ești se datoresc faptului că în • 
comitet munca este dusă doar'_ 
de 2—3 tovarăși. Lipsurile pu- 
teau fi înlăturate dacă tovară-' 
șui secretar P. loniță ar fi tras; 
la răspundere pe acei membri • 
din comitet care nu activează' 
de foarte multă vreme. ‘

Este de datoria Comitetului' 
orășenesc U.T.M. Ploești să a- « 
jute de îndată munca organi- ’ 
zației de bază U.T.M. de la în-; 
treprinderea conțunală Ploești

Tovarășul Gheorghe Dinu.\\ 
responsabil cu producția tn co-1 
mitetul U.T.M.. nu a organizat ♦ 
cu tinerii nici o consfătuire de ț 
producție, nu a îndrumat brigă- > 
zile de tineret, amînînd de p?oț 
zi pe alta ședințele de inștruc I 
taj, nu a ajutat la timp pe ti- ♦ 
nerii Constantin Btrcă. Dumi-1 
tru Boiangiu. Vasiîe Neagu, lon\ 
Vasiles.cu și alții care nți dau 4 
lucrp de calitate, nu folosesc ț 
din plin timpul de muncă etc. ♦ 
O altă cauză care a făcut ca 4 
rezultatele activității organiza- I 
ției U.Ț.M. să nu fie la înălți- ♦ 
mea cerințelor este lipsa de co- ♦ 
laborare cu tehnicienii, a căror J 
experiență bogată ar fi putut să ♦ 
ajute cu multă eficacitate bri- ^ 
găsi le de tinerei. J

Din păcate ia același nivel se*  
desfășoară și activitatea cultu- 4 
raia în întreprinderea comunală ♦ 
Ploești. Cu toate că la această * 
întreprindere. lucrează peste > 
140 de tineri, dintre care 80*  
sint utemișii, nu există echipe * 
de dansuri, cor, teatru și nici 4 
cel puțin o brigadă artistică de ♦ 
agitație. De mai multe luni to- * 
varășa Aurelia Duțu. responsa- * 
bilă culturală în comitetul t 
U.T.M., a încetat să mai orga- > 
nizeze „Joia tineretului" sau*  
alte acțiuni culturale. J

Nici în privința sportului si- * 
tuația nu e mulțumitoare. To-ț 
varășul Aurel Trandafir, res- > 
ponsabil cu sportul în comite- ♦ 
tul U.T.M., nu numai că nu a î 
contribuit cîtuși de puțin la I 
desfășurarea vreunei activități * 
sportive, dar de la alegerea sa î 
*-------- î^-i • • t ia*

i
f 
♦

t 
ț

t ț 
*
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Corespondent 
ION RIZOIU

S-a deschis un nou 
magazin ia Răcori
încă nu se iviseră zorile cind 

tn fafa casei din str Ana Ină- 
tescu nr. 37 diu Văcari, regiu
nea București, munca era tn 
toi.

Tovarășii fon Alecu. președin
tele cooperativei de consum Ră- 
cari șl utemistul Gheorghe Ma
nea, responsabil, făceau ultime
le pregătiri pentru deschiderea 
noului magazin.

Tn noul magazin consumata 
di Pot găsi un bogat sortiment 
de confecțiuni de sezon, bărbă
tești. de damă, cit și articole 
pentru copii.

In cadrul acestui magazin 
funcționează și un atelier de 
croitorie, care stă la dispoziția 
clientelei pentru efectuarea di
feritelor retușuri.

Corespondent
ALEXANDRU MACOVEI

*

t t
♦
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în ajutorul celor ce studiază în cercurile politice ale U.T.M.

Momente din lupta tineretului revoluționar 
din Romînia pentru crearea U.T.C.*)

încercînd să stăvilească creș
terea avîntului revoluționar, gu
vernul burghezo-moșieresc a or
ganizat odiosul măcel de la 13 
decembrie 1918, cînd alături de 
muncitorii vîrstnici au căzut și 
tineri muncitori.

Teroarea sîngeroasă a regimu
lui burghezo-moșieresc împotriva 
muncitorimii a arătat clasei mun
citoare și tineretului muncitor că 
numai printr-o acțiune hotărîtă și 
organizată se poate lupta cu suc
ces împotriva exploatatorilor. Tră- 
gînd învățăminte din aceste lupte 
tineretul muncitor condus de gru
purile comuniste pășește cu hotă- 
rîre la organizarea rîndurilor 
sale.

Formarea Internaționalei Co
muniste a Tineretului în 1919 a 
fost un eveniment deosebit de 
important în viața și lupta tine
retului muncitor din lumea întrea
gă, prin faptul că ea a deschis 
o nouă pagină în istoria mișcării 
revoluționare a tineretului. Ea a 
arătat tineretului lumii că numai 
sub conducerea și îndrumarea 
partidelor revoluționare marxist- 
leniniste 6e poate obține victoria 
în lupta dusă de veacuri de către 
proletariat pentru lichidarea ex
ploatării omului de către om, pen
tru victoria socialismului.

I a cîteva luni de la Congresul 
de la Berlin, în primăvara anului 
1920, este publicat, într-o bro. 
șură, Apelul Comitetului Execu
tiv al Internaționalei Comuniste

f..............................
? Sub influenta Marii Revo- 
? iuții Socialiste din Octombrie 
? 1917, crește avîntul mișcării 
• revoluționare în țara noastră, 
? Apar și se dezvoltă grupurile 
: comuniste. In aceste condiții, 
? sub conducerea grupurilor co- 
: muniste, crește mișcarea revo- 
: luționară a tineretului munci- 
: tor. De asemenea, crearea In- 
? ternaționalei Comuniste a Ti- 
: neretului în 1919, in urma 
? Congresului de la Berlin, și 
: crearea Partidului Comunist 
: din Romînia în mai 1921 au o 
: puternică influență asupra a- 
? vîntului mișcării tineretului 
: muncitor din țara noastră.
? în această perioadă organi- 
: zațijle tineretului muncitor. 
? conduse de comuniști, se dez- 
t

a Tineretului, intitulat: „Apel 
pentru unirea internațională a ti
nerilor muncitori".

Acest apel cheamă tineretul lu
mii să-și strîngă rîndurile sub 
steagul roșu al tineretului comu
nist din lumea întreagă. Progra
mul de acțiune alcătuit de con
gres, se arată în apel, a fost a- 
probat de tineretul conștient de 
pretutindeni. In același timp, a- 
pelul se adresează tineretului 
neorganizat, să intre în cercurile 
tineretului comunist.

In mai 1920, Internaționala Co
munistă a Tineretului a adresat 
o scrisoare Comitetului Central 
al. mișcării Tineretului Socialist 
din Romînia prin care arăta nece
sitatea cunoașterii de către întreg 
tineretul din țara noastră a pro
gramului și a condițiilor de afi
liere, precum și necesitatea fi
xării de către mișcarea TineMlu- 
lui Socialist din Romînia a ati- 

t 
voltă în focul luptei de clasă a ! 
proletariatului împotriva pu- ? 
tredului regim capitalist.

Activitatea neobosită a co- î 
muniștilor in sinul mișcării ti- • 
neretului muncitor este incu- ț 
nunată de succes în primăvara ț 
anului 1924, cînd Uniunea Ti- î 
neretului Socialist se transfor- ț 
mă în Uniunea Tineretului Co- ? 
munist din Romînia și se afi- ? 
liază la Internaționala Comu- * 
nistă a Tineretului-

Rîndurile de mai jos sînt ț 
menite să ajute utemiștilor și • 
tinerilor care studiază în ? 
cercurile politice ale U.T.M., • 
să aprofundeze procesul de i 
creare a Uniunii Tineretului ț 
Comunist din Romînia.

tudinii față de Internaționala Co
munistă a Tineretului.

Teroarea sălbatică dezlănțuită 
de burghezie împotriva organi
zațiilor clasei muncitoare și a ti
neretului muncitor, n-a inspăimin- 
tat tineretul, care, sub conducerea 
grupurilor comuniste, a partici
pat la marile lupte politice ale 
clasei muncitoare din anul 1920.

Astfel „Tineretul socialist", or
ganul central al mișcării tinere
tului socialist, S arătat la 1 iunie 
1920 că pînă la această dată, ală
turi de muncitorii vîrstnici. la 
diferite greve din Capitală au 
participat peste 1.400 de tineri. 
De asemenea, la grevele din dife
rite părți ale țării au participat 
un număr mare de tineri.

Pentru a se reorganiza, tinere
tul muncitor din țara noastră a- 
vea nevoie, pe lîngă cunoașterea 
liniei politice a grupurilor comu
niste, să cunoască cît mai bine 
programul, directivele, tezele și 

rezoluțiile Internaționalei Comu
niste a Tineretului. In acest sens 
una din moțiunile votate la adu
narea generală a cercului „Tine
retului socialist" din București, 
ținută la 24 februarie 1924, cerea 
ca aceste materiale să fie publi
cate și dezbătute în adunările 
cercurilor „Tineretului socialist".

Intr-un manifest adresat de 
Comitetul Central al „Tineretului 
socialist" tinerilor lucrători și lu
crătoare din Romînia cu ocazia 
zilei de 1 Mai 1921 se arată că 
teroarea dezlănțuită de către 
burghezie împotriva clasei mun
citoare și a tineretului muncitor, 
trebuie să deschidă și mai mult 
ochii asupra sarcinilor pe care 
tineretul le are de îndeplinit. 
Tineretul, alături de clasa mun
citoare, trebuie să lupte cu ho- 
tărîre împotriva exploatării Capi
taliste în vederea făuririi so
cietății socialiste. Pentru aceasta 
tineretul muncitor avea nevoie de 
reorganizarea rîndurilor sale. Re
organizarea era o necesitate pen
tru viața și lupta tineretului; nu
mai prin organizații puternice ti
neretul muncitor putea fi de fo
los luptei generale a proletaria
tului. Pentru desfășurarea cu suc
ces a acestei lupte organizațiile 
revolpționare ale tineretului aveau 
nevoie să fie conduse de partidul 
marxist-leninist al clasei munci
toare.

Lupta dusă de grupurile comu
niste pentru făurirea partidului 
revoluționar al clasei muncitoare 
este încununată de succes în mai 
1921. cînd se creează Partidul Co
munist din Romînia, care se afi- 
liază la Internaționala a Ill-a 
Comunistă. Acest act de impor 
tanță istorică în viața șț lupta 
clasei muncitoare din țara noas
tră, a avut o însemnătate hotărî- 
toare și pentru dezvoltarea pe 

mal departe a mișcării revoluțio
nare a tineretului muncitor.

La cîteva luni după crearea 
partidului comunist, adică tn au
gust 1921, organizațiile tineretu
lui muncitor, conduse de partid, 
se reorganizează. Ziarul „Tineretul 
socialist" din 25 septembrie 1921 
publică apelul Comitetului Exe
cutiv al Internaționalei Comu
niste, adresat tineretului muncitor 
din Romînia, jn care se sublinia
ză că tineretul muncitor trebuie 
să-și creeze organizația sa bazată 
pe principiile internaționaliste, 
trebuie să-și însușească progra
mul comunist și să ducă o luptă 
hotărîtă împotriva oportunismu
lui. Apelul chema toate grupele 
și toate organizațiile comuniste 
ale tinerilor proletari din Romînia 
6ă lucreze în sensul acesta și să 
pregătească congresul unificării, 
care trebuia să creeze organizația 
tinerilor comuniști din Romînia

Un rol important în lupta pen
tru reorganizarea rîndurilor ti
neretului și în pregătirea lui pen
tru afilierea la Internaționala 
Comunistă a Tineretului, l-a avut 

CĂTRE TINERETUL DIN ROMÂNIA
Comitetul executiv ai Internaționalei Comuniste 

Tineretului adresează tânărului proletariat diwa .........   „ .... .  . .
întreaga Românie următorul apel:

Tcvarăsi,
Comitetul rxewtiv el Mernofionalei Comuniste a Tinertfului 

ei invlld a da socoteală de credința voastră revoluționară șl de
aetivitetea de pănd acum, fi-să țndegltnifi unirea tuturor forțelor 
comuniste care lucrează tn sănul tânărului ptofelcriot >nțr'o 
/ederețiț comunislă unică din Rominia

și organul central al mișcării ti
neretului revoluționar din Romi- 
nia, „Țineretul socialist" care, cu 
toată teroarea dezlănțuită de bur
ghezie împotriva lui, a putut să 
se mențină și să publice o serie 
de materiale legate de aceste 
probleme.

Primele cercuri ale tineretului
reorganizate în București în au- pentru o viață mai bună. Artico- 
gust 1921, au avut o puternică iul cerea tineretului munci'or să

influență asupra reorganizării ti
neretului din întreaga țară.

In legătură cu acest proces de 
dezvoltare trebuie menționat că 
încă în octombrie 1920 trebuia 
să se țină conferința de unificare 
a tineretului din întreaga țară ; 
intervenind însă greva generală, 
urmată de persecuții sălbatice îm
potriva organizațiilor clasei mun
citoare, ea nu s-a mai putut ține.

Totuși, în martie 1922 se con
voacă o conferință a organizații
lor de tineret pentru a discuta 
problema creării organizației unice 
centralizate pe întreaga țară. Ea 
însărcinează o comisie țn vederea 
pregătifii statutului și a congre
sului. In august 1922 se ține o 
altă conferință la București cu 
reprezentanții tineretului mun
citor pe întreaga țară, unde se 
discută ordinea de zi a congresu
lui ce urma să aibă loc pentru a 
hotărî unificarea care practic se 
înfăptuia. Tot Ia această confe
rință se hotărăște ca presa de ti
neret să apară în mai multe limbi 
la București.

Intr-un articol de fond publicat

în „Tineretul socialist" din 3 de
cembrie 1922, se arată că teroa
rea dezlănțuită de guvernanții 
țării, șlugi fidele ale burgheziei, 
împotriva muncitorilor țineri din 
Arad, Cluj, Valea Jiului, Bupji- 
rești, Qalați, Timișoara, Tr. Seve
rin etc. nu poate infringe lup
ta hotărîtă a tineretului muncitor
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se lase înfricoșat de măsurilenu
teroriste și să răspundă printr-o 
mai bună organizare.

In ciuda tuturor greutăților și 
a terorii, tineretul socialist con
dus și îndrumat de Partidul Co
munist din Romînia a luptat cu 
hotărîre pentru îndeplinirea mi
siunii sale din acea vreme : de a 
unifica, organiza, educa și con
duce lupta tineretului muncitor. 
Această luptă s-a desfășurat în 
condiții extrem de grele. Măsurile 
represive ale burgheziei împotri
va organizațiilor de tineret s-au 
intensificat în această perioadă 
în întreaga țară. Văzînd că ares
tările și schingiuirile nu pot dis
truge organizațiile tineretului 
muncitor, burghezia trece la in
terzicerea acestor organizații.

Astfel, la sfîrșitul lunii mai 
1923 este interzisă activitatea 
organizațiilor tineretului muncitor 
din Transilvania și Banat. Nici 
această măsură teroristă nu a pu
tut însă oprj lupta tineretului 
muncitor din țara noastră pentru 
afilierea la Internaționala 
munistă a Tineretului.

In urma conferințelor care au 
avut loc, în întreaga țară s-a des
fășurat o muncă intensă în sînul 
organizațiilor de tineret pentru 

Co-

pregătirea congresului care tre
buia să consfințească unificarea 
existentă deja în mod practic și 
să pregătească afilierea organiza
țiilor tineretului muncitor la In
ternaționala Comunistă a Tinere
tului. Acest congres trebuia să 
aibă loc în 1923; din cauza te
rorii dezlănțuite de burghezie ei 
a trebuit amînat.

De asemenea. Congresul Uniu
nii Tineretulpi Socialist, care tre
buia să fie ținut în aprilie 1924, 
este interzis de către autoritățile 
regimuiuj burghezo-moșieresc.

Neputîndu-se’ ține congresul, 
Comitetul Central al Uniunii-Ti
neretului Socialist din Romînia, 
publică în ziarul „Tineretul so
cialist" din 1Q februarie 1924. un 
comunicat prin care hotărăște „Să 
se discute pe larg în gazetă toate 
chestiunile și întreaga activitate 
a anului scurs precum și noua a- 
titudine pe care trebuie s-o aibă 
Uniunea..." Comunicatul cere ca 
— dat fiind imposibilitatea ține
rii Congresului — toate chestiu
nile la ordinea zilei să fie întărite 
prin referendum. In urma acestui

„Scînteia tineretului"
Pag 2-a 4 noiembrie 1956
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cotitură hotărîtoare 
în istoria popoarelor

de 
ur- 
se- 
Or-

V. Korionov
Revoluția socialistă din Octom

brie a constituit în felul acesta 
începutul unui măreț proces is
toric de eliberare sociala și națio
nală a popoarelor. A început o 
nouă epoca istorică în care sute 
de milioane de oameni ai muncii, 
socotiți in capitalism „casta cea 
mai de jos", au trecut la o viață 
liberă, au pornit să-și făurească 
singuri istoria.

Statul sovietic creat de către 
Partidul Comunist sub conduce
rea lui Lenin, a devenit farul stră-

Au trecut 39 de ani de la vic
toria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Din punct de ve
dere istoric, acești ani reprezintă 
o perioadă scurtă. Totuși, fără a 
exagera, putem spune că în de
cursul istoriei nu a mai existat 
o altă perioadă, în care viața a 
sute de milioane de oameni să fi 
suferit atîtea transformări, cite 
au avut loc în anii ce ap trecut 
de la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie.

Calea străbătută în această 
vreme de către poporul sovietic 
nu a fost ușoară. Au existat ___ ______ , „________ „
multe greutăți. In prezent însă, lucitor al noii orînduiri create, 

sprijinul de bază al dezvoltării 
progresiste a omenirii.

★
întregul proces 

istorică dovedește 
sistemului socialist 
pitalism, dovedește

abia dacă se găsește ci.neva care 
să nu recunoască că revoluția so
cialistă a transformat din te
melii vechiul stat rus într-o nouă 
țară, țara sovietică.

In. același timp Revoluția din 
. Octombrie a însemnat o cotitură 

hotărîtoare în istoria întregii 
. omeniri. După cum scrie Jawahar. 
lai Nehru în cartea sa „Descope
rirea Indiei", „revoluția sovietică 
a împins cu mult înainte socie
tatea omenească și a aprins o 
flacără vie care nu poate fi 
stinsă. Ea a pus temelia noii ci
vilizații spre care se poate în
drepta lumea".

Pînă în anul 1917 capitalismul 
era singura forță politică și eco
nomică dominantă într-o lume în 
care soarta popoarelor era hotă
râtă în raport cu interesele mes
chine ale unei clici de milionari și 
miliardari. O mare parte din 
populația țărilor capitaliste dez
voltate purta jugul asupririi și 
exploatării monopolurilor imperia
liste, fără a vedea b ieșire din 
această situație de nesuportat. 
Mai amară era însă soarta a sute 
de milioane de oameni din ță
rile coloniale, dependente și se- 
midependente. Această masă gi
gantică de oameni, alcătuind ma
joritatea covîrșitoare a populației 
globului pămîntesc, era aruncată 
de o clica de imperialiști lacomi 
în cea mai mizeră viață, era 
lipsită de cele mai elementare 
drepturi omenești.

Marele merit al lui Lenin și al 
Partidului Comunist constituit de 
el constă în aceea că au Indicat 
sutelor de milioane de oameni ai 
mtincij din apus.șj răsărit ieșirea 
din această situație deplorabilă. 
Comuniștii din Rusia, conduși de 
Teriin, au arătat tuturor îpundi- 
torilor șl țăranilor 'din întreaga 
lume cum, trebuie înlăturat jugul 
colonial, cum se construiește o 
nouă societate .lipsită de exploa
tare. cu drepturi egale pentru 
toți oamenii muncii;

Octombrie 1917 a mișcat în
treaga omenire. Pilda muncitori
lor, și țărani’or..din Rusia a che
mat la vjață popoare asuprite și 
exploatate de veacuri, a "trezit în 
ele încrederea în forțele proprii, 
a sădit In Inima lor dorința de 
a lupta pentru un viitor luminos. 
Să mergem pe drumul rușilor — 
aceasta a fost concluzia la care 
au ajuns milioane de oameni din 

, întreaga lume. După cum a ară
tat tov. Liu Șao-ți în raportul po
litic al Comitetului Central la cel 
de al 8-îea Congres al Partidu
lui Comunist Chinez, marele me
rit al Revoluției din Octombrie 
este acela că a transformat sta
tul intr-un insttument al majo
rității pentru dominarea minori
tății, instrument al oamenilor 
muncii pentru construirea so
cialismului. „Deși revoluția din 
țara noastră are multe particula
rități ' specifice, comuniștii chi
nezi consideră opera lor ca o con
tinuare a Marii Revoluții din Oc
tombrie".

comunicat, afilierea — de impor
tanță vitală pentru viața și lupta 
tineretului muncitor din țara 
noastră — a fost pusă tn discu
ția organizațiilor de tineret.

Apiicînd indicațiile date de 
P.C.R., „Tineretul socialist" or
ganul central al. .U.T.S., chema 
tineretul muncitor să apere, să 
consolideze și să întărească or
ganizațiile sale.

Mișcarea tineretului socialist 
din Romînia, spunea ziarul „Ti
neretul socialist" din 6 aprilie 
1924. pășește pe un drum nou 
Acesta este drumul Internaționa
lei Comuniste a Tineretului, Zia
rul subliniază că. intrînd în In
ternaționala Comunistă, tineretul 
trebuie șă tip pătruns: „ de spiri
tul pe care această Internațională 
î| reprezintă, DE SPIRITUL 
COMUNIST".

Un tînăr comunist — se scrie 
în articol — e întîi de toate un 
tovarăș care activează pentru 
mișcarea comunistă, face propa
gandă, pentru că. in fabrica sau 
atelierul in care lucrează, în 
cercul prietenilor și al cunoscuți 
lor. el nu uită nicj un moment că 
da.oria lui e ca, prin toate mij 
loacele propagandistice care-i 
stau la îndemînă. să răspîndească 
cît mai bine sarcinile de luptă 
ale organizației> din! care face 
partp ■ ' js-! • ’

Un tînăr comunist — se arată 
în continuare — ..trebuie să fie 
...un membru disciplinat al miș 
cării. căci fără o disciplină de 
fier nu poate să existe o organi
zație revoluționară a muncitori; 
mii". In încheiere, articolul ex
primă liotărirea de a Continua 
lupta’ plină de abnegație a tine
retului peptru cauza clasei mun
citoare care este și pauza sa.. 
. „Cu toate loviturile burgheziei 
noj. vom continua șă rămînem la 
posturile noastre, șj dacă în lup
ta cu asupritorii noștri unii din 
tre noi vor cădea, ne vor înlocui 
noi luptători pentru cauza comu
nistă. care este cauza proletaria- 
tu’uî"

de dezvoltare 
superioritatea 

fată d.e ca- 
. .. __  .... .... că numai sis
temul socialist este în putere să 
rezolve cele mai complexe proble
me de o importantă vitală pen
tru oamenii muncii.

Superioritatea incontestabilă a 
sistemului socialist este dovedită 
în mod strălucit în primul rînd 
de avîntul crescînd al economiei 
țărilor socialiste. Este cunoscut 
faptul că Anglia, Franța, S.U.A.. 
fără să mai vorbim de alte țări 
din apus, au avut nevoie de 
multe decenii pentru a deveni pu
teri industriale de frunte. Nu 
trebuie să uităm apoi că indus
trializarea acestor țări s-a făcut 
cu sudoarea și sîngele nu numai 
a muncitorilor din aceste țări, dar 
și a milioane de oameni din ță
rile răsăritene a căror forță și 
vlagă au fost stoarse în numele 
înfloririi apusului „civilizat".

Pe o alta bază principială s-a 
desfășurat transformarea tării so
vietice într-un puternic stat in
dustrial. Această sarcină a fost 
rezolvată de poporul sovietic, 
exclusiv pe seama resurselor pro
prii, nu numai fără atragerea ca
pitalului străin, dar și în ciuda 
împotrivirii turbate a forțelor im
perialiste de peste hotare. A- 
ceastă sarcină a fost rezolvată 
de către poporul sovietic cu suc
ces, în cel mai scurt timp istoric. 
Cu toate ca războiul civil și în 
special invazia cotropitorilor fas
ciști au adds economiei Uniunii 
Sovietice pagube uriașe, orîndpi- 
rea socialistă înaintează cu suc
ces, economia se dezvoltă în
tr-un ritm de 5—7 ori mai ra
pid decît ritmul cel mai avansat 
al statelor capitaliste din occi
dent.

Cel de al XX-lea Congres al 
P.C.U-S. a pus practic în fata 
economiei U.R.S.S. rezolvarea 
sar cinei de bază — a ajunge din 
urmă și a întrece din punct de 
vedere economic principalele țări 
capitaliste. Faptul că Uniunea 
Sovietică are posibilități reale să 
rezolve această sarcină în cel mai 
scurt timp istoric este recunoscut 
fățiș în prezent de către diferiți 
politicieni și organe de presă din 

. occident.
Consolidarea socialismului .ca 

un sistem mondial are loc într-un 
ritm nemaiintîlnit în istorie. După 
cum se știe, pentru a dovedi su
perioritatea sa fată de feudalism 
și pentru a deveni un sistem 
mondial, capitalismul a avut ne
voie de un veac și jumătate. So
cialismul, în schimb, într-un sfert 
de veac nu numai că și-a dovedit 
superioritatea față de capitalism, 
dar a mers pe o linie ascendentă, 
întinzîndu-se astăzi din centrul 
Europei pînă la Oceanul Pacific, 
de la Adriatica pînă la jungla 
tropicală a Asiei de sud-est. A- 
ceasta e o mărturie grăitoare a

In pofida prigoanei, majorita
tea cercurilor Tineretului Socia
list din tara noastră au îmbrăți
șat steagul comunist. Condus și 
îndrumat de Partidul Comunist 
din Romînia, tineretul muncitor, 
în primăvara anului 1924, vo
tează tn unanimitate prin re
ferendum schimbarea denumirii 
Uniunii Tineretului Socialist în 
Uniunea Tineretului Comunist din 
Romînia (U.T.C.R.) și afilierea ei 
la Internaționala Comunistă a 
Tineretului, înscriind astfel o pa
gină măreață și de neuitat în is
toria mișcării muncitorești din 
tara noastră.

Astfel, tineretul revoluționar 
din tara noastră a dus ia înde
plinire în acea perioadă grea sar
cina încredințată de P.C.R., aceea 
de a unifica, organiza, educa si 
conduce lupta tineretului din pa
tria noastră.

In vara anului 1924 partidul 
comunist a fost scos în afara le
gii, cp
și vlăstarul 
U.T.C.R. care 
ipțerzis,

Arunoat în , _ „,
P.C.R și alături de el U.T.C.R. 
nu și-au încetat nici un moment 
activitatea, ci au luptat cu și mai 
multă dîrzenie și hotărîre pentru 
înlăturarea putredului regim bur- 
ghezo-moșieresc, pentru triumful 
societății socialiste.

Luptele tineretului revoluționar 
pentru crearea țj.T.C. și mai tir- 
ziu, luptele eroice duse de uteciști 
sub conducerea P.C.R. pentru 
eliberarea celor ce muncesc de 
sub jugul exploatării, constituie 
pentru tinăra generație de azi 
a patriei noastre mărețe pilde de 
jertfă și abnegație.

Urmind aceste pilde înălțătoare 
tineretul nostru stă strtns unit în 
jurul Partidului Muncitoresc Ro 
mîn și urmează neabătut calea 
indicată de partid, calea luptei 
pentru apărarea cuceririlor revo
luționare și făurirea unei vieți fe
ricite’ și îmbelșugate pentru cei 
ce muncesc.

P.C.R. a fost lovit 
său revoluționar 

de asemenea a fost

neagra ilegalitate

GHEORGHE MOȚ

ritmului crescînd de dezvoltare a 
societății omenești în noua epocă 
istorică deschisă de Revoluția din 
Octombrie.

★
Pe drumul dezvoltării istorice 

creatoare a pășit marea majori
tate a populației globului pămîn
tesc. Peste 1.200.000.000 oameni 
din țările din Asia și Africa au 
aruncat jugul exploatării străine. 
Este o nouă și cea mai grăitoare 
mărturie a măreței forțe mobili
zatoare, a rolului organizator al 
ideilor eliberatoare ale Revoluției 
din Octombrie. Revoluția din Oc
tombrie a dat imperialismului cea 
mai puternică lovitură. Ea a lovit 
nu numai în centrul său dar și 
în colonii năruind pentru totdea
una bazele forței sale în aceste 
imense regiuni ale globului pă- 
mintesc.

Politica de pace, dusă cu con
secvență de Uniunea Sovietică a 
cărei piatră unghiulară este mă
rețul principiu leninist al coexis
tenței pașnice între state cu orîn- 
duiri sociale diferite, devine o 
politică a întregii lumi iubitoare 
de pace. Aceasta a fost dovedită 
de zeci de state din Asia și 
Africa participante la cunoscuta 
conferință de la Bandung, care 
au proclamat în relațiile lor pe 
tărîm internațional cele cinci 
principii ale coexistenței pașnice.

„Zona păcii", care unește zeci 
de țări cu orînduiri sociale dife
rite din Europa, Asia și Africa 
se lărgește mereu. Aceste salturi 
istorice în direcția întăririi forțe
lor păcii sînt o urmare firească 
a mărețului proces de transfor
mare a societății omenești pe o 
bază nouă, prevestitorul căreia a 
fost Revoluția din Octombrie.

★
Revoluția din Octombrie s-a des

fășurat sub steagul celei mai îna
intate ideologii — ideologia mar- 
xist-leninistă. Ea a proclamat, și 
a tradus consecvent în viată prin
cipiile care răspund intereselor 
de bază ale clasei muncitoare. In 
decurs de decenii detașamentul 
de, frunte al clasei muncitoare a 
luptat pentru unitatea rîndurilor 
clasei muncitoare. Revoluția din 
Octombrie a însemnat o cotitură 
radicală în această direcție. For
țele care luptau pentru prietenie 
și colaborare între popoare au 
avut un sprijin serios prin crea
rea primului stat socialist din 
lume.

Cel de al XX-lea Congres al 
P.C-U.S. a ridicat și mai sus 
steagul luptei pentru unitatea 
clasei muncitoare. In ciuda opo
ziției îndîrjite din partea lideri
lor socialiști de dreapta care mai 
trăiesc încă. în trecut, chemarea 
P.C.U.S. de a se da o mai mare 
amploare contactelor și altor for
me de colaborare între socialiști 
și comuniști, găsește o înțelegere 
cresctndă și sprijin activ din 
partea membrilor de rînd ai par
tidelor socialiste și social-de- 
mocrate.

★
Acești 39 de ani care au trecut 

de la Revoluția din Octombrie 
au marcat o perioadă de transfor
mare în relațiile internaționale, 
au însemnat o cotitură în istoria 
tuturor popoarelor lumii. Omeni
rea progresistă respinge cu hotă- 
rlre politica „războiului rece" și 
a colonialismului, politică ce nu 
corespunde cu năzuințele și țelu
rile oamenilor cinstiți din în
treaga lume. AJte și alte popoare 
pășesc pe drumul socialismului, a 
păcii și libertății. Mărețele idei 
ale lui Octombrie — nemuritoa
rele idei ale leninismului — an 
de an își dovedesc influenta lor 
dătătoare de viață în dezvoltarea 
omenirii spre o viață nouă.

Ideile biruitoare ale lui Octom
brie indică tuturor 
drumul drept, triumfător, 
vor călăuzi pe oamenii i 
din întreaga lume spre victoria 
finala a cauzei lor drepte.

popoarelor 
. Ele 
muncii

MOSCOVA 3 (Agerpres). 
TASS transmite: Consiliul 
Miniștri al U.R.S.S. a numit 
rtiătoarea delegație la a 11-a 
siune a Adunării Generale a
ganizației Națiunilor Unite, care 
se deschide la New York la 12 
noiembrie :

D. T. Șepilov, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. — șe
ful delegației; V. V. Kuznețov, 
prim locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. —- 
locțiitorul șefului delegației; G 
N. Zarubin, ambasadorul U.R.S.S 
în S.U.A., A. A. Sobolev, repre
zentantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., T. T. Tajibaev, ' 
președinte al Consiliului de 
niștri și ministrul Afacerilor 
terne al R.S.S. Kazahe 
membri ai delegației.

Z. V. Mironova, vicepreședinta 
Comitetului Orășenesc din Mos
cova, L. F. Ilicev, S. P. Kozîrev, 
S. K Țarapkin, membri ai Cole
giului Ministerului Afacerilor Ex-

vice-
Mi-
Ex-

■ ca

terne al U.R.S.S., P. M. Cernîsev, 
șeful Secției pentru organizațiile 
economice internaționale din Mi 
nisterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. — au fost numiți locții
tori ai membrilor delegației.

★
KIEV 3 (Agerpres). - TASS 

transmite: Guvernul R.S.S. U- 
crainene a numit delegația la cea 
de a 11-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Delegația este 
condusă de L. F. Palamarciuk, 
ministru] Afacerilor Externe al 
R.S.S. Ucrainene.

★
MINSK 3 (Agerpres). — TASS 

transmite: Guvernul R.S.S. 
loruse a numit delegația la 
de a 11-a sesiune a Adunării 
nerale a O.N.U. Delegația
condusă de K. V. Kiselev, vice
președinte al Consiliului de Mi 
niștri și ministru al Afacerilor 
Externe al R.S.S. Bieloruse.

Bie- 
cea 
Ge- 
este

Plenara Consiliului Central al U.T.P
— Alegerea noi*or  organe de conducere

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — 
PAP transmite: In cadrul celei 
de a 4-a plenare a Consiliului 
Central al Uniunii Tineretului 
Polonez, care și-a încheiat re
cent dezbaterile, au fost alese 
noile organe fie conducere ale 
Uniunii și s-au adus unele modi
ficări in componenja Consiliului 
Central.

Președinte al Consiliului Cen-

trai al Uniunii Tineretului Po
lonez a fost aleasă Helena Ja- 
worska.

In locul secretariatului U.T.P.. 
care a fost desfiinfat potrivit 
unei hotăriri a plenarei, au fost 
aleși doi secretari: Kazimierz 
Barcikowski și Marian Renke.

Plenara a hotărlt să adreseze 
un apel tineretului polonez.

0 manevră diversionistă
a puterilor occidentale la O.N.U

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 2 noiembrie 
la cererea S.U.A., Angliei și 
Franței a fost convocată de ur
genta Ședința Consiliului de Secu
ritate O.N.U. pentru examinarea 
problemei „situația în Ungaria". 
Motivele după care s-au călăuzit 
puterile occidentale întreprinzînd 
această manevră nu constituie un 
secret pentru nimeni din cercu
rile O.N.U- Reprezentanții englez 
și francez care au insistat in deo
sebi asupra convocării de urgentă 
a Consiliului de Securitate, în
cearcă să abată atenția opiniei 
publice mondiale de la faptul re
voltător că Anglia și Franța con
tinuă agresiunea împotriva Egip
tului ignorînd rezoluția sesiunii 
extraordinare a Adunări, Gene
rale cu privire la încetarea ime
diată a operațiunilor militare și 
retragerea forțelor armate de pe 
teritoriul Egiptului.

Dezbaterile din Consiliul de 
Securitate în legătură cu situația 
din Ungaria au drept scop, așa
dar, să servească drept o perdea 
de fum la adăpostul căreia se în
făptuiește agresiunea anglo-fran
ceză în zona Canalului de Suez. 
Luînd cuvîntul In ședința din 
seara zilei de 2 noiembrie, repre
zentantul Angliei, Dixon, a decla
rat direct că „nu trebuie să se 
concentreze întreaga atenție asu
pra evenimentelor din Orientul 
Apropiat".

Statele Unite folosesc problema 
ungară peptru a demonstra „Uni
tatea lor" cu Anglia, și Franța. 
Aceasta a devepit urgent necesar 
după ce la examinarea problemei 
agresiunii împotriva Egiptului au 
ieșit la iveală divergențele dintre 
S.U.A. și aliații lor vest-europeni. 
In afară de aceasta, se știe bine 
că cercurile guvernante din S.U.A. 
sînt extrem de interesate să ațîțe 
în presa americană campania în 
jurul problemei ungare în ultime
le zile înainte 
dențiale.

Ca vorbitori 
ța Consiliului
prezentantul Cubei și ciankaișis- 
tul care s-au specializat de mult 
în calomnii la adresa Uniunii So
vietice. Nu mai prejos s-a situat

de alegerile prezi-

principali la ședin- 
au fost lansați re

în denaturarea grosolană a fap
telor și reprezentantul Franței.

In ședința din 2 noiembrie a 
Consiliului, la fel ca și în ședin
ța din 28 octombrie, care a fost 
consacrată de asemenea problemei 
„situația din Ungaria" nu a fost 
prezentată nici o rezoluție. Acea 
sta a confirmat încă o dată că 
convocarea urgentă a Consiliului 
de Securitate in problema Unga
riei este o manevră a agresorilor 
menită să abată atenția.

Consiliul de Securitate a adop
tat numai o-jsingură hotărîre: 
să se întrunească din nou la 3 
noiembrie orele 15,00 — ora 
New York-ului pentru continuarea 
discuțiilor. Inițiatorii acestei ho- 
tărîri caută cu insistență să ză
dărnicească sau să tergiverseze 
ședința Adunării Generale în le
gătură cu continuarea agresiunii 
împotriva Egiptului.

La sfîrșitul ședinței Consiliu
lui de Securitate a luat cuvîntul 
reprezentantul U.R.S.S., A. A. 
Sobolev.

Problema Ungariei a spus A. A. 
Sobolev, nu face de loc necesară 
convocarea de urgență a unei șe
dințe a Consiliului.

Faptul că astăzi puterile occi
dentale pun din nou pe primul 
plan în Consiliul de Securitate 
problema ungară, este o manevră 
avînd drept scop încercarea de a 
abate atenția opiniei publice de la 
agresiunea anglo-franceză împo
triva Egiptului.

Situația în Egipt se înrăutățe
ște în fiecare clipă. Referindu-se 
la cercurile oficiale franceze, pre
sa și radioul arată că, în pofida 
rezoluției adoptate de Adunarea 
Generală la 2 noiembrie, după 
bombardarea înverșunată a teri
toriului egiptean, trupele anglo- 
franceze au început invazia în 
zona Canalului de Suez.

Discutarea problemei situației 
în Ungaria este menită să ser
vească drept perdea de fum pen
tru această invazie. Dar, această 
manevră nu poate să aibă succes. 
Menirea ei este prea transparentă. 
Popoarele lumii, și în primul 
rînd popoarele Asiei și Africii, nu 
pot fi înșelate prin nici un fel de 
perdele de fum ale propagandei, 
demagogiei și calomniei.

Evenimentele tragice care de 
zece zile se petrec în Ungaria 
îndurerează și îngrijorează pro
fund nu numai poporul maghiar 
dar și pe toți prietenii săi, pe toți 
aceia cărora le stă la inimă cau
za clasei muncitoare, cauza socia
lismului și care știu cît de scum
pă este ea și oamenilor muncii 
maghiari.

Cum s-a ajuns aci ?
In Ungaria, în afară de greu

tățile inerente perioadei de trece
re de la capitalism la socialism, 
au fost săvîrșite abateri extrem 
de serioase și de dăunătoare. Au 
avut loc violări grave ale legali
tății socialiste și ale normelor le
niniste ale vieții de partid, s-au în
scenat procese care au costat via
ța unor luptători revoluționari și 
a unor patrioți cinstiți. S-au să
vîrșit de asemenea abateri și e- 
rori care au șubrezit economia 
națională.

Ideile înnoitoare ale Congresu
lui al XX-lea al Partidului Co
munist din Uniunea Sovietică au 
exercitat o puternică influentă și 
în rîndul Partidului 
muncesc din Ungaria, 
nînd un curent sănătos de în
dreptare a greșelilor săvîrșite. 
Dar in cadrul dezbaterilor care au 
avut loc in legătură cu aceste 
probleme s-au manifestat tot mai 
puternic tendințe anarhizante, de 
totală negare a realizărilor regi
mului de democrație populară, de 
subminare a prestigiului partidu
lui. tendințe de dezarmare în fața 
ideologiei burgheze reacționare. 
Toate acestea au dus la dezorien
tare în viața de partid, la tocirea 
spiritului de vigilență revoluțio
nară. la subminarea unității par
tidului si a rolului său conducă
tor.

Este un fapt că în cei 12 ani 
de putere populară oamenii mun
cii, muncitori, țărani, intelectuali, 
luptînd și muncind cu însuflețire 
sub conducerea comuniștilor au 
dobîndit rezultate de importanță 
istorică. Aceste rezultate sînt e- 
sențiale. Luînd puterea de stat în 
miinile sale, poporul muncitor 
maghiar a expropiat pe exploata
tori de principalele mijloace de 
producție, ceea ce i-a permis să 
treacă la construirea unui viitor 
mai bun. socialist și să dobtn- 
dească succese pe această cale.

Dar greșelile și denaturările 
serioase care au avut loc au stir
nit amărăciune în rîndul unor 
mase mari de muncitori, intelec
tuali, țărani, tineri; în legătură 
cu aceasta 6-a născut printre ei 
o mișcare justă de combatere a 
acestor denaturări ale politicii par
tidului și de a determina îndrep
tarea greșelilor. Partidul, lipsit de 
o linie fermă, n-a mai fost însă 
în stare să orienteze această miș
care și s-o transforme într-o te
melie puternică a însănătoșirii 
vieții obștești și a unui nou avînt 
în construcția socialistă din Un
garia. Dezorientarea care a cu
prins mase largi a făcut cu pu
tință ca, sub masca demagogică 
a sprijinirii unor cerințe juste ale 
poporului, să ridice capul și să se 
pregătească nestînjenite pentru a 
trece la acțiune forțele anti-popu- 
lare ale reactiunii și contrarevo
luției burghezo-moșierești, strîns 
legate de cercurile reacționare 
din străinătate.

Așa se face că la tulburările 
care au avut loc au participat nu 
numai elemente contrarevoluțio
nare înrăite, ci și multi oameni 
cinstiți din rîndul tineretului, stu
denților, populației, dezorientați 
de greșelile săvîrșite și amăgiți 
de demagogia uneltiiorilor împo
triva regimului de democrație 
populară, care foloseau în mod 
fățarnic lozinci scumpe poporului 
de libertate, democrație, indepen
dență națională, socialism.

Acum își zic „revoluționare" 
cele mai felurite organizații, in
diferent de scopurile pe care Ie 
urmăresc. Dar pentru oamenii 
muncii, revoluționar este doar a- 
cela care apără cauza socialis
mului, este dușman al exploată
rii, luptă împotriva reactiunii; 
revoluționar este numai acela 
care însuflețit de patriotism fier
binte rămîne credincios steagu
lui internaționalismului proletar, 
combate ideologia burgheză și

celor ce 
determi-

4r Articol reprodus din ziarul 
„Sctnteia“ nr. 3743.

SITUAȚIA DIN UNGARIA
BUDAPESTA 3 (Agerpres). - 

Postul de radio Budapesta anun
ță schimbarea componenței gu
vernului ungar.

Noul guvern are următoarea 
componență : președinte al Consi
liului de Miniștri și ministru al 
Afacerilor Externe Nagy Imre, 
miniștri de stat — THdy Zoltan, 
Kovacs Bela, Szabo Jozsef, Kethly 
Ana. Kelemen Gyula, Fischer 
Jozsef, Biro Istvan, Farkas Fe
renc, Losonczy Geza, Kadar Ja
nos; din guvern face de asemenea 
parte Pal Maleter, care a avut 
un rol de frunte în organizarea 
rebeliunii armate, numit actual
mente ministru al armatei. Cu 
excepția Ministerelor Afacerilor 
Externe și Apărării Naționale, ce
lelalte departamente nu au titu
lari. Postul de radio Kosuth, pre
cizează că guvernul va numi 
pentru conducerea celorlalte mi
nistere locțiitori de miniștri.

Din noul guvern au fost înde 
părtati Imre Horvath, F. Munnich, 
E. Molnar, A. Apro, G. Lukacs 
și alții, care reprezentau Parti
dul celor ce muncesc din Ungaria, 
partid dizolvat recent.

Se remarcă totodată că din 
noul guvern fac parte mai mulți 
reprezentanți ai partidului social
democrat, ai partidului micilor 
agrarieni și ai altor partide Și 
grupări burgheze naționaliste.

★
BUDAPESTA 3 (Agerpres). - 

Postul de radio Budapesta a 
transmis ordinul Ministerului 
Afacerilor Interne al Ungariei că
tre membrii fostului serviciu al

securității, cerîndu-le să se pre
dea autorităților. In caz contrar, 
se spune în ordin, securitatea lor 
nu mai poate fi garantată.

In presă apar știri care cu greu 
pot fi calificate altfel decît o 
propagandă a linșajelor și masa
crelor săvîrșite de bandele de 
reacționari. Unul din recentele 
numere ale ziarului „Magyar 
Honved" a descris în mod amă
nunțit masacrele și linșajele îm
potriva militarilor și altor lucră
tori. Ziarul încearcă să prezinte 
aceste masacre drept „judecata 
poporului".

★
BELGRAD 3 (Agerpres). —- In

tr-o corespondență din Budapes
ta, ziarul „Politika" relevă că la 
Budapesta nu încetează atrocită
țile fioroase și actele de violență 
săvîrșite de reactiune, mai ales 
împotriva comuniștilor. Asemenea 
cazuri, scrie corespondentul, mai 
continuă încă și aceasta este un 
indiciu precis al faptului că ele
mentele de extremă dreaptă au 
ridicat capul și consideră că 
este timpul potrivit pentru acti
vitatea lor. După cum se știe, în 
ultimele zile s-au săvîrșit nu
meroase asasinate bestiale împo
triva comuniștilor.

In continuare ziarul arată că 
există numeroase indicii care do
vedesc intensificarea puternică a 
acțiunilor fasciste.

★
PRAGA 3 (Agerpres). — Ra- 

dio Praga transmite următoarele 
în legătură cu evenimentele din 
Ungaria :

Vineri a sosit la Budapesta a- 
grarianul Bela Kovacs pentru a 
lua în primire funcția sa de mi
nistru. al Agriculturii și .pentru a 
discuta schimbarea sa cu Imre 
Nagy în funcția de prim minis
tru, așa cum cer cercurile mo
șierești din Ungaria.

Partidul agrarian cere forma
rea noului guvern al moșierilor. 
Cercurile agrariene discută can
didatura lui Bela Kovacs in func
ția de prim ministru. Totodată au 
început tratative cu Eszterhazy 
care se află în Austria. Vineri a 
apărut la Budapesta, sosind din 
Germania occidentală și prințul 
von Lowenstein. Seara, el a vor. 
bit la radio spunînd că contrare
voluționarii maghiari trebuie să 
se unească cu Germania occiden
tală, care le va da aiutor material 
și moral. In cuvîntarea sa 
oferit Germaniei occidentale 
diții avantajoase.

★
ROMA 3 (Agerpres). — 

rele occidentale de cele mai 
rite tendințe politice cuprind nu
meroase relatări ale coresponden
ților lor și ale unor martori ocu
lari cu privire la atrocitățile bes
tiale comise de bandele de asasini 
fasciști Ia Budapesta și în alte 
localități din Ungaria.

Ziarul italian „Giornale d’Ita- 
lia“ publică o serie de reportaje 
ale corespondentului său din Bu
dapesta, Bruno Tedeschi, care 
scrie între altele : „La Magya- 
rosvar doi ofițeri au fost bătuți 
pînă ce au fost transformați în 
mase informe de carne înstnge-

el a 
coli

rată ce părea a fi opera unor 
bestii feroce. Rebelii au capturat 
pe soțiile și copiii unor cetățeni 
sovietici care locuiesc în Unga
ria".
Ziarul vest-german „Niirnberger 

Nachrichten" și ziarul austriac 
„Die Presse" publică o fotografie 
reprezentînd un fascist înarmat 
cu o armă automată la patul unui 
rănit internat în spital.

Cîteva clipe după aceea, rela
tează ziarele, rănitul a fost asa
sinat. Corespondentul ziarului 
„New York Herald Tribune" re
latează următoarea scenă, petre
cută intr-unui din orașele Unga
riei ; „Secretarul organizației 
Partidului Comunist din acea lo
calitate a avut o moarte groaz
nică. A fost aruncat pe fereastră, 
ridicat, sptnzurat de picioare și 
apoi bătut. Rebelii rînjind l-au 
călcat în picioare". Coresponden
tul aceluiași ziar relatează că în 
interval de numai cinci zile „pom
pierii au trebuit să intervină în 
Budapesta de 260 de ori. Au iz
bucnit numeroase incendii 
mare amploare îndeosebi 
pozitele cu alimente, în marile 
magazine și în clădirile 
din centrul orașului".

★
VIENA 3 (Agerpres). Zia

rul „Oesterreichische Volksstim- 
me“ anunță că la Viena au fost 
difuzate manifeste care fac apel 
la „voluntari care să plece în 
Ungaria". Intr-o corespondență 
de la frontiera austro-ungară

(Continuare in pag. 4-a >

da 
în de-

publice

expresia ei cea mai respingătoa
re — naționalismul.

Iată cum s-a ajuns la eveni
mentele tragice care au adus cla
sei muncitoare, poporului ma
ghiar uriașe suferințe și care au 
creat o primejdie de moarte pen
tru regimul democrat-popular și 
cauza construirii socialismului in 
Ungaria.

Faptele arată că lucrurile se 
desfășoară pe un drum cu totul 
contrariu celui dorit de oamenii 
muncii atașați cauzei democra
ției și socialismului. Este neîn
doios că poporul maghiar, clasa 
muncitoare maghiară au fost îm
pinse departe înapoi de la pozi
țiile cucerite prin atîtea jertfe.

Oamenii muncii din Ungaria au 
de făcut față asaltului tot mal 
înverșunat al forțelor reacționa
re, contrarevoluționare. Repre
zentanții partidelor burgheze re
constituite determină orientarea 
guvernului de coaliție. In realita 
te acest guvern nu exercită e- 
fectiv autoritatea centrală de 
stat. De altfel forțele reacționare 
cer eliminarea din guvern a ori 
cui a avut o cit de slabă legă 
tură cu clasa muncitoare sau 
de-a dreptul înlocuirea guvernu
lui actual cu un guvern formal 
din reprezentanți ai reactiunii 
extreme. S-a cerut de asemenea 
despăgubirea foștilor fabricanți 
pentru întreprinderile naționali
zate — ca un prim pas spre 
predarea fabricilor în miinile 
foștilor lor patroni. Toate acestea 
fac ca guvernul Nagy Imre sâ 
se afle într-o situație pe care 
trimișii agenției France Presse o 
descriu astfel: „Nagy nu se mai 
poate sprijini pe nimic și nu mai 
este intr-adevăr nimic dacă im 
face compromisuri".

Conform știrilor din presa aus 
triacă, sute de militari unguri a 
flați în Occident — foști ofițeri 
ai armatei horthyste, ai armate, 
hitleriste — și tot felul de fas
ciști, mercenari profesioniști ai 
cercurilor imperialiste, își iau 
zborul spre Budapesta de pe ae- 
rodroame austriace sau sînt 
transportați cu alte mijloace in 
Ungaria — la granița dintre Aus 
tria și Ungaria creîndu-se ade
vărate cartiere generale ale fas
ciștilor unguri, sub directa con
ducere a postului american de ra
dio „Europa Liberă". Toți aceștia 
îngroașă rîndurile elementelor 
contrarevoluționare care se de
dau în aceste zile la o neagră te 
roare împotriva muncitorilor cin
stiți, apărători consecvenți ai 
orînduini democrat-populare, îm 
potriva luptătorilor comuniști 
Sînt comise atrocități și barbarii 
nemaipomenite: oameni ai mun
cii sint torturați în uzine și pe 
străzi, uciși tn bătăi după ce au 
fost spînzurați cu capul în jos 
impușcați pe loc. Orice cetățean 
poate să cadă victimă acestor a- 
sasini. De asemenea acte sînt ca
pabili doar aceia care au crescut 
în școala torturării muncitorilor 
revoluționari de către burghezie, 
la școala crimei fasciste.

Caracterizind situația care s-a 
creat în Ungaria, în Apelul C.C. 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez se spune : „Evenimentele 
din Ungaria au intrat într-o fază 
nouă și periculoasă. Este limpe
de că elementele reacționare ob
țin din ce în ce mai mult avan
taj. Bazele sistemului socialist 
sint amenințate. Haosul și anar
hia se răspîndesc în întreaga 
țară. Bande reacționare săvîrșesc 
linșaje și asasinează în mod bes
tial comuniști". In același sens, 
ziarul iugoslav „Borba" arăta 
ieri că forțele reacționare, profi- 
țînd de lozinci demagogice des
pre democrație, desfășoară „o 
mișcare antisociallstă" „A face 
concesii vechilor forțe ale vieții 
publice ungare — adaugă ziarul 
— înseamnă a face concesii 
punctelor de vedere antisocialiste 
și tendințelor reacționare".

Totul arată astfel că în Ungă 
ria are loc o ofensivă a reacțiu
nii burghezo-moșierești, care lo
vește tot mai crunt în oamenii 
muncii, în organizațiile și cuce
ririle lor și pregătește predarea 
pămîntului și a fabricilor în mii
nile claselor exploatatoare, rea
ducerea la putere a marilor fabri
canți, a grofilor și a politicieni
lor în slujba lor.

O însemnătate deosebită are 
orientarea care se conturează în 
domeniul politicii externe a Un
gariei. Sub masca unei deșăn
țate demagogii naționaliste și 
antisovietice, reactiunea maghia
ră, strîns legată cu cercurile im
perialiste din străinătate, tinde 
să nimicească independența na
țională a Ungariei, s-o rupă din 
familia statelor socialiste și s-o 
readucă sub vechea dominație a 
imperialismului.

In această privință este edifi
catoare hotarîrea guvernului 
Nagy Imre de a denunța unilate
ral Tratatul de la Varșovia. Se 
poate oare pretinde că această 
măsură servește interesele națio, 
nale și sociale ale poporului ma
ghiar? A încetat oare amenința
rea pe care uneltirile imperialiste 
o reprezintă pentru securitatea 
popoarelor și îndeosebi pentru 
popoarele țărilor miei ? Agresiu
nea anglo-franceză împotriva 
Egiptului arată cum stau lucrurile 
în această privință. Tratatul de 
la Varșovia — tratat defensiv în
cheiat între popoare libere, egale 
în drepturi — garantează inde
pendența și securitatea statelor 
participante, munca pașnică a po. 
poarelor lor, înfăptuirea aspira
țiilor lor de progres social; el 
constituie una din temeliile păcii 
în lume, în a cărei menținere este 
vital interesat și poporul maghiar. 
Izolarea poporului maghiar de 
prietenii săi cei mai apropiați ȘÎ 
mai devotați — popoarele țărilor 
socialiste — nu corespunde decît 
intereselor reactiunii maghiare de 
a transforma din nou Ungaria 
într-o țară a robiei capitaliste și 
intereselor marilor miliardari din 
S.U.A. și alte țări capitaliste de 
a pune din nou mina pe bogățiile 
poporului maghiar și de a-1 folosi 
după bunul lor plac în noi aven
turi războinice, ca acelea de pe

urma cărora el a avut atît de si> 
ferit.

Este evident de pe acum că 
reacțiunea maghiară caută să 
provoace amestecul puterilor oc
cidentale în treburile interne ale 
Ungariei. Este semnificativ că 
inițiativa aducerii așa-numitei 
„chestiuni ungare" la O.N.U. au 
luat-o țări ca Anglia, Franța și 
Statele Unite. Este cazul a se în
treba; De unde atîta grijă pen
tru independența Ungariei la gu
verne care încalcă fățiș indepen
dența popoarelor, după cum a do
vedit-o cazul agresiunii anglo- 
franceze împotriva Egiptului? 
Din partea lor se poate aștepta 
Ungaria la respectarea și apăra
rea independenței sale naționale?

Intre popoarele maghiar și po
poarele țărilor socialiste s-au sta
tornicit în anii de după cel de-al 
doilea război mondial o strînsă 
si sinceră prietenie. Măsura luată 
de guvernul Nagy de a denunța 
Tratatul de 1? Varșovia, ignorînd 
propunerile pozitive cuprinse în 
Declarația recentă a guvernului 
sovietic, ca și deșănțatele ațițărî 
la ură, care răsună în Ungaria, 
nu sînt de natură să întărească 
prietenia între Ungaria și țările 
socialiste vecine. Toate acestea 
nu pot decît să aducă apă la 
moara celor interesați în agrava
rea situației internaționale, in 
subminarea prieteniei între po
poare. In plus, activizarea forțe
lor celor mai reacționare nu con
ține nimic liniștitor în ce pri
vește direcția în care ar putea 
evolua politica externă a Ungariei.

In legătură cu toate aceste 
fapte grave se pune întrebarea :

Cine putea avea interesul să 
ridice armele împotriva puterii 
populare cucerite cu atîtea jertfe 
și să arunce poporul într-un răz
boi fratricid? Cine avea interesul 
să dezorienteze pe oamenii mun
cii, devotați cauzei socialismului 
și păcii, steagului internaționalis
mului proletar, să zdruncine în
crederea lor și a altora in ideile 
socialismului? Acest inieres îl 
aveau vechii și nemiloșii 6iăpîni 
ai poporului maghiar: aceiași care 
au înăbușit încă în 1919 prima 
revoluție prolețară maghiară și 
în acest scop nu au șovăit să a- 
peleze la intervenția armată a 
reacțiunii de peste hotare, aceiași 
care timp de decenii au exploatat 
și asuprit pe muncitorii și țăranii 
unguri; aceiași care astăzi fncear. 
că să restabilească în Ungaria 
stâpînirea bancherilor și moșie
rilor, dominația monopolurilor 
străine.

In spatele organizatorilor for
țelor contrarevoluționare stau 
cercurile reacționare imperialiste, 
cărora suferințele din aceste zile 
ale poporului maghiar ou le-au 
produs amărăciunp și consternare 
cum s-a tntîmplat în rindul prie
tenilor săi, ci satisfacție și bucu
rie. Evenimentele din Ungaria nu 
pot fi despărțite de activitatea 
de subminare împotriva țărilor 
de democrație populară pe care 
o duc de ani de zile acesie 
cercuri.

In fața clasei muncitoare ma
ghiare, a poporului muncilor ma
ghiar, cunoscut pentru tradiția sa 
revoluționară, creatorul unei bo
gate culturi revoluționarei stă as
tăzi o 6arcină extrem de grea — 
sarcina apărării cuceririlor isto. 
rice ale celor ce muncesc din Un
garia, a libertății poporului ma
ghiar șj a păcii, împotriva unel
tirilor forțelor coptrarevoluțio. 
nare și a cercurilor imperialiste 
agresive. Poporul romin, clasa 
muncitoare din Republica Popu
lară Romînă, însuflețite de prie
tenie frățească pentru poporul 
maghiar greu încercat, pentru 
clasa sa muncitoare, își exprimă 
credința că forțele înaintate și 
patriotice ale clasei muncitoare 
și poporului maghiar vor ști să 
apere cuceririle lor sfinte, inde
pendența națională și pacea, men- 
ținînd și întărind prietenia po
porului ungar cu popoarele țări
lor socialiste.

Evenimentele din Ungaria, a- 
gresiunea imperialistă împotriva 
Egiptului, uneltirile reacțiunii in
ternaționale împotriva cuceririlor 
revoluționare și independenței na
ționale a țărilor socialiste și îm
potriva păcii constituie pentru 
muncitorimea noastră, călită în 
focul luptei de clasă, pentru po
porul nostru iubitor de libertate 
un puternic îndemn la sporirea 
vigilenței. Oamenii muncii din 
orașele și satele patriei noastre 
n-au uitat chipul fabricanților, 
bancherilor, moșierilor care s-au 
îmbogățit atît amar de vreme din 
munca și suferințele lor. Ei n-au 
uitat nici chipul slugilor acestora, 
între care cei mai crunți erau 
mercenarii fasciști în 6olda străi. 
nătații. Ei au învățat să-i cu
noască și să-i zdrobească.

Oamenii muncii din țara noa
stră fac zid in jurul statului de
mocrat-popular puternic și de ne
clintit — chezășia libertății și vii- 
țorului lor aocialișt. In numele 
întăririi lui, poporul nostru își 
ștringe și mai mult rîndurile în 
jurul partidului și guvernului, 
consolidează alianța muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor. Priete
nia și unitatea cresclndă a po
porului romtn cu minoritățile na
ționale slujesc cauzei sfinte a în
tăririi orinduirii democrat-popu- 
are. Energiile șl elanul tineretu
lui nostru sînt puse tn slujba pa
triei socialiste.

Poporul romtn este hotărît să-și 
încordeze forțele pentru înflorirea 
și Întărirea patriei sale. Repu
blica Populară Romînă, pentru a 
obține noi rezultate în construc
ția economică șl culturală, in ri
dicarea nivelului său de trai.

Membru egal în drepturi at 
marii familii a statelor socialiste, 
poporul nostru vede în prietenia 
Și alianța de nezdruncinat cu 
Uniunea Sovietică și cu celelalte 
țari socialiste chezășia puternică 
a apăram independenței, dezvol- 

a patriei noastre, a în
tăririi păcii în lume.

N. RADULESCU

,-Scînteia tineretului**
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Să se pună capăt agresiunii împotriva Egiptului!
Guvernul egiptean accepta rezoluția J^SSER ' Deviza noastră trebuie să fie 

sesiunii extraordinare ' să luptăm și să nu depunem
a Adunării Generale a O. N. U. armele în nici un fel de împrejurări

Dezbateri furtunoase 
în Camera Comunelor

Eden afirmă refuzul Angliei și Francei 
de a îndeplini rezolufia sesiunii 

extraordinare a O. N. U.

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 2 noiembrie 
reprezentantul Egiptului la 
O.N.U. a adresat secretarului ge
neral al O.N.U., Hammarskjoeld 
o scrisoare în care se spune :

Guvernul egiptean mi-a dat 
dispoziția să informez pe Exce

Atacurile împotriva Egiptului continuă
LONDRA 3 (Agerpres). — In cursul zilei de 3 noiembrie 

atacurile teroriste anglo-franco-israeliene împotriva Egiptului 
au continuat. După bombardamentul efectuat în regiunea ora
șului Luxor s-au semnalat incendii masive.

Intr-un comunicat dat publicității la Paris se arată că în 
ultimele 24 de ore în afara luptelor aeriene și maritime au avut 
loc și atacuri ale aviației Ia mică altitudine împotriva liniilor 
de comunicație și a forțelor armate egiptene, inclusiv a colora 
care staționează în zona Canalului de Suez sau în apropierea 
acestei zone.

Se anunță totodată transferări de trupe britanice din Kenia 
spre Orientul Mijlociu.

Corespondentul din Beirut al agenției United Presse anunță 
că în cursul atacurilor aeriene forțele anglo-franceze au pier
dut 18 avioane.

Pe frontul israeliano-egiptean, potrivit unei declarații făcute 
de purtătorul de cuvînt al armatei israeliene la 2 noiembrie, 
trupele israeliene și-au desfășurat ofensiva in trei direcții prin
cipale : spre orașul Suez, spre Ismailia și de-a lungul litoralu
lui mediteranian. In două din aceste direcții a declarat purtă
torul de cuvint, trupele israeliene se află la o distantă de 20—25 
km. de Canalul de Suez. La 3 noiembrie potrivit declarațiilor 
unui reprezentant al armatei israeliene, trupele israeliene ar 
fi ocupat localitatea Han-Unis.

Mersul operațiunilor militare în Egipt
BEIRUT 3 (Agerpres). — Pos

turile de radio siriene au anun
țat că deoarece postul de radio 
Cairo a fost lovit de bombele en
gleze vor transmite informatiuni 
din sursă egipteană privitoare la 
mersul operațiilor militare. Ast
fel, arată postul de radio Da
masc, în bombardamentele efec
tuate vineri de englezi asupra 
unor instalații radiofonice din sa
tul Abu Zabel de lingă Cairo au 
fost ucise 100 de persoane.

★

NEW FORK 3 (Agerpres). — 
TASS transmite : Agenția Uni
ted Press a transmis comunicatul 
nr. 14 al Comandamentului arma
tei egiptene. In comunicat se 
spune:

Avioane engleze și franceze au 
efectuat în dimineața de 2 noiem-

★

BEIRUT 3 (Agerpres). — Corespondentul din Beirut al 
agenției United Press a transmis următorul comunicat egip
tean reprodus de postul de radio Beirut: „Forțele navale en
gleze și franceze au încercat în cursul dimineții să se apropie 
de portul Suez. Artileria de coastă egipteană a deschis focul și 
a scufundat o navă britanică. Forțele engleze și franceze s-au 
retras imediat spre sud dincolo de coasta egipteană. Artileria 
de coastă egipteană a continuat focul. Unitățile navale egip
tene au urmărit forțele navale inamice și le-au bombardat în 
timpul retragerii lor.

In cursul acestei operații navale inamicul a înregistrat urmă
toarele pierderi: o navă britanică a fost scufundată, o altă 
navă a fost grav avariată, iar un vas britanic de transport a 
fost scufundat.

O măsură semnificativă...
PARIS 3 (Agerpres). — Agen

ția France Presse anunță că sta- 
țiurtile de pompare a conductelor 
de petrol care traversează Siria 
și irakul au încetat de a mai

PEKIN 3 (Agerpres). — Ziarul 
„Jenminjîbao" publică un articol 
de fond intitulat : „Trăiască mă
reața unitate a țărilor socialistei". 
In articol se spune:

Declarația dată publicității la 
30 octombrie de guvernul sovietic 
cu privire la bazele dezvoltării 
și întăririi prieteniei și colaboră
rii dintre Uniunea Sovietică și ce
lelalte state socialiste, reprezintă 
un document extrem de important 
în actuala situație internațională. 
Ea este o contribuție de cea 
mai mare importantă la în
tărirea continuă a solidari
tății țărilor socialiste, lă avîntul 
economic general al țărilor socia
liste și la întărirea luptei po
poarelor țărilor socialiste îm
potriva forțelor agresive aie 
imperialismului. Guvernul Re
publicii Populare Chineze a pu
blicat la 1 noiembrie o declarație 
în sprijinul declarației sovietice. 
Presa din Polonia, Cehoslovacia, 
Republica Democrată Germană, 
Romînia, Bulgaria, Iugoslavia și 
din celelalte țări democrat-popu- 
lare din Europa au aprobat în 
unanimitate declarația.

Unitatea țărilor socialiste, în 
frunte cu marea Uniune Sovie
tică, constituie cel mai important 
bastion al păcii și progresului 
omenirii. Datorită unității ideolo
gice și unității de țeluri ale lup
tei, țările socialiste au stabilit re
lații frățești de ajutor reciproc și 
colaborare fără seamăn în istoria 
omenirii.

Numai datorită unei astfel de 
unități frățești, ajutorului reci
proc și colaborării între țările so
cialiste, unele țări care erau îna
poiate din punct de vedere eco
nomic, ruinate și asuprite de im
perialism, au putut scutura Jugul 
imperialist și obține rapid dezvol
tarea lor. In această privință, 
uriașul ajutor multilateral acordat 
de Uniunea Sovietică acestor 
țări frățești și popoarelor altor 
țări, a avut un rol de seamă. Uni
tatea internaționalistă a țărilor 
socialiste, avîntul lor economic 
general și hotărîrea lor fermă de 
a apăra pacea și de a se împotrivi 
agresiunii imperialiste, au împie
dicat într-o mare măsură noile 
planuri militare ale imperialiștilor 
și au dus la faptul că oamenii 

lența Voastră că el acceptă rezo
luția adoptată astăzi dimineață, 2 
noiembrie 1956 de sesiunea ex
traordinara a Adunării Generale. 
Aceasta firește sub rezerva că el 
nu va putea traduce în viață re
zoluția, dacă armatele atacatoa
re vor continua agresiunea lor“.

Această știre constituie o nouă 
dovadă că afirmațiile engleze po
trivit cărora bombardierele an
glo-franceze nu atacă decîț obiec
tivele militare, sint neadevărate. 
Radio Damasc transmite că de la 
începutul agresiunii franco-engle- 
ze artileria antiaeriană egipteană 
a doborit 13 avioane engleze — 
9 deasupra orașului Cairo, 2 dea
supra Port-Saidului, unul la Ale
xandria și unul la Rosette, >n 
Delta Nilului.

*
brie cîteva atacuri asupra orașe
lor egiptene.

La ora 11.30 a fost distrus tn- 
tr-un atac aerian postul egiptean 
de radiodifuziune.

Forțele armate egiptene au do
borit mai multe avioane engleze 
și franceze.

★

funcționa. Se anunță totodată că 
porțiunea din deșert a conduc
tei petrolifere care traversează 
Siria a fost dinamitată.

„TRĂIASCĂ MAREAȚA UNITATE 
A ȚĂRILOR SOCIALISTE!“

muncii și forțele progresiste din 
întreaga lume au căpătat o încre
dere deplină în viitorul lor. De 
aceea, înalta obligație care re
vine acestor țări este de a face 
tot posibilul pentru a întări uni
tatea țărilor socialiste, în inte
resul propriilor lor popoare, pre
cum și în interesul întregii ome
niri. Cauza socialismului este 
nouă în istoria omenirii. Din 
lipsă de experiență sînt inevita
bile diferite greșeli în toate ac
țiunile noi. In ce privește rela
țiile dintre țările socialiste nici 
aici nu pot fi excepții. Și nu e 
nimic straniu în aceasta. Dar ță
rile socialiste se deosebesc de ță
rile capitaliste: în primul rînd 
deși țările socialiste au săvîrșit 
greșeli în relațiile lor reciproce, 
ele au realizări mult mai mari și 
aceste realizări le-au ajutat și le 
vor ajuta să obțină un progres 
social și economic rapid.

In al doilea rînd, toate greșe
lile săvîrșite în relațiile dintre ță
rile socialiste pot fi îndreptate 
9au înlăturate. De fapt toate gre
șelile săvîrșite în trecut fie că au 
fost îndreptate fie că sînt pe cale 
de a fi îndreptate.

De aceea o astfel de situație 
nu poate fi niciodată un pretext 
pentru ruperea unității țărilor so
cialiste și a prieteniei cu Uniu
nea Sovietică. Declarația guver
nului Uniunii Sovietice din 39 
octombrie dovedește devotamen
tul nestrămutat al Uniunii So
vietice față de interesele gene
rale ale marii unități a țărilor 
socialiste și față de principiile 
marxist leniniste ale egalității 
naționalităților și ale internațio
nalismului proletar. Această po
ziție justă a guvernului sovietic, 
care pune mai presus de orice 
interesele unității țărilor socia
liste, trebuie să fie poziția comu
nă a tuturor țărilor socialiste în 
problema relațiilor lor reciproce.

Nu numai orînduirea socialistă 
economică și politică a țărilor 
socialiste, principiul internațio
nalismului clasei muncitoare și 
principiile marxist-leniniste ale

CAIRO 3 (Agerpres). — Luînd cuvintul la 2 noiembrie tn 
moscheia Al-Azhar. Gamal Abdel Nasser, președintele Egiptu
lui a declarat printre altele că în prezent forțele armate egip
tene au părăsit peninsula Sinai, lăsînd acolo numai unități de 
acoperire și s-au concentrat în zona Canalului de Suez și în 
delta Nilului pentru a opune rezistentă trupelor engleze și fran
ceze. Fronturile izolate au fost unite în prezent într-un singur 
front.

Președintele a subliniat că situația militară din Egipt s-a 
îmbunătățit în ultimele două zile. La 1 și la 2 noiembrie, a spus 
în încheiere Nasser, am fost fericit să văd batalioane ale arma
tei de eliberare, ale gărzii naționale și coloane de voluntari. 
Aceste batalioane vor lupta umăr la umăr cu armata și poporul, 
apărînd fiecare sat și fiecare casă. Deviza noastră trebuie să 
fie să luptăm și să nu depunem armele în niciun fel de 
împrejurări.

CiiYîntarea reprezentantului R. P. R. la 0. N. U. 
în cadrul sesiunii extraordinare de la New York

NEW YORK 3 (Agerpres). - 
In cadrul sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale O.N.U. convo
cată la cererea Consiliului de 
Securitate pentru a examina si
tuația creată în urma agresiunii 
împotriva Egiptului, reprezentan
tul permanent al R P.R la O.N.U., 
Atanase Joja, a rostit la 2 no
iembrie o cuvîntare în care a 
spus printre altele :

„Poporul romîn a aflat cu a- 
dîncă emoție și vie neliniște des
pre invadarea teritoriului egip
tean de către forțele israeliene, 
franceze și engleze.

Vorbind apoi despre felul în 
care s-au desfășurat evenimen
tele, Atanase Joja a spus:

Este evident că agresiunea îm
potriva Egiptului nu este decît o 
altă fază a afacerii Canalului de 
Suez, faza sîngeroasă și militară 
fiind urmarea celei a presiunilor 
economice și politice.

Dat fiind că Egiptul cere să I 
se respecte suveranitatea și in
dependența sa națională în pro
blema Canalului de Suez, guver
nele englez și francez au hotărit 
să folosească forja pentru a 
zdrobi voinfa eroică a poporului 
egiptean.

Evenimentele care au dus la 
agresiunea nejustifîcată împo
triva Egiptului sînt prea cunos
cute pentru a mai fi amintit aci. 
de asemenea faptul că spre a-și 
realiza planurile, cele două gu
verne au găsit un executant do
cil și zelos în guvernul israe- 
lian. care a dat pretext interven
ției bipartite. Nimeni n-are în
doieli in ceea ce privește moti
vele reale și sursa de inspirație 
a agresiunii israeliene.

Agresiunea împotriva Egiptu
lui constituie o amenințare pen
tru pacea lumii. Intrucit pacea 
este indivizibilă, întrucît nu exis
tă securitate internațională cînd 
războiul pustiește o parte a glo
bului, întrucît Orientul Mijlociu 
prezintă o importanță economică, 
politică și militară excepțională, 
ostilitățile ce se desfășoară în 
Egipt interesează toate statele și 
constituie in mod vădit o ame
nințare pentru toate.

Deoarece agresiunea tripartită 
poate zdruncina bazele organiza
ției noastre și ceea ce este mai 
grav — înșeși principiile care 
conduc Organizația Națiunilor 
Unite, este firesc ca această 
chestiune să emoționeze în cel 
mai înalt grad conștiința ome

Articol de fond din

partidelor c'.asei muncitoare din 
toate țările socialiste, sînt mij
loace de întărire a unității tutu
ror țărilor socialiste, ci și diferi
te tratate și acorduri dintre ță
rile interesate. Tratatul de priete
nie, colaborare și ajutor reciproc, 
încheiat la 14 mai 1955 la Var
șovia de Albania, Bulgaria, Ce
hoslovacia Republica Democrată 
Germană, Polonia, Romînia, 
Uniunea Sovietică și Ungaria 
joacă un rol deosebit de impor
tant în întărirea lagărului socia
lismului. (Reprezentantul guver
nului R.P. Chineze a participat 
la conferința de la Varșovia în 
calitate de observator și a decla
rat că sprijină întru totul con
ferința și colaborează cu țările 
participante la tratat).

Tratatul de la Varșovia asigu
ră popoarelor țărilor europene 
ale lagărului socialist condiții în 
care ele își pot construi în se
curitate viața lor fericită, fără a 
risca să ajungă izolate și nepu
tincioase în fața forțelor agresi
ve ale imperialismului occiden
tal. El totodată constituie o garan
ție că țările lagărului socialismu
lui nu vor fi distruse una după 
alta de către forțele imperialiste 
occidentale și de către forțele con
trarevoluționare din diferite țări 
care au fost din totdeauna ostile 
socialismului și încearcă în per
manență să nimicească țările so
cialiste și să restabilească în a 
ceste țări un regim contrarevolu
ționar capitalist și fascist. Tra
tatul de la Varșovia trebuie să 
existe atît timp cît există pactul 
Atlanticului de nord îndreptat 
spre pregătirea unui război de că
tre imperialiștii occidentali A- 
cest tratat este nu numai o ga 
ranție a securității țărilor socia
liste din Europa, ci totodată o 
garanție extrem de puternică a 
păcii în întreaga lume.

In scopul pregătirii unui nou 
război mondial și al restabilirii 
capitalismului și fascismului în 

nirii. Intr-adevăr, acest apel Ia 
forță a curmat în mod brutal o 
soluție stabilită sub egida O.N.U 
care prevedea continuarea trata
tivelor în problema Suezului.

Este firesc ca țara noastră 
care este puternic atașată cauzei 
păcii și care, prin Marea Neagră, 
este în apropierea Medîteranei, 
să simtă o vie neliniște cu pri
vire la situația din Orientul Mij
lociu. Declarăm aci, în mod so
lemn, că acțiunea tripartită este 
o agresiune cu nimic justificată 
și căreia Națiunile Unite trebuie 
să-i pună capăt prin mijloacele 
care-i stau la dispoziție.
După ce a menționat principiile 

Cartei O.N.U. reprezentantul per
manent al R.P.R. a spus în con
tinuare :

Adunarea Generală a Organi
zației Națiunilor Unite, convoca
tă urgent în sesiune extraordi
nară ca urmare a votului extrem 
de semnificativ și elocvent al 
Consiliului de Securitate, are da
toria de a proclama principiile 
Cartei, de a veni efectiv în aju
torul poporului egiptean și a de
clara deschis că, invadînd teri
toriul Egiptului, forțele anglo- 
franceze comit o agresiune ne
justificată și neprovocată.

Noi nu solidarizăm nobilele 
națiuni engleză și franceză cu 
acei ce-au dezlănțuit agresiunea 
împotriva Egiptului: în Anglia 
și Franța, numeroase voci con
damnă cu tărie agresiunea și cer 
să se pună capăt violenței împo
triva Egiptului.

Adunarea Generală a O.N.U. 
care condamnă cu hotărire agre
siunea, trebuie să ia măsurile cu
venite pentru a pune capăt văr
sărilor de singe in Orientul Mij
lociu.

Epoca colonialismului este pe
rimată. Sînt însă guverne care 
n-au înțeles încă aceasta. Acestor 
guverne trebuie să li se atragă 
atenția că trăim în era Cartei 
Națiunilor Unite.

întrucît rezoluția prezentată 
de dl, Dulles constată că forțele 
armate ale Franței și Regatului 
Unit al Marii Britanii se dedau 
la operații militare împotriva te
ritoriului egiptean. întrucît ea 
cere o imediată încetare a focu
lui și măsuri imediate pentru a 
se pune capăt vărsărilor de sin
ge. — a declarat în încheiere re
prezentantul permanent al R.P.R 
la ON U.—am votat în favoarea 
acestei rezoluții.

ziatul „Jenminjibao“

țările Europei răsăritene forțele 
imperialiste, în cîrdășie cu un 
număr neînsemnat de contrare
voluționari atît din țările Euro
pei răsăritene cît și de peste ho
tarele lor folosesc orice prilej, 
recurg la, orice calomnii în pro
vocările lor nesăbuite împotriva 
Uniunii Sovietice. Aceasta deoa
rece ele știu că celelalte țări so
cialiste pot fi distruse numai 
dacă vor fi rupte de cel mai pu 
ternic centru al lagărului socia
list — Uniunea Sovietică. Aces
te forțe încearcă în fel și chip să 
inducă în eroare masele popu
lare din unele țări și caută să 
obțină, prin toate eforturile, ca 
popoarele Europei răsăritene să 
uite prietenia profundă cu po
porul sovietic care cu prețul sîn- 
gelui a zdrobit pe ocupanții hitle- 
riști în cel de al doilea război 
mondial, a eliberat popoarele Eu
ropei răsăritene și apoi le-a acor
dat un mare ajutor economic.

Ele încearcă să determine po
poarele Europei răsăritene sâ 
uite marile avantaje pe care le-au 
obținut din partea orînduirii so
cialiste precum și marile neno
rociri pe care le au adus capita
lismul și fascismul. Aceste forțe 
calomniază cu nerușinare Uniu
nea Sovietică, partidele comunis
te din toate țările, principiile so
cialismului și marxism leninismu
lui în scopul de a traduce în via
ță cele mai mîrșave și monstru
oase planuri reacționare ale lor. 
Ele încearcă să rupă prietenia 
frățească dintre țările socialiste 
și să lichideze tratatul de la Var
șovia, care asigură securitatea 
generală a țărilor socialiste. A- 
cest plan contrarevoluționar al 
agresorilor imperialiști. alături 
de agresiunea lor sîngeroasă îm
potriva poporului egiptean, re 
prezintă în prezent o primejdie 
gravă pentru cauza păcii și cau
za oamenilor muncii din întrea
ga lume.

Tn această clipă critică, toate 
popoarele iubitoare de pace și de

Sindicatele din R.P.R. solidare 
cu poporul egiptean

Către
Conferința permanentă a sindicatelor muncitorilor 

din Republica Egipt 
Președintelui Fathi Kamd

Oamenii muncii din Republica Populară Romînă au aflat cu pro
fundă indignare de agresiunea armată a Angliei, Franței și Israe
lului împotriva țării dumneavoastră.

Consiliul Central al Sindicatelor din Republica Populară Ro
mînă, în numele membrilor săi, asigură sindicalele, pe oamenii 
muncii și întreg poporul egiptean de deplina lor simpatie și soli
daritate cu lupta eroică și neînfricată pe care o duc pentru apărarea 
independenței și suveranității lor naționale. Avem profunda convin
gere că poporul egiptean sprijinit cu hotărîre de către întreaga opi
nie publică mondială și de către toate forțele iubitoare de pace din 
întreaga lume va da riposta cuvenită agresorilor anglo-francezi, 
care încearcă să impună Egiptului, prin forța armată vechiul jug 
al exploatării colonialiste.

Conștienți de gravitatea acestei agresiuni care amenință pacea 
lumii și care poate duce la dezlănțuirea unui nou război mondial, 
oamenii muncii din Republica Populară Romînă cer cu toată fermi
tatea încetarea operațiunilor militare și retragerea imediată a tu
turor trupelor agresoare de pe teritoriul Egiptului și vă asigură că 
vor sprijini prin toate eforturile hotărîrea adunării generale extra
ordinare a O.N.U., menită șă pună capăt ostilităților din Orientul 
Apropiat,

Președintele Consiliului Central al Sindicatelor 
din Republica Populară Romînă 

GHEORGHE APOSTOL

Mesajul Iui Nehru adresat lui Eisenhower, 
Dulles și Hammarskjoeld

BOMBAY 3 (Agerpres). — 
După cum anunță ziarul „Indian 
Express", primul ministru al In
diei, Nehru, a adresat mesaje 
președintelui Eisenhower, secre
tarului de stat al S.U.A., Dulles, 
și secretarului general al O.N.U., 
Hammarskjoeld in legătură cu a- 
gresiunea împotriva Egiptului. 
In mesajul adresat lui Eisenho
wer, Nehru și-a exprimat pro
funda neliniște in legătură cu si
tuația care s-a creiat in urma in
tervenției anglo-franceze in Egipt.

Nehru a adresat de asemenea

Condamnarea de către guvernul Indoneziei 
a acțiunilor trupelor israeliene, engleze 

ți franceze
DJAKARTA (Agerpres). -• 

TASS transmite: La 1 noiembrie, 
Sastroamidjojo, primul ministru 
al Indoneziei, a convocat o șe
dință extraordinară a guvernului 
pentru a stabili poziția Indoneziei 
față de agresiunea armată împo 
triva Egiptului. In. comunicatul 
dat publicității se spune: Dună ce 
a studiat amănunțit evenimentele 
din Orientul Mijlociu, guvernul.a 
ajuns la concluzia în ședința sa 
din I noiembrie că acțiunile tru. 
pelor Israelului. Angliei și Fran
ței, precum și bombardarea oia- 
șelor egiptene sînt acte de agre
siune pe care le condamnă în 
modul cel mai hotărit.

Demersul unui grup al tarilor asiatice
NEW YORK 3 (Agerpres). — 

Associated Press anunță că 
grupul țărilor asiatice și africane 
de la O.N.U au făcut vineri seara 
un demers pe lingă Adunarea Ge
nerală, cerlndu-i să întreprindă 
acțiuni mai hotărlte pentru a 
pune capăt atacului anglo-francp- 
israelian împotriva Egiptului. 
Unii membri ai grupului au ce

libertate, întregul tineret iubitor 
de pace și libertate trebuie să 
aibă vigilența ascuțită. Nu admi- 
teți ca dușmanul perfid să-și în
făptuiască planurile sale mon
struoase, uniți-vă mai strîns în 
jurul partidelor comuniste, zădăr
niciți comploturile monstruoase 
ale dușmanului prin devotamentul 
față de cauza socialismului, prin 
devotamentul fată de principiile 
unității țărilor socialiste !

Poporul chinez simpatizează 
profund cu poporul maghiar care 
în ultima vreme se găsește într-o 
situație tragică. Inima poporului 
chinez este alături de oamenii 
muncii maghiari cinstiți, alături 
de patrioții maghiari devotați și 
alături de luptătorii socialiști 
dîrji din Ungaria. Este neîndoiel
nic că greșelile săvîrșite de unii 
conducători maghiari din trecut 
au adus multe nenorociri poporu
lui maghiar, dar independența, li
bertatea și fericirea Ungariei pot 
îi obținute numai într-un stat so 
cialist.

îndepărtarea de socialism în
seamnă o îndepărtare de un vii
tor luminos și acest lucru va a- 
duce națiunii maghiare doar mari 
nenorociri. Ne doare foarte mult 
că un pumn de complotiști con
trarevoluționari. profitînd de si
tuația care s-a creat în Ungaria 
încearcă să restaureze acolo capi
talismul și teroarea fascistă, pen
tru a face în Ungaria o breșă în 
unitatea țărilor socialiste și pen
tru a submina tratatul de la Var
șovia.

Popoarele iubitoare de pace din 
întreaga lume sînt serios îngri
jorate de această situație de care 
se bucură numai reacționarii în- 
răiți. Dar în cele din urmă po
porul nu poate fi înșelai. Schim
bările comnlexe și periculoase e- 
ducă masele muncitoare din Un
garia. Privirile noastre pline de 
speranță și încredere sînt îndrep
tate spre Budapesta și spre în
treaga Ungarie și noi sperăm că 
toate forjele clarvăzătoare, pa
triotice și progresiste din Ungaria 
se vor uni cu hotărîre și vor duce 
în mod just masele la lupta pen
tru apărarea cuceririlor socialis

mesaje personale primului minis
tru al Angliei, Eden, și primului 
ministru al Franței, Guy Mollet.

Intr-o scrisoare personală către 
primul ministru al Pakistanului. 
Suhrawardi, primul ministru al 
Indiei subliniază necesitatea unei 
acțiuni comune ale țărilor Asiei 
și Africii pentru a pune capăt a- 
gresiunii anglo-franceze împotri
va Egiptului.

După cum se anunță, primul 
ministru Nehru menține contac
tul cu participanții la conferința 
de la Bandung.

Guvernul cheamă tarile Asiei 
și Africii, care s-au obligat la 
conferința de la Bandung să res
pecte cele zece principii să de
pună eforturi comune pentru a 
opri agresiunea împotriva Egip
tului, care este unul dintre par- 
ticipanfii la conferința de Ia Ban
dung.

In legătură cu aceasta guver
nul a invitat țările pactului de |a 
Colombo (India, Indonezia, Bir- 
mania, Pakistanul și Ceylonul — 
N.R.) să organizeze în cel mai 
scurt timp o conferință a primilor 
miniștri ai acestor țări.

rut Adunării Generale să se ia 
măsuri de ordin militar, economic 
și financiar împotriva agresorilor. 
Din surse diplomatice se declară 
că reprezentantul Egiptului la 
O.N.U. a informat pe secretarul 
general că țara sa acceptă înce
tarea focului cu condiția ca agre
sorii să facă același lucru.

mului, obținute de oamenii muncii 
din Ljngaria în urma unei lupte 
grele pentru apărarea Constitu. 
tiei Republicii Populare care a 
fost adoptată solemn de ' către 
poporul ungar în 1949 și pentru 
apărarea prieteniei frățești dintre 
poporul maghiar și popoarele tu
turor țărilor socialiste.

Poporul chinez nutrește o pro
fundă stimă față de popoarele ță
rilor socialiste din Europa răsări, 
teana care construiesc o viață 
nouă față de tineretul acestor 
țări care se pregătește să-și con
struiască o viață nouă. Poporul 
chinez speră că prin influența lor 
tovărășească popoarele acestor 
țări pot ajuta la cauza socialis
mului în Ungaria care a ajuns în
tr-o situație gravă și pot apăra, 
prin acțiunile lor, măreața solida
ritate internaționalistă a țărilor 
socialiste unite în jurul Uniunii 
Sovietice.

Avînd o experiență amară acu 
mulată în ultirqii 100 de ani, po
porul chinez a studiat profund 
toate mijloacele perfide ale impe
rialiștilor și lacheilor țpr și știe 
că scopul final al imperialiștilor 
și lacheilor lor de tot felul, cu 
toate vorbele lor mieroase și fra 
zele grandilocvente despre libe 
ralism, este de a suge sîngele oa
menilor muncii De aceea poporul 
chinez nu și face nici un fel de 
iluzii în privința imperialiștilor și 
lacheilor lor.

Pe de altă parte, poporul chi 
nez s-a bucurat de o prietenie 
sinceră, măreață, frățească toc
mai din partea popoarelor din 
U.R.S S., a popoarelor din cele 
lalte țări socialiste. De aceea 
poporul chinez este cu hotărîre 
de partea lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică

Prietenia dintre R. P. Chineză 
și U.R.S.S. este veșnică și inde? 
tructibilă, deoarece această prie 
tenie este legată de interesele cel? 
mai arzătoare și vitale ale popu
lației de 800 milioane din cele 
două țări. Dacă aceste interese 
ar fi primejduite, fără îndoială 
că ar fi primejduite și alte inte 
rese. Poporul chinez este ferm 
convins că singura cale luminoa 
să care duce popoarele țărilor so
cialiste spre pace, securitate, in
dependentă. libertate și fericire 
este calea întăririi unității țărilor 
socialiste. De aceea noi rostim cu 
loată tăria: „Trăiască măreața 
unitate a țărilor socialiste".

LONDRA 3 (Agerpres). — La 
cererea opoziției laburiste, la 3 
noiembrie au avut loc în Camera 
Comunelor din Anglia dezbateri 
cu privire la situația creată în 
legătură cu operațiunile militare 
ale Angliei și Franței împotriva 
Egiptului.

Primul a luat cuvîntul în ca
drul dezbaterilor primul ministru 
Anthony Eden. La începutul cu- 
vîntării 6ale. Eden a încercat din 
nou să dovedească că marile 
operațiuni militare ale forțelor 
armate anglo-franceze împotriva 
Egiptului (printre care bombar
darea intensă a orașelor egipte
ne) ar avea drept scop „izolarea 
părților beligerante -și stabiliza
rea situației". „Acesta este sco
pul nostru, a continuat Eden. 
Dacă după aceasta Națiunile Uni
te vor voi să-și asume sarcina fi
zică de a menține pacea în acea
stă regiune, nimeni nu va fi mai 
mulțumit de aceasta decît mine".

Eden a declarat în continuare 
că guvernele englez și francez au 
răspuns în comun la rezoluția se
siunii. extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. cu privire la 
încetarea imediată a focului și 
retragerea tuturor trupelor din
colo de linia de armistițiu. Eden 
a dat citire textului unui comu
nicat, care nu poate fi apreciat 
altfel, decît ca un refuz al An
gliei și Franței de a îndeplini re
zoluția sesiunii extraordinare a 
Organizației Națiunilor Unite și 
ca □ intenție de a continua in-

Demisia fui
LONDRA 3 (Agerpres). — A- 

genția France Presse anunță că 
Anthony Nutting ministru de 
Stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne al Angliei a demisionat din 
guvern.

In scrisoarea sa de demisie a- 
dresată primului ministru. Nut-

Apelul F. S. M. adresat oamenilor muncii 
din Ungaria și din întreaga lume

PR AGA 3 (Agerpres).— TASS 
transmite: La 3 noiembrie Fe
derația Sindicală Mondială a dat 
publicității un apel adresat oa
menilor muncii din Ungaria și 
din întreaga lume.

In apel se spune:
„Tovarăși I Primejdia fascistă 

tn Ungaria se intensifică tot mai 
mult. Reacționarii au ridicat ca
pul. Ei și-au dezvăluit in prezent 
planurile pregătite de mult In 
secret. Ei vor să se restabilească 
vechile privilegii, să se restituie 
uzinele capitaliștilor, să se resti- 
tuie averile marilor moșieri, să 
se desființeze cuceririle socialiste 
fundamentale.

Ei vor să înșele pe oamenii 
muncii, străduindu-se să-i diri
jeze împotriva lagărului socialis
mului așa cum au încercat să 
facă în cursul tuturor aventurilor 
reacționare din trecut. In cursul 
Marii Revoluții din Octombrie 
din 1917.

Pentru a-și asigura succesul, 
contra-revoluția se străduiește să 
nimicească prin teroare pe toți 
cei care se opun planurilor ei. 
Bande înarmate spînzură, omoa
ră, maltratează. Astăzi sîntem 
martorii unor tablouri care amin
tesc preluarea puterii tn Ungaria 
de către albi tn 1919.

In această situație extrem de 
gravă. Federația Sindicală Mon
dială consideră de datoria sa să 
avertizeze din nou pe oamenii 
muncii din Ungaria și Consiliul 
Central al Sindicatelor din Un
garia de primejdia care ti ame
nință. Pentru ei a sosit momen
tul unității și vigilenței active.

Situația din Ungaria
(Urmare din pag. 3-a)

„Oesterreichische Volkastimme" 
anunță că restaurantul de fron
tieră din orașul Nikolsdorf „sea
mănă cu un centru de transbor- 
dare, unde sosesc oameni din 
Germania occidentală, care vor. 
besc ungurește și care poartă uni
forme militare americane. Pașa
poartele lor sînt făcute în Ger
mania occidentală, fiecare dintre 
aceștia este echipat pentru luptă.

★
BUDAPESTA 3 (Agerpres). — 

La Budapesta, situația continuă 
să fie haotică. Potrivit postului 
de radio Miskolcz, în cursul nop
ții de vineri spre sîmbătă în ca
pitala Ungariei ar fi început lup
te. Ziarul „Magyar Nemzet" re
latează că, în ciuda apelului gu
vernului, „In plină zi sau în miez 
de noapte se aud împușcături".

Desele apeluri pentru reluarea 
lucrului lansate de guvern prin 
posturile de radio ungare precum 
și de diferite așa zise „comitete 
revoluționare" au fost urmate de 
dispoziția categorică ca activita
tea să fie reluată sîmbătă dimi 
neața la ora 10 Totuși, numărul 
întreprinderilor In care activita
tea a început este extrem de re
dus. La uzinele „Mavag" și la 
minele din Borsod. după cum 
transmite postul de radio Buda
pesta lucrul a fost reluat doar 
parțial. Muncitorii din Ujpest au 
protestat împotriva știrii trasmi- 
se de radiodifuziunea ungară 
conform căreia ei ar fi reluat lu
crul. Referindu-se ]a reluarea ac
tivității economice, postul de ra
dio Budapesta subliniază că în 

tervenția armată împotriva Egip. 
tului.

In comunicat se formulează 
drept condiție pentru încetarea 
operațiunilor militare cererea cu 
privire la aducerea pe teritoriul 
Egiptului „a forțelor Națiunilor 
Unite", care trebuie să rămînă a- 
colo „pînă cind se va obține re
glementarea pașnică între arabi 
și Israel și pînă cind se vor rea
liza acorduri satisfăcătoare în 
privința Canalului de Suez",

Pînă la crearea „forțelor Națiuj 
nilor Unite", Anglia și Franța in
sistă asupra staționării unor de. 
tașamente „limitate" de trupe an
glo-franceze pe teritoriul egip
tean.

Agențiile France Presse și Uni. 
ted Press ocupîndu-se de dezba
teri arătau că ele s-au desfășurat 
într-o atmosferă agitată. Expo
zeul primului ministru — scrie 
corespondentul agenției France 
Presse — a fost întrerupt de stri
găte : „Rușine", „Ațîțători la 
război".

In timpul dezbaterilor numeroși 
deputați au cerut demisia guver. 
nului.

Lloyd a apărat de asemenea 
politica guvernului în Orientul 
Apropiat și a respins recomanda
rea O.N.U. cu privire la încetarea 
imediată a focului. Declarația lui 
Lloyd a etîrnit proteste furtu
noase din partea deputaților opo
ziției.

In vacarmul provocat de depu- 
tați președintele Camerei Comu*  
nelor a închis dezbaterile.

A. Nutting
ting și-a declarat dezacordul 
crescind „cu numeroase aspecte 
ale politicii britanice în Orientul 
Mijlociu. In mod special, a decla
rat el, sînt împotriva hotărîrilor 
și acțiunilor guvernului In ce 
privește războiul actual dintre 
Israel și Egipt".

Federația Sindicală Mondială, 
este convinsă că oamenii muncii 
din Ungaria își vor stringe rin- 
durile. vor reface viața demo
crată a sindicatelor lor șl vor. 
strînge în jurul lor toate forțele 
națiunii, ostile fascismului, și! 
vor duce o luptă hotărîtă pentru 
a-și apăra cuceririle socialiste, 
pentru a împiedica revenirea fos
telor grupuri privilegiate și a 
înăbuși teroarea reacționară In 
țara lor.

Federația Sindicală Mondială 
li asigură frățește pe oamenii 
muncii din Ungaria că în aceas
tă luptă ei pot conta pe solida*  
ritatea fierbinte și deplină a tu
turor oamenilor muncii și a tu*  
turor forțelor democratice și pro*  
gresiste din lume.

Ea cheamă pe oamenii muncii 
din întreaga lume și sindicatele 
lor să organizeze neintîrziat o 
puternică mișcare de solidaritate 
antifascistă. .

Federația Sindicală Mondială 
își reafirmă încrederea deplină 
în oamenii muncii din Ungaria. 
Ea este încredințată că oamenii 
muncii din Ungaria vor fi vigi- 
lenți și vor lupta pentru ca Un*  
garia să rămînă în lagărul păcii 
care pășește înainte, să rămînă 
un stat care să se bucure de 
suveranitatea sa națională și 
care să pășească înainte pe calea 
progresului social, a democrației 
și socialismului.

în numele Federației Sindicale 
Mondiale

LOUIS SAILLANT, 
secretar general

Praga 3 noiembrie 1956“,

unele întreprinderi „lucrul nu a 
fost reluat și domnește complec
tă anarhie". Acelaș post de ra
dio semnalează că „la sate, în- 
tirzierea însămînțărilor de toam
nă a provocat mari pagube".

Din știrile transmise de postu
rile de radio ungare rezultă că 
la un număr însemnat de între
prinderi muncitorii refuză să reia 
lucrul în ciuda repetatelor ape
luri ale guvernului. In aceasta 
se reflectă tot mai' mult neliniș
tea profundă a oamenilor mun
cii față de măsurile care favori
zează activitatea forțelor reacțio
nare, activitate ce trezește un 
protest tot mai simțit. Astfel, 
muncitorii fabricii de vagoane 
din Gyor au adresat o chemare 
în care anunță că se vor opune 
oricăror Încercări de redarea în
treprinderilor, băncilor și moșiilor 
în proprietatea capitaliștilor și a 
bisericilor.

In chemare se subliniază că 
muncitorii se opun oricărei „ten- 
dințe de dreapta în politica ex
ternă internă și culturală".

O delegație de muncitori și 
țărani a prezentat lui Imre Nagy 
o serie de revendicări protesting 
totodată împotriva încercărilor 
de a se restitui pământurile mo
șierilor.

Ziarul „Nep Szava" caracteri
zează în felul următor situația 
din Ungaria : „De peste o săptă- 
mînă, în țară totul stă pe loc 
deși viața își continuă cursul: 
copiii cer de mîncare. hainele se 
uzează, este tot mai puțin curent 
electric și tot mai pujin gaz, 
spitalele și răniții suferă de pe 
urma acestor lipsuri".
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