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Comitetul Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn și guvernul 
Republicii Populare Romine vă 
trimit cele mai calde felicitări și 
urări de sănătate cu ocazia celei 
de-a 76-a aniversări a zilei dv. 
de naștere.

Vă urăm, iubite tovarășe Sa
doveanu, mulfl «ni de viată rod
nică și noi succese In munca dv. 
creatoare și in activitatea obșteas
că pusă in slujba poporului nos
tru muncitor.

COMITETUL CENTRAL 
AL P.M.R. 

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL R.P.R.
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FORȚA INVINCIBILĂ A SOCIALISMULUI
39n trecut 

de ani de cind 
Vladimir 
Lenin, adresîn- 
du-se Sovietului 
din Petersburg, 
anunța: „Tova- 

revoliiția 
muncitorească țărănească
despre a cărei necesitate au 
vorbit tot timpul bolșevicii a 
fost înfăptuită ". Au trecut 39 de 
ani de cind bubuiturile de tun 
ale crucișătorulut „Aurora** ves
teau lumii nașterea unei ere 
noi ; era socialismului.

Nepieritoare este gloria Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice făurit de Lenin, care a 
condus eroicul proletariat rus 
la lupta victorioasă pentru în
făptuirea Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, pentru fău
rirea primului stat al muncito
rilor și țăranilor.

Cu fiecare nouă aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, apare tot mai vie în 
fața întregii omeniri forță cons
tructivă a poporului care a luat 
puterea în miinile sale, superio
ritatea orînduirii socialiste asu
pra celei capitaliste.

înfăptuind politica înțeleaptă 
a P.C.U.S. bazată pe planul 
leninist de construire a socialis
mului, oamenii sovietici au 
transformat vechea Rusie țaris
tă înapoiată economicește, în- 
tr-o mare putere mondială so
cialistă. Oamenii sovietic; luptă 
acum pentru înfăptuirea sar
cinilor grandioase trasate de 
cel de-al XX-lea Congres 
al P.C.U.S. La sfîrșitul ce
lui de-al șaselea cincinal, în 
1960 nivelul producției indus
triale a U.R.S.S. va crește de 
5,3 ori față de anul antebelic 
1940. Agricultura sovietică va 
cunoaște și ea un nou și puter
nic avînt. înfăptuirea prevede
rilor celui de-al 6-lea cincinal 
asigură totodată o nouă înflo
rire a bunăstării oamenilor so
vietici. In ultimele luni au fost 
îndeplinite deja o serie de im
portante măsuri pentru îmbună
tățirea condițiilor de trai și de 
muncă ale poporului sovietic.

In lupta pentru realizarea noi
lor sarcini trasate de P.C.U.S., 
pentru dezvoltarea economiei 
naționale, tineretul sovietic își 
aduce contribuția sa entuziastă, 
rodnică, muncind cu avînt în fa
brici și uzine, luptînd cu pasiu
ne pentru valorificarea pămîntu- 
rilor înțelenite, studiind cu rîv- 
nă în școli și facultăți pentru 
însușirea comorilor științei, teh
nicii și culturii.
, Succesele uriașe ale construc
ției pașnice din U.R.S.S. însu
flețesc pe oamenii muncii de

Ilici

pretutindenl. La mal pu
țin de patru decenii de la revo
luția proletară din Rusia, o trei
me din omenire s-a smuls din 
lanțurile imperialismului și ale 
exploatării făurindu-și o viață 
nouă, liberă. Un mare triumf pe 
drumul deschis de Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie 
l-a constituit victoria revoluț’ei 
chineze. Constituirea puternicii 
comunități a statelor socialiste 
este o cucerire măreață a oame
nilor muncii din lumea întreagă.

Desigur, toate acestea nu pot 
fi pe placul dușmanilor socialis
mului și ai păcii. Evenimentele 
din Ungaria au dovedit odată 
mai mult, că forțele reacțiunii 
nu se dau înlături de la nici un 
mijloc pentru a lovi în cuceririle 
oamenilor muncii din țările so
cialiste, pentru a încerca să re
stabilească capitalismul. Aceste 
evenimente au dovedit odată mai 
mult justețea tezelor fundamen
tale ale marxism-leninismului 
cu privire la faptul că clasele 
exploatatoare nu cedează fără 
luptă pozițiile lor, că aceste 
clase, sprijinindu-se pe reacțiu- 
nea imperialistă externă încear
că și vor încerca să pună din 
nou pe grumazul muncitorilor și 
țăranilor din țările socialiste ju
gul robiei capitaliste.

Faptele arată că dușmanii so
cialismului caută mereu și me
reu, din răsputeri, să submine
ze unitatea țărilor socialiste 
pentru a-și putea atinge mai 
ușor scopurile criminale. Ei în
cearcă să submineze prietenia 
frățească dintre U.R.S.S. și ce
lelalte țărj ale comunității so
cialiste pentru că știu că țările 
socialiste sînt invincibile a- 
tît timp cît vor fi strîns 
unite cu cea mai puternică țară 
a lagărului socialist, Uniunea 
Sovietică. Așa cum scrie ziarul 
„Jenminjibao** organ al P. C. 
Chinez : „Singura cale luminoa
să care duce popoarele țărilor 
socialiste spre pace, securitate, 
independență, libertate și feri
cire este calea întăririi unității 
țărilor socialiste. De aceea noi 
rostim cu toată tăria : „Trăiască 
măreața unitate a țărilor socia
liste".

Țările socialiste întăresc con
tinuu prietenia lor trainică, fră
țească, expresie vie a interna
ționalismului proletar. Recenta 
declarație a guvernului sovietic 
cu privire la bazele dezvoltării 
și întăririi prieteniei și colabo
rării dintre U.R.S.S. și celelalte 
țări socialiste este menită să în
tărească și mai mult colaborarea 
pe bază de egalitate țn drepturi

și într-ajutorare frățească din
tre țările comunității socialiste.

Infrîngînd greutățile, lichi- 
dind greșelile și lipsurile ce se 
ivesc în procesul dezvoltării, 
lumea socialismului merge me
reu înainte. Ea reprezintă ceea 
ce e nou, tînăr, în plină crește
re, de nebiruit. Comunitatea 
puternică și unită a țărilor so
cialiste, în frunte cu marea 
Uniune Sovietică se manifestă 
mereu și mereu pe arena in
ternațională ca o apărătoare 
consecventă a păcii și securi
tății mondiale, ca o promotoare 
a destinderii continue în relațiile 
internaționale.

Pe drumul deschis de Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie pășește și poporul nostru 
muncitor. Sub influența ideilor 
nobile ale lui Octombrie Roșu 
mișcarea muncitorească 
țara noastră a luat 
mereu crescînd, a fost 
P.C.R. care a condus poporul 
nostru muncitor la cucerirea u- 
nei vieți noi. In condițiile ofen
sivei eliberatoare a glorioaselor 
Armate Sovietice, la 23 August 
1944 poporul nostru și-a cucerit 
adevărata libertate. Dacă mi
lioane de muncitori și țărani 
s-au eliberat din jugul capitali
știlor și moșierilor, dacă poporul 
nostru înrobit, umilit și prădat 
veacuri în șir — s-a smuls din 
înapoierea în care-1 ferecase 
domnia jefuitorilor, dacă și-a 
luat soarta în propriile lui mîi- 
ni și pășește cu fruntea sus în 
rîndul popoarelor libere ale lu
mii, dacă tinerei noastre gene
rații i s-au deschis căi largi de 
munca, de creație, de valorifi
care a talentelor și aptitudinilor 
— aceasta o datorăm măreței 
forțe însuflețitoare a ideilor Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, faptului că în fruntea 
noastră se află un conducător 
încercat în luptă cum este par
tidul nostru marxist-leninist, 
Partidul Muncitoresc Romîn. 
strîns legat de masele populare. 
P.M.R. slujește cu devotament 
neclintit interesele poporului 
muncitor. Oamenii muncii con
sideră politica partidului drept 
propria lor politică și știu că 
tot ce ne propune oartidul e 
spre binele celor ce muncesc, 
izvorăște din dorința de a se 
rezolva cît mai temeinic nevoile 
poporului muncitor.

Sub conducerea partidului 
noi am dobîndit succese mari 
pe drumul transformării țării 
noastre într-un stat industrial, 
pe drumul dezvoltării agricultu
rii, pe drumul largii răspîndiri 
a binefacerilor culturii în rîn- 
durile maselor populare. De
sigur, mai există greutăți șl lip-

din 
un avînt 

creat

suri pentru că nu-1 ușor să cre
ezi o viață nouă, nu-i ușor să 
ajungi de la trecutul de cum
plită înapoiere și mizerie care 
caracteriza țara noastră la o 
viață îndestulată. Aceste lipsuri 
și greutăți pot fi învinse mun
cind spornic, luptînd sub con
ducerea partidului pentru întări
rea puterii populare, pentru so
cialism.

Hotărît să meargă neabătut 
pe drumul deschis de Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie, pe drumul socialismului, 
poporul nostru muncitor întîm- 
pină 7 Noiembrie 1956 prin 
muncă creatoare pentru înfăp
tuirea sarcinilor trasate de cel 
de al II-lea Congres a| P.M.R. 
pentru îndeplinirea celui de al 
doilea cincinal, pentru întărirea 
și înflorirea statului democrat- 
popular, a scumpei noastre pa
trii R.P.R.

Alături de întregul popor, 
tineretul nostru muncitor luptă 
cu avînt sporit pentru mărirea 
productivității muncii și scă
derea prețului de cost, pentru 
sporirea producției agricole, 
pentru transformarea socialistă 
a agriculturii, pentru însușirea 
științei și culturii.

Plin de încredere în victoria 
cauzei socialismului, poporul 
nostru condus de partid, întăre
ște neabătut puterea populară 
străjuiește cu vigilență mereu 
trează la apărarea cuceririlor 
sale revoluționare, la apărarea 
construcției socialiste, la apăra
rea perspectivelor luminoase 
care ni se deschid.

Tineretul nostru muncitor care 
simte zi de zi grija părintească 
a partidului și a regimului de
mocrat-popular își pune toate 
forțele, toată energia tinerească 
în slujba făuririi socialismului. 
Tinerii din fabric} și uzine, de 
la sate, din școli și facultăți, 
se unesc și mai strîns în jurul 
partidului și guvernului, păzind 
ca lumina ochilor cuceririle re
gimului democrat-popular.

Tineretul nostru nutrește o 
dragoste profundă pentru ma
rele popor sovietic, pentru glo
riosul Comsomol. Educată de 
partid în spiritul internaționa
lismului proletar, tînăra noastră 
generație este profund atașată 
cauzei socialismului și prieteniei 
între toate popoarele.

Cinstind aniversarea Iul 7 
Noiembrie, tineretul, alături de 
întregul nostru popor își expri
mă dragostea fierbinte față de 
prima țară a socialismului vic
torios U.R.S.S., față de gloriosul 
popor sovietic prieten, construc
tor al comunismului.

„Scînteia tineretului**

Un succes Îmbucurător 
al G. A. S.-urilor noastre

Folosind timpul favorabil fi 
capacitatea maximă a mașinilor, 
cea mai mare parte a gospodării
lor agricole de stat și-au realizat 
și chiar depășit ptnă la 1 noiem
brie planul tnsămtnțărilor de 
toamnă.

Față de perioada corespunză
toare a anului trecut suprafețele 
Insămtnțate cu grlu și secară au 
crescut cu aproape 2.000 ha. iar 
cele cu orz de toamnă cu 
2.500 ha.

Trusturile G.A.S, din regiunile 
Bacău, Suceava, Oradea, lași, 
Pitești, Ploești, Cluj și Regiunea 
Autonomă Maghiară au întrecut 
suprafețele planificate pentru In- 
sămințări de toamnă cu 2 pinăla 
10 la sută.

In unele regiuni ale țării au 
fost condiții prielnice de tnsămln- 
țat și după 1 noiembrie. Paralel 
cu mărirea suprafețelor tnsămtn- 
țate s-a sporit și efortul pentru 
terminarea arăturilor adinei nece
sare insămlnțărilor de primăvară, 
realizlndu-se pini acum peste 
77.000 hectare.

Pentru asigurarea unei recolte 
sporite s-au aplicat 515.429 tone 
de îngrășăminte organice și 
20.943 tone de îngrășăminte chi
mice.

Ritmul rapid și condițiile agro
tehnice superioare in care s-au 
făcut însămințările In G.A S.-uri 
au constituit un exemplu pentru 
gospodăriile colective, întovărăși
rile agricole și țăranii muncitori 
cu gospodării individuale in buna 
efectuare a Insămlnțărilor.

Marți 6 noiembrie 1956

MESAJUL
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al guvernului Republicii Populare Romîne și al 
Prezidiului Marii Adunări Naționale a R. P. R. 
către guvernul revoluționar muncitoresc-țărănesc 
al Republicii Populare Ungare, către clasa muncitoare 

ungară, către întregul popor maghiar
Dragi tovarăși,
Clasa muncitoare din Republica Populară Ro- 

mină și Întregul nostru popor salută din toată ini
ma formarea în Republica Populară Ungară a gu
vernului revoluționar muncitoresc-țărănesc, care a 
pășit cu hotărire la lichidarea acțiunii criminale 
dezlănfuite de forțele întunecate ale reacțiunii.

Poporul romîn a urmărit cu adincă îngrijorare 
tragicele evenimente din Ungaria, care au pus in 
mare primejdie cuceririle democratice și socialiste 
ale poporului maghiar. Bandele contrarevoluționare 
organizate de reacțiunea internă și externă urmă
reau să restaureze orînduirea burghezo-moșierească, 
să redea capitaliștilor fabricile, moșierilor pămîn- 
turile și să readucă în Ungaria Jugul imperialiști
lor străini. Fasciștii și reacționarii au săvîrșit mă
celuri bestiale și distrugeri îngrozitoare la Buda
pesta și alte orașe din Ungaria; au schingiuit și 
asasinat in mod barbar nenumărați fii ai clasei 
muncitoare, devotați trup și suflet cauzei poporu
lui, cauzei socialismului.

Poporul nostru, care s-a bucurat frățește de rea
lizările dobindite de poporul maghiar in anii puterii 
democrat-populare, a fost îndurerat de faptul că nă
zuințele legitime ale oamenilor muncii de a îndrep
ta lipsurile și greșelile serioase comise în această 
perioadă au fost utilizate in mod perfid de reac- 
țiune care abuzind de libertățile democratice și 
fluturind lozinci demagogice a înșelat buna cre
dință a unei părți a oamenilor muncii.

In tot cursul acestor evenimente dureroase, clasa 
noastră muncitoare, întregul popor romîn și națio- 
m>'”ățile conlocuitoare din Republica Populară Ro- 
mină au păstrat neclintita încredere in clasa mun
citoare, în forțele sănătoase ale poporului maghiar, 
in capacitatea lor de a zdrobi reacțiunea, pentru a 
salva puterea muncitorilor și țăranilor, libertatea 
și independența Ungariei populare.

Guvernul revoluționar muncitoresc-țărănesc nou 
format mobilizează întregul popor in frunte cu 
clasa muncitoare la lupta pentru a infringe reac
țiunea internă, a respinge uneltirile cercurilor reac
ționare imperialiste din străinătate, a reda popu
lației liniștea și siguranța, a pune capăt haosului 
și a lichida distrugerile provocate de bandele reac
ționare, a consolida economia țării și a ridica nlve-

In numele Comitetului 
Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn,

GH. GHEORGHIU-DEJ

iul de trai al oamenilor muncii. Guvernul munci- 
toresc-țărănesc și-a exprimat hotărirea de a strings 
relațiile prietenești, frățești, cu toate țările socia
liste, pe baza deplinei egalități și a neamestecului 
in treburile interne, de a colabora in pace și prie
tenie cu toate statele, indiferent de orindulrea lor 
socială.

Poporul romîn tșl exprimă simpatia sa fierbinte 
pentru această luptă dreaptă a poporului frate ma
ghiar și încrederea deplină că guvernul revoluțio
nar muncitoresc-țărănesc sprijinit de masele largi 
populare va înfăptui cu succes programul său în
fățișat poporului și va asigura victoria forțelor de
mocrației și socialismului in Republica Populară 
Ungară.

In numele clasei muncitoare, al țărănimii mun
citoare, al intelectualității progresiste, asigurăm 
clasa muncitoare, țărănimea muncitoare și intelec
tualitatea atașată cauzei poporului din Ungaria de 
solidaritatea și sprijinul nostru frățesc.

Munca creatoare plină de abnegație patriotică a 
oamenilor muncii din Ungaria va asigura poporu
lui maghiar prosperitatea și înflorirea, posibile nu
mai atunci cind puterea se află in miinile celor ce 
muncesc.

Oamenii muncii din Republica Populară Romină 
— muncitori, țărani, intelectuali legați de popor, 
tineret muncitoresc, țărănesc și studios, strins uniți 
în jurul Partidului Muncitoresc Romin și guvernu
lui democrat-popular, își consacră toate forțele în
deplinirii programului măreț de dezvoltare econo
mică și culturală a patriei noastre, de ridicare con
tinuă a nivelului de traj al oamenilor muncii.

Poporul romîn și naționalitățile conlocuitoare 
muncesc înfrățite pentru întărirea continuă a regi
mului de democrație populară a cărui temelie este 
alianța intre clasa muncitoare șl țărănimea munci
toare, pentru consolidarea prieteniei și unității po
poarelor egale în drepturi ce fac parte din marea 
familie a țărilor socialiste in frunte cu Uniunea 
Sovietică.

Poporul nostru urează poporului maghiar Izbtndă 
deplină în lupta pentru înR-cuirea mărețului țel co
mun al popoarelor noastre, construirea socialismu
lui, pentru propășirea și fericirea poporului maghiar 
prieten.

în numele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, 

a R.P.R.
Dr. PETRU GROZA

In numele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Romîne, 
CHIVU STOICA

Întîmpinînd gloriosul 7 Noiembrie

Din jurnalul întrecerii
In aceste zile, în fabrici și uzi

ne, pe șantierele de construcții, 
In mine, în schelele petrolifere, 
pretutindeni oamenii muncii, 
strinși uniți tn jurul partidului 
și guvernului, muncesc cu abne
gație pentru a traduce în fapt 
sarcinile puse de planul cincinal. 
Ca tn fiecare an, și anul acesta 
ei tnttmpină ziua de 7 Noiembrie 
cu realizări deosebite in muncă.

Teleimprimatoarele funcționează 
grăbite. Ele aduc mereu tn re
dacție vestea scrisorilor și tele
gramelor prin care muncitorii și 
tehnicienii raportează Comitetului 
Central al P.M.R. in frunte cu to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej și gu
vernului R.P.R. în frunte cu to
varășul Chivu Stoica că și-au 
realizat planul anual de produc
ție. Muncitorii și tehnicieni de la 
oțelăria specială a Combinatului 
Siderurgic din Hunedoara au ra
portat că și-au îndeplinit cu două 
luni și opt zile înainte de termen 
sarcinile anuale de plan. De 
atunci, ei elaborează zi de zi noi 
șarje. In cinstea lui 7 Noiem
brie, tn numai 5 zile, graficul în
trecerii arată că echipele din a- 
ceastă secție au produs primele 
148 tone de oțel In contul anului 
viitor.

Cu aproape trei luni înainte de 
termen și-au îndeplinit planul 
anual și întreprinderile Salina 
Ocnele Mari și fabrica de placaje 
„A 5-a aniversare a R.P.R.“ de 
pe Valea Oltului.

Pentru a pune la indemtna oa
menilor muncii, pe timp rie iarnă, 
conserve de legume șt fructe, co
lectivul fabricilor „Flora" și „Gri- 
vița" din Capitală și Valea Roșie, 
regiunea București, iși-au înde
plinit înainte de termen planul 
anual de producție la toți indicii. 
Desfășurtnd larg întrecerea socia
listă, muncitorii și tehnicienii fa
bricii de conserve „Grivița" au 
produs, ptnă la 20 octombrie, 
peste planul anual de producție, 
450.000 cutii șl borcane de con
serve.

Străduindu-se să lichideze rămt- 

(Continuare tn pag. 2-a)

Tinerii economi raportează:
Tineretul muncitor, sub îndrumarea organizațiilor de partid, 

a întîmpinat glorioasa aniversare a Revoluției Socialiste din 
Octombrie cu importante initiative proprii în întrecerea socia
listă.

Reluarea inițiativei de a realiza economii egale cu prețul de 
cost al unor importante produse finite și extinderea ei într-un 
număr însemnat de întreprinderi a dat roade bogate. Să rea
mintim valoarea economiilor numai din cîteva întreprinderi:

-fc „PROGRESUL“-Brăila: 1 rulou compresor.
* COMBINATUL METALURGIC REȘIȚA: 3 compresoare.

„1 MAI“-Ploești: I pompă triplex, 1 turlă de foraj, 1 pom
pă duplex, 10 sape cu role.

UZINELE DE TRACTOARE -Orașul Stalin: 5 tractoare 
U.T.O.S. 2.

-fc STEAGUL ROȘU-Orașul Stalin ; 6 autocamioane.
INDEPENDENȚA-Sibiu : 22 motoare de benzină de 6-8 C.P.

* FABRICA DE PIESE DE SCHIMB C.F.R.-Galați: 20 con
tainere.

-U „GH. DIMITROV"-Arad ; 2 vagoane G.V.S.
-U „PROLETARUL“-Bacău : 2482 m. țesături finite.
Numai într-un număr de 16 întreprinderi și într-o perioadă 

relativ scurtă valoarea economiilor realizate de tineri și conta
bilizate se ridică la suma de 3.060.712 lei
Acțiunea tinerilor metalurg iști brăileni de a realiza econo

mii egale cu prețul de cost al unor importante produse finite 
se desfășoară cu intensitate creseîndă. Tinerii constructori de 
utilaj petrolifer de la uzinele metalurgice „Gh. Gheorghiu-Dej“- 
Tîrgoviște — de pildă și-au reînnoit angajamentul, astfel că pînă 
la 30 decembrie ei vor realiza economii egale cu prețul de cost 
al unui geamblac de 60 tone și al unei sondeze.

Sărbătorirea poetului 
Imre Horvath

Duminică seara a avut loc la 
Teatrul de Stat din Oradea o ădu- 
nare consacrată sărbătoririi poe
tului orădean Imre Horvath, cu 
ocazia împlinirii a 50 de ani de 
viață.

La festivitate au participat nu
meroși scriitori din București, Ti
mișoara, Cluj, Tg. Mureș. Arad.

Despre viața și opera poetului 
Imre Horvath a vorbit prof. univ. 
Iuliu Csehi din Cluj. Mihai Ga- 
fița, secretar al Uniunii Scriito
rilor din R.P.R., scriitorii Istvan 
Asztalos din Cluj, Adam Andi din 
Timișoara și alții au urat scriito
rului orădean noi succese.

Drapelul roșu de producție ț 
: al Ministerului construcțiilor, • 
ț C.C. al U.T.M. și al C.C. al ? 
; Sindicatului muncitorilor din ?
• construcții , instituit pentru ț 
> întrecerea între șantierele ț 
J tineretului, a fost decernat •
• duminică Șantierului națio- ?
• nai al tineretului de la Nă- ? 
J vodari.
■ Clipele de emoție și bucu- •
• rie ale acestui act au fost • 
: surprinse de foto reporte- ?
• rul nostru. °
• Citiți în pagina a II-a ?
• o relatare de la adunarea ce ț
• a avut loc cu prilejul decer- •
} nării drapelului. *



Șantierul national 
al tineretului Năvodari

a primit Drapelul roșu 
de producție

NĂVODARI (de la trimisul 
nostru). — Duminică. Zi de săr
bătoare pe șantierul național al 
tineretului de la Năvodari. De di
mineață sosesc pe șantier oaspeți, 
reprezentațl ai organizațiilor ob
ștești și ai Ministerului Construc
țiilor. In sala de festivități se 
adună toți constructorii. Briga
dierii sînt îmbrăcați în cunoscu
tele lor uniforme. Fanfara sosită 
de la Constanța și-a luat locul, 
și dppa 
F.M.T.D., 
deschisă.

Primul 
fierului, 
raportează despre activitatea în
tregului colectiv pe trimestrul III 
al anului. îndeplinirea planului de 
producție cu 107 la sută, sporirea 
productivității muncii cu 10 la 
sută, darea în folosință înainte 
de termen a unor obiective ca sala 
de cazare, depozitul de acizi — 
sînt lucruri care vorbesc de la 
sine. Succesele nu sînt întîmplă- 
toare. Centralizarea executării be- 
toanelor, folosirea prefabricatelor, 
a înlocuitorilor de cărămizi, fac 
parte din seria măsurilor tehnico- 
organizatorice luate în vederea 
îndeplinirii sarcinilor de produc
ție. Darea în folosință a unor lo
cuințe și blocuri tn lunile august- 
septembrie, măsurile pentru îm
bunătățirea condițiilor de trai pe 
șantier, au constituit un stimu
lent în muncă. Cele trei cantine 
înființate în ultima vreme, punc
tul sanitar cu medic și personal 
adecvat, construirea unui teatru 
— cinema în aer liber — iată 
noi elemente care dovedesc grija 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață pe șantier.

Se știe că multe depind ta 
construcții de calificarea muncito
rilor. Conducerea șantierului, 
chibzuind asupra acestui lucru, a 
organizat pe șantier cursuri de 
calficare. 154 de brigadieri sînt 
înscriși la aceste cursuri.

Tinerii constructori, brigadierii, 
muncesc cu tragere de inimă. Bri
gada condusă de Constantin Bar
bu a realizat o depășire a normei 
de 116 la sută, iar brgada lui 
Nicolae Robescu, o depășire de 36 
la sută. Tineri ca Ștefania Boto- 
șanu, Gheorghe Ciobanu, Gheor
ghe Marinescu, s-au situat prin
tre fruntași.

Realizările șantierului pe tri-

intonarea imnului 
ședința festivă este

are cuvîntul șeful șan- 
inginer Kir Oscar. El

mestrul III se încadrează în 
obiectivele întrecerii între șantie
rele tineretului. După cum se știe, 
colectivul șantierului național al 
tineretului Năvodari a adresat 
șantierelor de tineret din țară o 
chemare la întrecere. Organele de 
conducere au instituit pentru sti
mularea întrecerii un Drapel roșu 
de producție.

Duminică, zi așteptată cu ne
răbdare, a venit să consfințească 
rezultatele întrecerii. In uralele 
entuziaste. Drapelul roșu de pro 
ducție al Ministerului Construcții
lor, C.C. al U.T.M. și C.C. al Sin
dicatului 
strucții a 
lui de la Năvodari, cîștigător al 
întrecerii , . '.

Clipele de emoție și bucurie ale 
acestui act au fost imortalizate 
de către foto-reporterul nostru.

Reprezentanții Ministerului Con
strucțiilor, C.C. al U.T.M. și 
C.C. al Sindicatului muncitorilor 
din construcții au felicitat pe 
cîștigătorii Drapelului, dorindu-le 
noi succese. Totodată au subliniat 
și rămînerile in urmă în această 
perioadă de întrecere.

Prin cuvîntul brigadierei Eu
genia Bardă și inginerului Gheor
ghe Marinescu, colectivul șantie
rului s-a angajat să păstreze Dra- 
pelul și în trimestrul IV.

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de aici sînt hotărîți să mun
cească mereu mai bine, uniți în 
jurul C.C. al P.M.R. în frunte cu 
tov. Gh. Gheorghiu-Dej, tn ju
rul guvernului în frunte cu tov. 
Chivu Stoica.

„După faptă și răsplată", zice 
un vechi proverb. Fruntașii colec
tivului cîștigător al Întrecerii au 
primit premii în valoare de peste 
10.000 iei. Vasile Ispas, Ladislau 
Noghy și Ilie Anghel, au primit 
cîte o bicicletă Ștefania Boto- 
șanu, Gheorghe Ciobanu și alții 
— cîte un ceas de mină, iar cei 
activi și tn sport, echipament 
sportiv.

In această zi, numeroși tineri, 
printre care Aurelia Mardare, Be
get Islan, Gheorghe Dumbravă, 
au primit carnetele roșii de briga
dier.

Sărbătorirea acestor evenimente 
a fost prelungită pînă seara, etnd 
brigadierii, împreună cu ceilalți 
constructori au participat la un 
festival artistic.

muncitorilor din con- 
fost decernat șaut'eru-

pe trimestrul III.

Răspunderile tineretului
Revoluția Socialistă din Oc

tombrie este pentru țări întregi 
și pentru toți oamenii cinstiți 
de pe glob clipa de răscruce in 
care—pentru popoarele Uniunii 
Sovietice a început în fapt și 
pentru celelalte popoare numai 
înăuntrul conștiinței lor — o 
nouă eră pentru om, era liber
tății și a descătușării forțelor 
lui creatoare.

De atunci și pînă azi comu
nismul victorios în Rusia acum 
treizeci și nouă de ani a cu
cerit cu puterea adevărului lui 
sufletul și mintea a milioane de 
oameni care, deveniți stăpini 
pe putere in țările lor. după ce 
au răsturnat mina de exploa
tatori care îi conduceau, sărbă
toresc aniversarea Marii Revo
luții ca pe propria lor sărbă
toare. Cuceririle Revoluției din 
Octombrie sînt cuceririle lor. 
și pentru victoriile obținute a- 
tun'ci, pentru păstrarea lor. pen
tru împlinirile cele mai mari și 
cele mai mărunte, pentru apă
rarea drepturilor doblndite, 
pentru progresul omului în toa
te domeniile, pentru menținerea 
păcii, fiecare dintre ei. fiecare 
dintre noi adică, trebuie să fie 
veșnic treaz, de bună credință 
și neobosit.

Tineretului. Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie i-a 
deschis porțile largi ale altei 
vieți. Posibilitatea de a învăța, 
indiferent de unde ai veni, a- 
dică de unde te-ai fi născut, 
într-o stlnă în creierul mun
ților sau într-o casă de pes
car pe malul mării, In
tr-un sal pierdut, ni se pare azi 
simplă și firească. Posibilitatea 
de a te califica in muncă pare 
iar la mintea omului. Cum, de 
ce să nu te califici? se poate 
întreba azi pe bună dreptate un 
tinăr care n-a trăit ca părintele 
lui acum douăzeci, treizeci de 
ani viața muncitorului la un 
patron particular, rămas pînă 
la bătrinețe zilier sau angajat 
cu bucata sau ca unul chiar în
tr-o muncă de salahor. De ce să 
nu intru la școală medie sau în 
universitate ? se întreabă alt 
tinăr care își dă seama că are 
capul deschis la carte, și lucrul 
li pare attt de logic, Incit nici 
nu-și dă seama ciți amari de

• •Din jurnalul întrecerii
liu- 
cin-

(Urmare din pag. l-a) 
nerea tn urmă, minerii Văii 
lui muncesc, în întrecerea în 
stea lui 7 Noiembrie, mai dtrz ca
aricind. In ziua de 25 octombrie, 
de pildă, minerii de la mina „Vul
can" au extras cea mai mare pro
ducție înregistrată de la redes
chiderea minei. Sectorul III, sec
tor al tineretului, a îndeplinit pla
nul de producție tn proporție de 
134,6 la sută. Minerii sectorului 
IV, condus de ttnărul inginer 
Dumitru Lăvicheanu, și-au termi
nat planul anual de extracție a 
cărbunelui încă din luna septem
brie.

Numărul colectivelor de între
prinderi care și-au îndeplinit încă 
de pe acum sarcinile de plan pe 
anul acesta crește cu fiecare zi. 
Printre ele se află șl colectivul 
uzinelor metalurgice „I. C. Fri- 
mu“-Sinaia, al atelierelor navale 
„Viitorul" din Brăila, al fabricii 
„Elastic" din Sibiu și multe al
tele, care nu și-au precupețit 
eforturile și au muncit zi de zi 
pentru a îndeplini și depăși îna
inte de termen sarcinile de plan.

Se întlmplă uneori ca în pro
ducție să se ivească o serie de 
greutăți. Tinerii stnt mereu în pri
mele rînduri ale bătăliei pentru 
înfrlngerea lor. Deunăzi, pe șan
tierul de la Bicaz, plăcile de per
tinax de la contactele unei loco
motive s-au ars. Maistrul Kollar 
Mihai a cerut „băieților" să-i 
aducă material nou. Tinerii l-au 
adus, dar n-aveau cu ce-l tăia. In 
scurt timp insă ei au făcut rost, 
ca prin minune, de un motor elec
tric, niște plrghil, clteva roți, o 
plnză de fierăstrău și o mașini

Oamenii muncii sărbătoresc
a 39-a aniversare a Marii Revoluții Socialistedurlle cărora trebuie să se afle 

fiecare tinăr șl fiecare tînără". 
Tinerii cărora In 1920 le 

vorbea Lenin tn acest chip l-au 
ascultat. Ei s-au cultivat, au 
făcut din doctrină o călăuză a 
vieții lor practice, și-au strîns 
rîndurile așa cum le-a cerut el, 
au fost, mai tîrziu, cei care au 
luptat în războiul împotriva 
fascismului și au învins; ei au 
construit marile uzine, marile 
clădiri, marile instituții, ei au 
fost făuritorii a tot ceea ce e 
pus azi în Uniunea Sovietică 
la îndemîna poporului, a bunu
rilor materiale și spirituale cu 
care se mindrește poporul. Co
piii lor, ai acelor tineri către 
care vorbea Lenin, copiii lor 
s-au numit Oleg Koșevoi. Zoia 
Kosmodemianskaia, sau scriu 
azi versuri, sau construiesc po
duri, sau conduc colhozuri sau 
mari șantiere. Ei înșiși părinți 
azi, muncesc necurmat pe o- 
Soarele sau în întreprinderile 
patriei lor și, fără să se o- 
prească din lucru, privesc în 
jur la ceea ce au făcut, cu mul
țumirea omului care și-a împli
nit strălucit datoria, cu setea 
omului care se simte încă pu
ternic și nu vrea să conteneas
că, nu vrea să îmbătrînească 
si nici nu poate îmbătrîni, pen
tru că iubește viața. Nu s-au 
oprit în fața greutăților pentru 
că au știut ce vor și și-au cu
noscut forțele. Tn fața greută
ților se opresc numai cei slabi, 
care pornesc cu ideea că trebuie 
să li se dea, nu să făurească ei 
înșiși, se opresc cei care vor 
din marea bătălie a reconstruc
ției să se aleagă cu foloasele 
fără să fi pus umărul, cei care 
cred că tinerețea se poate risipi 
fără pagubă pentru ei înșiși și 
că bucurie se poate culege nu
mai din victorii ușoare pentru 
care, tn definitiv, nici nu se 
cuvine să te ostenești, dacă 
nu-ți vin de-a gata, pentru me
ritul unic de a fi tinăr.

Iar tinerilor din țara noastră, 
cărora nu li se pun problemele 
care se puneau în 1920 tineri
lor din Uniunea Sovietică, In 
sensul că lor condițiile de viață 
le sînt mai ușoare, drumurile 
mai lesne deschise, avantajele 
mai mari, deși, fără îndoială, 
că încă nu s-a putut face pen
tru ei tot ce partidul și guver
nul vrea și le va face treptat, 
dar cărora le revin aceleași 
mari și minunate sarcini, aș 
vrea să le repet cuvintele lui 
Maxim Gorki dintr-o scrisoare 
către Romain Rolland:

„Scopul nostru este de a in
sufla copiilor dragoste și încre
dere în viață. Vrem să-i învă- 

-------- -------- --- —   de țăm pe oameni să fie eroi. O- 
miine eo îndatorire și în aceeași mul trebuie să înțeleagă că el 

"------- .... j-, ... ,------. gste creaiorui și stăpînitorul
lumii, că asupra lui apasă răs
punderea pentru toate nenoro
cirile de pe pămînt și că lui i 
se cuvine slava pentru tot ce 
este bun în viață. Trebuie să-i 
ajutăm omului să rupă lanțu
rile individualismului și ale na
ționalismului".

Cuvintele acestea cred că ar 
trebui să-i fie o călăuză tinere
tului și în lupta lui pentru do- 
bîndirea cit mai multor cuno
ștințe, și în munca în care e 
pus cînd a pășit intr-un sector 
de producție, și in lupta pentru 
pace, și în viața lui zilnică, 
pentru ca să intre în ea cit mai 
mult soare și cit mai multă 
bucurie proaspătă și limpede. 
Ceea ce Revoluția din Octom- 
rie a dobindit pentru el acum 
treizeci și nouă de ani, se cu
vine a fi cinstit în fiecare zi cu 
toate puterile omului tinăr.

Lucia
laureată a

ani a fost 
tenit-

Brigăzile 
drapelul pe 
treprinderi.

specială de tăiat pertinax a fost Galați, deoarece colectiviștii mai 
gata. vlrstnici erau ocupați cu recolta-gata. vlrstnici erau ocupați cu recolta-

Asemenea fapte, asemenea ti- tul. tnsămtnțările au trebuit pen- 
neri inimoși cu cei ai maistrului tru moment să fie luate pe sea- 
Kollar găsești pretutindeni. Ei ma tinerilor. Dumitru Purnavel, 
pun mult suflet tn realizarea sar- secretarul organizației * de bază 
cinilor pe care le au. De fiecare ‘ ' '' J ‘
izbindă e legată șl munca tine
rilor, deoarece tineretul formează 
o mare parte din muncitorii între
prinderilor.

In întrecerea socialistă pornită 
tn cinstea zilei de 7 Noiembrie, 
tinerii de la uzinele „Progresul"- 
Brăila au reluat inițiativa de a 
realiza economii egale cu prețul 
de cost al unor importante pro
duse finite. Această inițiativă a 
fost primită cu căldură în rindul 
tinerilor din numeroase fabrici și 
uzine. Luptlnd cu hotărîre împo
triva risipei în producție, tinere
tul a dat dovadă de mult simț 
gospodăresc, tndeplinindu-și cu 
cinste angajamentele luate șl în
scriind însemnate sume tn con
turile de economii ale întreprin
derilor.

Muncă vie, însuflețită, se des
fășoară tn aceste zile și pe ogoa
rele patriei noastre. Țăranii mun
citori colectiviști, muncitorii 
din gospodăriile 
stat, tractoriștii, 
muncă rodnică 
mina la timp 
mtnțărilor de toamnă. In fruntea 
acestei acțiuni importante se află 
oameni ca muncitorii gospodării
lor agricole de stat Dăgîța din 
regiunea Iași, Lechința, Teaca și 
Bistrița din regiunea Cluj, care 
au terminat complect însămtnță- 
rile incă din 18 octombrie.

Tn comuna Boldur, regiunea

, muncitorii 
agricole de 

au depus o 
pentru a ter- 
planul insă-

Demetrius
Premiului de Stat

ilogic si impămîn- din Octombrie
de tineri care iau 
șantiere sau în in- 

.. _____  care au satisfacția
muncii lor, demnitatea, mindria 
muncii lor frumoase și bune, 
ar fi fost la noi în țară, înainte 
de război, o formulă de necon
ceput, in care nimeni nu ar fi 
avut încredere, care, dacă prin 
absurd ar fi fost propusă de ci
neva, ar fi stirnit zimbete și 
Ironie.

Miile de tineri, zecile de mii 
care lucrează în Uniunea So
vietică la defrișarea terenurilor, 
ia desțelenirea pămlnturilor 
care n-au purtat niciodată pe 
ele holdă sau livadă, ar fi ro
bit și azi, fără Marea Revoluție, 
în munci obscure, în folosul al
tora, orbiți de neștiința de car
te, fără nădejdi și fără bucuria 
de a realiza ceva mare, folosi
tor, extraordinar.

Iar milioanele de femei din 
Uniunea Sovietică, din China, 
din democrațiile populare, mi
lioanele de fete tinere care în
vață sau alături de flăcăi con
duc tractorul, mînuiesc în uzi
ne mașini, conduc la cimp bri
gada. ar fi trăit viața mamelor 
și a bunicelor lor, viața aceea 
de trudă, umilință, neștiință, 
îngenunchlere. Fata care era 
odinioară nici om întreg, nici 
animal de-a binelea (ceva 
așezat de concepția curentă 
atunci la limita dintre o spe
cie și cealaltă) ce s-ar mai 
minuna azi Intr-una din țările 
din lagărul socialist, dacă i 
s-ar închide gura, cînd are o 
părere, cînd exprimă o idee, 
cînd își manifestă în chipul cel 
mai firesc din lume dorința de 
a face un lucru sau altul, cu 
cuvintele: „Tu ești femeie, 
tacit"

Aceste 
tineretul 
listă din _________  ___ „ ... ,
delate întemeiată pe o morală 
fermă, așa cum e morala comu
nistă, raporturile și datoriile 
sînt ațît de strîns împletite in
tre ele, incit fac una. Drepturi 
nu sînt numai privilegiile pe 
care le capătă o categorie de 
Oameni, ci drepturi sînt răs
punderile, sarcinile, pentru că 
sarcinile și răspunderile se a- 
cordă celor în a căror minte șl 
suflet ai încredere, îndatoriri au 
cei de la care se speră. Răspun
derea tineretului de a crește 
drept, de a face din sine însuși 
lumea vrednică de cinste de

de partid a și discutat in acest 
sens cu Gheorghe Neață, se
cretarul organizației de bază 
U.T.M., lndemnindu-l să strlngă 
tinerii la tnsămtnțai.

Auzind propunerea, cei 40 de 
tineri din gospodăria colectivă 
n-au stat pe gînduri. A doua zi 
s-au și apucat de lucru. In numai 
clteva zile băieții au insămînțat 
grtu pe toate cele 37 de hectare 
de la punctul Crivăț. In alte 
10—12 zile ei au terminat de in- 
sămtnțat și celelalte 63 hectare 
rămase după recoltarea porum
bului. Pentru munca depusă co
lectiviștii de aici au cucerit titlul 
de gospodărie colectivă fruntașă', 
pe raion. Se înțelege că la pa-, 
noul de onoare al gospodăriei,' 
printre alte portrete de colectiviști', 
fruntași se află și cele ale ute-< 
miștilor Dumitru Spătaru, Stare 
Șerban, Zlati Alexanru șl ale al-', 
tora. <

Fără îndoială, acestea stnt doar', 
clteva aspecte din importantele, 
realizări pe care oamenii muncii' 
le-au dobindit tn întrecerea so-', 
cialistă tn cinstea zilei de 7. 
Noiembrie. Ele dovedesc încă' 
odată hotărtrea poporului munci-', 
tor de a munci neobosit pentru' 
înfăptuirea -
nostru, a cărui preocupare cen- 
trală o constituie lupta pentru' 
crearea unei vieți mai bune oa-, 
menilor muncii.

le-a dobinditlucruri
prin Revoluția Socia- 
Octombrie. Intr-o so-

măsură un drept care in trecut 
nu-i fusese acordat.

Tn 1920 la al I!l-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Comu
nist din Rusia, V. I, Lenin spu
nea :

„Tn fața voastră stă sarcina 
construcției, și o puteți înde
plini numai dacă vă veți însuși 
toate cunoștințele moderne, 
dacă veți ști să transformați 
comunismul din formule, sfa
turi, rețete, prescripții și pro
grame gata învățate Intr-un 
element viu, care să coordoneze 
munca voastră nemijlocită, 
dacă veți ști să transformați 
comunismul într-o călăuză a 
muncii voastre practice.

lată sarcina voastră, care 
trebuie să vă călăuzească în 
instruirea, educarea, ridicarea 
întregii generații tinere. Trebuie 
să fiți primii constructori ai 
societății comuniste printre mi
lioanele de constructori, în rîn-

In 39 de ani Țara Sovietelor s-a transformat dintr-un stat 
înapoiat într-o uriașă putere industrială. Din mănoasa 
Ucraină și pînă în îndepărtatul Vladivostok, din însoritul 

Așhabad și pînă în frigurosul Arhanghelsk, în cîmpiile nesfîr- 
șite și în Taigaua siberiana, pe tot întinsul Patriei Socialismu
lui au apărut nenumărate uzine, care adesea întrec în forță și 
capacitate multe din cele mai mari întreprinderi industriale din 
restul lumii. Toată această forță industrială este pusă în slujba 
omului, în slujba apărării păcii, ea lucrează pentru ca viața 
poporului sovietic să fie mai luminoasă, mai îmbelșugată.

Uniunea Sovietică este țara în care pentru prima oară ato
mul a fost pus în slujba omului, țara în care întîia dată atomul a 
lucrat într-o uzină electrică. Savanții sovietici se străduiesc să 
pătrundă și mai mult tainele atomului, pentru a-I face și mai 

.. . .- docil în mîna oamenilor pașnici. Fotografia noastră reprezintă o
politicii partidului parte a sincrofazotronului construit nu de mult în U.R.S.S. Acest 

sincrofazotron esje cei ma. mare jjn ]ume g| pOafe accelera 
protonii pînă la energia de 10 miliarde electroni-volți adică 
pînă la o energie egală cu aceea care o au particulele radiațiilor 
cosmice ce pătrund din străfundurile universului în atmosfera 
planetei noastre. Uriașul generator de raze cosmice este o măr
turie grăitoare a grandioasei forțe industriale a Țării Sovie
telor.

PETRE VEDEA

TELEGRAMĂ
Către C. C. al U. I.

Noi, tinerii muncitori de Ia fabrica de încălță
minte „Solidaritatea“-Oradea, participînd la mitin
gul organizat cu ocazia sărbătoririi celei de a 39-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. ne exprimăm dragostea și recunoștința fier
binte pentru țara socialismului biruitor, marea 
Uniune Sovietică, eliberatoarea și prietena cea mai 
bună a țării noastre.

Cu prilejul acestei mari sărbători raportăm C.C. 
a| U.T.M că în cinstea zilei de 7 Noiembrie am 
realizat economii echivalente cu prețul de cost a 
6.500 perechi de pantofi. Aceste rezultate dobândi
te de tineretul întreprinderii noastre, sub conduce
rea organizației de partid, dovedesc patriotismul 
înflăcărat al tinerilor romîni. maghiari și de alte 
naționalități ce muncesc cot la cot în fabrica 
noastră.

însuflețiți de recenta hotărîre a C.C. al P.M.R., 
a Consiliului de Miniștri și a C.C.S. cu privire la 
îmbunătățirea sistemului de salarizare, plini de re
cunoștință pentru regimul nostru de democrație

M.
București 

populară, liotărlți să luptăm împreună cu toți oa
menii muncii pentru înfăptuirea politicii partidului, 
ne angajăm ca în cinstea zilei de 30 Decembrie 
să realizăm economii echivalente cu prețul de cost 
a 8 000 perechi de pantofi.

Sîntem ferm hotărîțl să strîngem tot mai mult 
rîndurile în jurul scumpului nostru partid șl a gu
vernului țării noastre. Vom munci cu tot elanul 
pentru îndeplinirea planului de producție la toți 
indicii, contribuind astfel la lupta Întregului popor 
muncitor pentru continua ridicare a nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

Trăiască conducătorul, prietenul iubit al tinere
tului nostru Partidul Muncitoresc Romîn și Comi
tetul său Central in frunte cu tov. Gh. Gheorghiu- 
Dej 1

Trăiască 7 Noiembrie — glorioasa aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 1

Tineretul întreprinderii 
„Solidari tatea“-Oradea

La Vacuitatea 
de Istorie

zugrăvit eveni-

La adunarea festivă a studen
ților și profesorilor Facultății de 
Istorie, în care s-a sărbătorit ieri 
cea de a 39-a aniversare a Revo
luției Socialiste din Octombrie, 
acad. prof. Andrei Oțetea, directo. 
rul Institutului de Istorie al A- 
cademiei R.P.R. a vorbit despre 
Uniunea Sovietică, despre Mos
cova, despre oamenii sovietici, 
despre mărinimia lor, tntr.un fel 
atît de captivant, îneît o sală cu 
sute de studenți și un număr în
semnat de profesori l-au ascultat 
cu un interes deosebit.

Sutele de participanți la aduna, 
re au ascultat elogiile aduse de 
academicianul romîn Moscovei, 
Kremlinului despre care un pro
verb rusesc spune că „mai pre
sus de Moscova e Kremlinul, mai 
presus de Kremlin e cerul”, Mos
covei cu ce, 150.000 vînzători 
deosebit de amabili, Moscovei cu 
uriașele sale cartiere noi locuite 
fiecare de cîte un milioți de mos- 
coviți.

„Serbăm zilele acestea, îm
preună cu poporul sovietic, îm
preună cu popoarele țărilor socia. 
liste. împreună cu oamenii muncii 
din toată lumea, revoluția socia
listă care a deschis omenirii pers
pectiva comunismului, smulgînd 
din robie una dintre cele 
mari țări ale pămîntului” a 
spus academicianul profesor 
drei Oțetea.

In cuvîntul său, conferențiarul
♦ ♦♦

Vasile Maciu a . 
mentele actuale care frămintălu. 
mea, vorbind despre eforturile 
Uniunii Sovietice de a statornici 
pacea în lume și eșecurile poli
ticii de agresiune și uneltiri duș
mănoase împotriva țărilor socia
liste dusă de cercurile reacțio
nare imperialiste.

Totodată, în numele profesori
lor și studenților, el și-a manifes. 
tat solidaritatea cu poporul, 
frate maghiar care duce In aceste 
zile lupta pentru apărarea cuce
ririlor sale împotriva bandelor 
contrarevoluționare,

Adunarea profesorilor și stu
denților Facultății de Istorie s-a 
sfîrșit intr.o atmosferă decsebit 
de.............. “

atmosferă deceebit 
însuflețită.

M. C.

de
Cuvîntu! muncitorilor 
la uzinele „23 August"

mai 
mai
An-

In incinta uzinelor „23 August” 
din Capitală, ieri, în jurul orelor 
15, domnea o animație deosebită. 
Muncitorii, tehnicienii și funcțio
narii de aici, s-au adunat să săr
bătorească a 39-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. La secția turnătorie, to
varășul P. Șerbănescu, președin
tele comitetului de întreprindere 
al uzinei, vorbind despre impor
tanța Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie a spus printre 
altele:

„Poporul romîn poartă recuno
ștință frățească poporului sovie
tic și se simte legat de acesta 
printr-o prietenie de neclintit. 
Uniunea Sovietică și țările care 
construiesc socialismul sînt unite 
prin idealurile, prin fidelitatea 
față de principiile inlernaționalis. 
mului proletar, prin comunitatea 
de interese”.

Vorbitorul a Insistat asupra
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

■succeselor uriașe dobtndite de 
Uniunea Sovietică pe drumul con
struirii comunismului; el a vor
bit apoi despre evenimentele care 
au avut loc în ultimul timp tn 
Ungaria, condamni nd uneltirile 
cercurilor reacționare de a sub
mina regimul de democrație popu
lară din această țară. Arătînd, în 
continuare, că partidul nostru se 
bucură în rîndul maselor popu
lare de mare prestigiu și dragoste 
nețărmurită, vorbitorul a subli
niat faptul că oamenii muncii din 
întreaga țară își string tot maî 
mult rîndurile în jurul partidului 
și guvernului.

In încheiere, el a spus : „Săr
bătorind cea de-a 39-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, trimitem în numele 
muncitorilor, tehnicienilor și func
ționarilor din întreprinderea noa
stră, un salut frățesc marelui po. 
nor sovietic, constructorul comu
nismului. prietenul de nădejde al 
poporului romin“,

Luind cuvîntul. In continuare, 
tov. Marian Toderoiu, a scos în 
evidență realizările pe care le-au 
obținut muncitorii din secție îfl 
cinstea zilei de 7 Noiembrie. Ast
fel, producția s-a mărit cu 
11 la sută față de sporul 
de 3% prevăzut; s-au rea
lizat 225.450 lei economii și s-a 
turnat un carter de 120 c.p., în 
plus peste plan, prin muncă vo. 
luntară.

La adunările din secții au luat 
cuvîntul peste 80 de vorbitori, 
printre care: turnătorul Petre Co- 
toarbă, tipograful Cristescu Gheor. 
ghe. apoi Șologan Mihai, Virgi- 
n>ca Ion (de la secția construcții 
mecanice) și mulți alții.

I. M.

O precizate a Agenției 
„Agerpres" în legăiură 
cu activitatea ae presă 

în R. P. R. a ziaristului 
american IV. Hangen
In ultima vreme în ziarul „New 

York Times'* au apărut 
de t 
noastră.

Aceste articole relatau 
convorbiri și vizite, unele pe dean- 
tregul inventate iar altele com
plect falsificate în scopul vădit 
de a calomnia poporul romîn și 
Republica Populară Romînă. Ar
ticolele sînt semnate de P. W. 
Hangen, corespondent al ziaru
lui „New York Times" care în 
timpul șederii sale In țara noas
tră a desfășurat o activitate de 
■ desinformare a presei americane 
•și de calomniere a R.P.R.

Față de această activitate in- 
•compatibilă cu profesiunea de zia- 
jrist, cererea de prelungire a vizei 
. de ședere ta țară a lui P. W. 
•Hangen, n-a mai fost acceptată, 
J punîndu-i-se în vedere să pără
sească neîntîrziat Republica Popu- 
> iară Romînă.

„, . o serie
articole privitoare la țara

anumite

INFORMAȚII
Duminică 4 noiembrie a părăsit 

Capitala delegația grupului na
țional romîn al Uniunii Interpar
lamentare care va participa la 
lucrările celei de a 45-a conferințe 
a Uniunii Interparlamentare ce 
va avea loc la Bangkok — Tai- 
landa.

Din delegație fac parte depută
ții Avram Bunaciu, vicepreședin
te al grupului național romîn al 
Uniunii Interparlamentare, C.

Paraschivescu-Bălăceanu, secre
tar, și Victor Iliu. membru.

★

Consiliul Central A.S.I.T. co
munică :

Congresul al II-lea a'l A.S.I.T., 
convocat pentru 14—18 noiembrie 
1956, se amină pentru începutul 
anului 1957,

Ministerul Culturii anunță cu 
adîncă durere încetarea din viață 
a eminentei artiste a Teatrului 
Național „I. L. Caragiale" — 
Maria Filotti, artistă emerită a 
R.P.R., decorată cu Ordinul 
Muncii ci. I-a.

Maria Filotti, artistă de mare 
valoare, a slujit cu abnegație o 
jumătate de veac scena romî- 
nească, contribuind la dezvoltarea 

I și înflorirea artei noastre scenice. 
I Prin încetarea din viață a

Mariei Filotti — teatrul romt- 
nesc încearcă o grea pierdere.

★
Corpul neînsuflețit al artistei 

Maria Filotti va fi depus la Casa 
Artiștilor din str. Al. Popov, nr. 
27 marți 6 noiembrie, Incepînd 
de la ora 14 și în tot cursul zilei 
de miercuri.

Adunarea de doliu va avea loc 
joi 8 noiembrie la ora 10 dimi
neața. înhumarea va avea loc la 
cimitirul Bellu



CONSILIUL CENTRAL AL SINDICATELOR
DIN REPUBLICA POPULARA ROMÎNĂ

Către organizațiile sindicale,
către activiștii sindicatelor, către mun
citorii, inginerii, tehnicienii și funcțio
narii din Republica Populară Ungară

Poporul nostru solidar 
cu lupta poporului muncitor maghiar 
împotriva contrarevoluționarilor

Evenimentele din Ungaria

Frați muncitori maghiari I
Dragii noștri tovarăși de luptă!
Clasa muncitoare și întreg po

porul muncitor din R.P.R. a ur
mărit cu durere și îngrijorare 
profundă evenimentele tragice pe 
care poporul frate maghiar le-a 
trăit în zilele trecute. Aburind de 
libertățile largi democratice asi
gurate de regimuldemocrat-popu- 
Iar din Ungaria și utitizînd în 
mod fățarnic lozinci scumpe 
poporului de libertate, democrație, 
independență națională, forțele 
contrarevoluției burghezo-raoșie- 
rești puternic și -continuu spriji
nite de cercurile imperialiste din 
străinătate, au dezlănțuit atacuri 
teroriste de tip fascist împotriva 
puterii muncitorilor și țăranilor. 
Poporul romîn și minoritățile na
ționale din R.P.R. care in strtasă 
unitate au cucerit cu prețul a nu. 
meroase jertfe puterea democrat- 
populară și construiesc socialis
mul, au fost adînc mîhniți de a- 
trocitățile fioroase, masacrele și 
linșajele săvîrșite de bandele re
acționare și fasciste care au ucis 
mișelește numeroși fii devotați ai 
poporului maghiar, au incendiat 
jefuit și distrus nenumărate bu
nuri, create cu multe eforturi de 
poporul maghiar în cursul ani-

Cef care au pus la cale aceste 
bestialități sînt nu numai duș
manii poporului maghiar, ei sînt 
și dușmanii noștri, dușmanii tu
turor oamenilor muncii. Scopul 
lor este să restabilească domnia 
fabricanților și moșierilor, să res. 
tituie capitaliștilor uzinele și mao
rilor moșieri pă- unturile, să rupă 
Ungaria de familia prietenească a 
țărilor socialiste și să o trans

forme tntr-un post înaintat al re. 
acțiunii și imperialismului împo
triva Uniunii Sovietice și a celor
lalte țări democrat.populare.

Clasa muncitoare și toți oa
menii muncii din R.P.R. nu s-au 
îndoit nici o clipă că muncitori
mea maghiară și toți patrioții ma
ghiari, în fața pericolului ce ame
nința Ungaria democrat-popu'.ară, 
vor găsi forțele necesare capa
bile a zdrobi bandele fasciste con
trarevoluționare. Oamenii muncii 
și întregul nostru popor munci
tor au primit cu mare însuflețire 
și adîncă satisfacție formarea 
guvernului maghiar revoluționar 
muncitoresc-țărănesc și apelul 
lansat de acesta pentru unirea 
muncitorilor, țăranilor și intelec
tualității legată de popor, a tutu, 
ror- forțelor progresiste și patrio
tice în lupta pentru apărarea cu
ceririlor democrat-populare, pen
tru cauza construirii socialismu
lui în Republica Populară Un
gară.

Consiliul Central al Sindicate
lor din R.P.R., își exprima con
vingerea că clasa muncitoare ma
ghiară și sindicatele sale, in rîn- 
dul cărora se găsesc minunați 
luptători devotați cauzei socialis- 
m,ului și păcii, vor ști să apere 
cuceririle lor sfinte, vor împie
deca revenirea la putere a capi
taliștilor și moșierilor, vor zdrobi 
pînă la capăt teroarea fascistă, 
menținînd și întărind prietenia 
poporului ungar cu popoarele ță
rilor socialiste. Unitatea țărilor 
socialiste, în frunte cu Uniunea 
Sovietică are cea mai mare în
semnătate pentru apărarea inde
pendenței și suveranității, pentru 
progresul economic și social al 
fiecărei țări care construiește so

cialismul, pentru cauza păcii și 
socialismului în lumea întreagă.

Avem credința fermă că mun
citorii mineri, metalurgiști, fero
viari, constructori, întreaga clasă 
muncitoare, toate forțele sănă
toase și patriotice din Ungaria, 
vor fi vigilente și vor lupta fără 
odihnă pînă la zdrobirea com
plectă a bandelor contrarevoluțio- 
nare, vor restabili ordinea în în
treaga țară și relu'înd munca paș
nică constructivă, vor obține ta 
timp scurt succese în dezvoltarea 
economiei și culturii, în ridicarea 
nivelului de trai al poporului 
muncitor.

Dragi prieteni I Frați muncitori 
maghiari 1

In lupta voastră eroică pentru 
apărarea democrației și socialis
mului voi nu sinteți singuri. Ală
turi de voi sînt toți oamenii 
muncii din marea și puternica fa
milie a țărilor socialiste, toți oa
menii muncii și toate forțele pro
gresiste și democratice din În
treaga lume. In lupta voastră pu. 
feți conta pe solidaritatea fier
binte și sprijinul frățesc al cla
sei muncitoare, al sindicatelor și 
al tuturor oamenilor muncii din 
Republica Populară Romînă.

Trăiască lupta hotărîtă a po
porului trate maghiar tn frunte 
cu clasa muncitoare pentru apă
rarea orînduirii democrat-popu. 
lare I

Trăiască măreața unitate a ță
rilor socialiste I

Trăiască solidaritatea interna
țională a celor ce muncesc I

Consiliul Central al Sindica
telor din R.P.R.

Președinte, 
GHEORGHE APOSTOL

După lăsarea lucrului din 
schimbul de dimineață, textiliștii 
de la uzinele „7 Noiembrie" și-au 
exprimat într-un miting solidari, 
tatea frățească cu lupta clasei 
muncitoare maghiare care își 
unește acum forțele, pentru a 
apăra cuceririle orînduirii detno- 
crat-populare, pentru a restabili 
ordinea și liniștea In viața eco
nomică a țării.

In încheierea mitingului, texti
liștii de la uzinele „7 Noiembrie" 
au adoptat o moțiune pe care au 
adresat-o Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
tovarășului Gh Gheorghiu-Dej, 
Consiliului de Miniștri, tovarășu. 
lui Chivu Stoica și Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, tova
rășului dr. Petru Groza.

In moțiune se arată că munci
torii, inginerii, tehnicienii și func
ționarii uzinelor „7 Noiembrie" 
aprobă cu toată căldura mesajul 
trimis guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc al R.P. Un-

Să educam mai profund 
tînăra generație de intelectuali
Tragicele evenimente Prof. US1ÎV. dr. lean LiveSCU drum larg tuturor acelo- 

din Ungaria și agresiunea 1 . . „ ra dornici de Incitaturi
imperialistă împotriva E- Prorector al Universității „C. 1. Parhon Spre porțile școlilor de

Duminică 4 noiembrie, la uzi
nele „Janoș Herbak" a avut loc 
un miting la care a participat un 
număr mare de muncitori, ingi
neri, tehnicieni și funcționari ro
mîni, maghiari și de alte națio
nalități.

Cei prezenți au trimis C.C. al 
P.M.R. o telegramă în care arată:

„Noi avem convingerea că clasa 
muncitoare maghiară, aliată cu 
țărănimea muncitoare sub con
ducerea guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc recent alcă. 
tuit, va ști să pună capăt fără
delegilor comise de bandele 
contrarevoluționare, să apere cu
ceririle democratice din Ungaria, 
să țină sus steagul internațio-na-

în Capitala 
gare, clasei muncitoare ungare, 
întregului popor maghiar. „Noi ne 
solidarizăm șl sprijinim cu toată 
sinceritatea cauza justă a po
porului muncitor din Ungaria".

Exprimindu-și convingerea că 
muncitorimea ungară va zdrobi 
orice acțiune criminală a bande
lor contrarevoluționare, muncito
rii uzinelor „23 August" — ta 
adunările lor — și-au chemat to
varășii de munca la vigilență re- 
vo'utionară pentru zădărnicirea 
oricărei încercări de a lovi în cu
ceririle obținute sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Muncito
resc Romîn.

Colectivul de muncă al uzine
lor „Mao Tze-dun" a salutai cu 
prietenie frățească formarea gu
vernului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc al Republicii Populare 
Ungare.
De dimineață.’în secții muncito

rii au discutat despre ultimele 
evenimente din Ungaria, expri- 
mîndu-și satisfacția că forțele

La Cluj
Hemului proletar menținînd R. P. 
Ungară în marea familie a țărilor 
socialiste

Asigurăm C.C. al P.M.R. că 
nu vom permite nimănui să dez
bine unitatea clasei muncitoare 
din țara noastră. Ne unim mai 
strîns ca oricînd în jurul parti
dului. Vom veghea la apărarea 
cuceririlor noastre socialiste'.

Un alt miting au ținut munci, 
torii uzinelor „Carbochim" care 
și-au exprimat solidaritatea cu 
forțele patriotice din Ungaria care 
apără cuceririle regimuiui demo. 
crat-popuiar. în aceiași timp, par 
ticipanții la miting au exprimat 
hotărirea de a munci și a lupta

complotului contrarevoluționar au 
fost zdrobite.

Intr-o moțiune pe care colecti
vul de muncă al uzinelor „Mao 
Tze-dun" a adresat-o Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn se spune în încheiere :

Asigurăm Comitetul Central al 
partidului în frunte cu tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej că vom 
apăra ca lumina ochilor regimul 
nostru democrat-popular și cuce
ririle noastre socialiste, hotărîți 
să zdrobim orice încercare de a 
împiedica construirea socialismu
lui ta patria noastră.

Cei peste 1000 de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și funcționari 
care au participat la adunarea de 
Ia uzinele „Republica" au salutat 
cu bucurie formarea în R.P. Un
gară a guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc care a pă
șit cu hotărîre la lichidarea acți
unilor criminale ale forțelor întu
necate ale reacțiunii.

cu fermitate pentru Întărirea pu
terii populare ta R.P.R,

Un miting asemănător a avui 
loc în aula Universității „Bolyai" 
Cu acest prilej cadrele didactice 
și lucrătorii universității cu limbă 
de predare maghiară au adoptat 
o telegramă adresată Co
mitetului Central al P.M.R., tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
pe care o publicăm mai jos.★

Mitinguri ta care oamenii mun
cii din țara noastră și-au expri
mat solidaritatea cu clasa mun
citoare din Ungaria în lupta 
pentru apărarea regimului demo
crat-popular au avut loc și ta alte 
orașe din țară.

BUDAPESTA 5 (Agerpres). - In dimineața zilei de 4 
noiembrie, forțele complotului reacționar împotriva poporului 
ungar au fost zdrobite. S-a format un nou guvern ungar revo
luționar muncitoresc-țărănesc în frunte cu primul ministru 
Jănos Kădăr. Din guvern mai fac parte Ferenc Munnich—-vice
președinte și ministru al forțelor armate șl securității publice, 
Gyorgy Marosân — ministru de stat, Imre Horvath—ministru 
al Afacerilor Externe, Istvan Kossa — ministru de Finanțe, 
Antal Apro — ministru al Industriei grele. Imre Doge! —- 
ministrul Agriculturii, Săndor Ronay — ministrul Comerțului. 
Celelalte posturi ministeriale urmează să fie complectate după 
restabilirea orînduirii legitime în țară, cînd vor fi invitați să 
participe la guvern reprezentanții altor partide sau reprezen
tanți fără de partid, fideli democrației populare, gata să apere 
cuceririle socialiste ale poporului ungar.

Guvernul ungar revoluționar muncitoresc-țărănesc a cerut 
Comandamentului trupelor sovietice să ajute la reprimarea re
belilor care au fost sprijiniți în ultimele zile de cei rămași în 
guvernul lui Imre Nagy, guvern care s-a destrămat în urma 
părăsirii lui de către patrioții cinstiți din Ungaria.

Cu sprijinul patrioților cinstiți, la Budapesta și în alte loca
lități din Ungaria, se lichidează focarele de rezistență ale gru
purilor contrarevoluționare.

Guvernul ungar revoluționar muncitoresc-țărănesc a adresat 
poporului ungar o proclamație în care este expus programul 
de acțiune al guvernului.

Guvernul s-a adresat muncitorilor, țăranilor muncitori, inte
lectualilor, tineretului, soldaților și ofițerilor cerîndu le să spri
jine lupta dreaptă a poporului, să apere orînduirea democrat- 
populară, să dezarmeze pretutindeni bandele contrarevoluțio
nare, să reia imediat aciivitatea in prt^lucție.

Proclamația guvernului ungar 
revol uți onar muncitoresc-țărănesc

gtpfului arată oricărui om
de bună credinfă că cercurile agresive internațio
nale și pescuitorii în ape tulburi nu se dau înlă
turi de la cele mai mlrșave mașinații pentru a 
atenta la pacea lumii și a lovi in marile cuceriri 
ale popoarelor: libertatea și independența națio
nală, Mesajul adresat guvernului revolufionar 
muncitoresc-țărănesc al R.P. Ungare de către Co
mitetul Central al P.M.R., guvernul R.P R. și pre
zidiul Marii Adunări Naționale a R.P.R. ca și de
clarația reprezentantului permanent al tării noastre 
la O.N.U., cu ocazia discutării in adunarea gene
rală a agresiunii împotriva Egiptului, exprimă 
sentimentele și gindurile întregului popor muncitor 
din tara noastră. Noi am urmărit cu multă ingrijo 
rare tulburătoarele evenimente petrecute pînă in 
prezent In Ungaria, evenimente ce au pus In pri
mejdie cuceririle democratice și socialiste ale po 
porului frate maghiar, dar am avut totuși ceas de 
ceas credinfă fermă că forțele sănătoase ale po
porului maghiar vor învinge, vor salva libertatea 
și independenta Ungariei populare, vor zăgăzui 
forțele negre ale fascismului. ■

In aceste zile grele, noi. toți cei ce muncim In 
uzine, pe ogoare, tn instituții, pe băncile școlilor 
ne simfim și mai strlns unifi in jurul Partidului 
Muncitoresc Romîn. Stntem tot mal mult hotăriți 
să dăruim forjele noastre pentru făurirea marilor 
șl generoaselor idealuri ale socialismului, ale unei 
viefi tot mai bune.

Aceste zile ne reamintesc nouă, celor ce activăm 
tn domeniul tnvăjămtntulul superior și al creației 
științifice, necesitatea continuei îmbunătățiri a 
muncii noastre de pregătire a viitoarelor cadre de 
intelectuali, a viitoarelor cadre de specialiști. Spre 
deosebire de alte generații formate tn universi
tățile noastre, ttnăra generație de astăzi se bucură 
de condifii deosebite de studiu. Viața de fiecare 
zi ne dovedește că puterea populară a deschis

toate gradele.
Noi, cei care am studiat cu ani și ani tn urmi 

nu puteam nici măcar visa asemenea condiții 
de învățătură pe care le au studenții noștri astăzi 
Partidul și guvernul dovedesc o continuă grijă 
părintească față de condițiile de studiu și de viață 
ale studenților. In universitatea noastră, ca ur
mare a recentei hotăriri a Biroului Politic al C C 
al P.M.R., numărul burselor acordate studenților 
noștri a sporit de la 2616 in 1955 la 2930 tn acest 
an. iar acela al sporurilor de învățătură de la 1236 
la 1506, pe lingă faptul că alocația de hrană a 
crescut de la 5,50 lei la 7 tei pe zi. Partidul și gu
vernul au permanent in vedere necesitatea de a 
se înlătura toate greutățile și neajunsurile din via
ța studențească. Pentru învingerea acestora va 
trebui să muncim cu toți — alături de oamenii 
muncii din uzine și de pe ogoare —, profesori șt 
studenți, conștienți de răspunderile care revin in 
telectualităfii legală de popor, de cauza lui mă
reață — socialismul.

Marea majoritate a studențimii noastre răspunde 
acestei griji a puterii populare față de tineri: stu
dioși prin rezultate mereu mai bune la învățătură 
Studențimea noastră înțelege că numai tnzecin- 
du-și eforturile la învățătură, numai dediclr.du-și 
toate forțele operei de construcție a unei vieți noi. 
va putea răspunde grijii părinților for. harnici oa
meni ai muncii care așteaptă atîtea de la ei. Noi, 
acei ce avem răspunderea creșterii noii generații 
de intelectuali, trebuie, să ne îndoim eforturile 
pentru ca să ne apropiem și mai mult de studenți 
să-i educăm tn spiritul dragostei de patrie și al 
atașamentului pentru munco și lupta poporului 
pentru Partidul Muncitoresc Romîn, să-i îndrumăm 
atent și cu dragoste, pentru a-și îmbunătăți mereu 
calificarea.

In felul acesta, noi, intelectualii, luminătorii har
nicului nostru popor ne vom îndeplini o datorie 
față de patria noastră și aducem contribuția noas
tră la întărirea regimului nostru democrat-popu
lar, marea cucerire a clasei muncitoare condusă de 
Partidul Muncitoresc Romîn.

Telegrama Consiliului Științific al Universității „Bolyai" 

Către C.C. al P.MR.
Tovarășului GH. GHEORGHIU-DEJ

In numele profesorilor și al celorlalți lucrători ai 
universității „Bolyai" din Cluj ne adresăm C.C. ai 
P.M.R.

In aceste zile am urmărit cu mare îngrijorare 
evenimentele din Ungaria. Forțele contrarevoluțio
nare interne, cu sprijinul reacțiunii mondiale, au 
periclitat acele cuceriri fundamentale pe care po
porul muncitor ungar, |n frunte cu comuniștii, 
le-au obținut prin lupte eroice și pline de sacrificii 
timp de 11 ani. Ne exprimăm calda simpatie 
și solidaritate față de eforturile mari ale 
poporului muncitor ungar, care se străduieș
te să împiedice o desfășurare tragică a eve
nimentelor pentru poporul ungar, evenimente care 
ar duce la restaurarea capitalismului, la restabili
rea puterii capitaliștilor, a moșierilor și a reac
țiunii clericale. Ne exprimăm solidaritatea față de 
guvernul ungar revoluționar muncitoresc-țărănesc. 
Slntem convinși că noul guvern ungar va reuși să 
apere cuceririle democratice și socialiste ale po
porului ungar și să asigure un viitor pașnic, cons
tructiv și fericit poporului ungar.

Profesorii și ceilalți lucrători al un'versitățil 
„Bolyai" din Cluj își exprimă atașamentul și devo
tamentul lor față de realizările democratice și so
cialiste ale R.P.R. Aceste cuceriri se da.oresc lup
tei comune duse de poporul romîn și naționalitățile 
conlocuitoare. De aceea garanția hotăritoare a a- 
părării și lărgirii cuceririlor noastre constă în uni
tatea și frăția oamenilor muncii romini, unguri șl 
de alte naționalități, In munca și lupta lor comună 
pe baza ideologiei clasei muncitoare, sub conduce
rea partidului. Trebuie să fim vigllenți ca nimeni

să nu poată slăbi unitatea oamenilor muncii, a po
porului romin și a naționalităților conlocuitoare. 
Sprijini mși vom sprijini cu toată puterea eforturile 
care urmăresc lichidarea greutăților economice din 
viața orașelor și satelor noastre, dezvoltarea demo
crației populare și aplicarea consecventă a politicii 
naționale leniniste. Salutăm măsurile luate de par
tid, guvern și C.C.S. In vederea ridicării nivelului 
de trai al celor ce muncesc. Primim cu bucurie 
toate măsurile luate de guvern in vederea înlătu
rării lipsurilor care s-au manifestat in aplicarea 
liniei partidului, in problema națională. Primim cu 
încredere noile măsuri Îndreptate spre îmbunătăți
rea condițiilor de trai și de studiu ale studenților, 

împreună cu colegii noștri, profesorii romîni. 
dorim să participăm cu toată capacitatea și expe
riența noastră la străduințele care, in conformitate 
cu politica partidului și guvernului, vor avea drept 
rezultat eliminarea lipsurilor din invățămîntul nos
tru superior și crearea unor condițij mai prielnice 
pentru desfășurarea activității de cercetare știin
țifică, pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale 
șl a educației socialiste, patriotice a studențimii.

Corpul didactic și toți ceilalți lucrători ai univer
sității „Bolyai” consideră de datoria lor să Întă
rească relațiile frățești dintre poporul romîn și na
ționalitatea maghiară, fiind convins că adincirea 
muncii pașnice și creatoare în comun promovează 
totodată colaborarea țărilor socialiste in frunte cu 
U.R.S.S. și apropierea tuturor popoarelor iubitoare 
de pace în interesul progresului întregii omeniri.

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC 
AL UNIVERSITĂȚII „BOLYAI"

Guvernul revoluționar munci- 
toresc-țărănesc a adresat poporu. 
lui ungar o proclamație în care 
face o analiză a evenimentelor 
din ultimele zile. „Cu adincă în
tristare și cu inima grea — se 
spune in proclamație — vedem în 
ce situație îngrijorătoare au adus 
patria noastră iubita elementele 
contrarevoluționare și, foarte de
seori, chiar oameni de bună cre
dință și progresiști care, conștient 
sau inconștient, au abuzat de lo
zincile democrației și libertății și 
prin aceasta au netezit drumul 
reacțiunii".

Trasînd măsuri pentru dezvol
tarea și întărirea continuă a cu
ceririlor socialiste, guvernul un
gar revoluționar muncitoresc-ță
rănesc pornește de la particula
ritățile naționale și economice 
ale țării și se călăuzește de do
rința de a lichida in cel mai scurt 
timp posibil toate urmările greșe
lilor antipartinice și antipopulare 
săvirșite de Rakosi și compli
cii săi.

Asigurarea independenței na
ționale și suveranității țării este 
prima prevedere a programului 
guvernamental.

Apărarea orînduirii democrat- 
populare, socialiste Împotriva ori
căror atacuri, apărarea cuceririlor 
socialiste și înaintarea pe dru
mul construcției socialismului — 
iată sarcina căreia se consacră 
guvernul ungar-revoluționar mun
citoresc-țărănesc

In program se subliniază ne
cesitatea îmbunătățirii rapide și

simțitoare a nivelului de trai al 
oamenilor muncii, îndeosebi al 
clasei muncitoare, lichidarea biro
cratismului, necesitatea dezvoltă
rii largi a democrației pentru 
toate păturile de oameni ai 
muncii.

Lichidarea luptei fratricide, res
tabilirea ordinei și a păcii interne 
ta țară reprezintă condiția nece
sară a trecerii țării la activitatea 
creatoare constructivă a întregu
lui popor. Guvernul, se spune în 
proclamație, nu va admite ca oa
menii muncii să fie urmăriți pen
tru participarea la evenimentele 
din ultima vreme.

După stabilirea ordinei și lini- 
ștei in țara noastră, se spune in 
proclamație, guvernul ungar va 
începe tratative cu guvernul 
Uniunii Sovietice și cu ceilalți 
participant! la Tratatul de la Var
șovia in problema retragerii tru
pelor sovietice de pe teritoriul 
Ungariei.

ta domeniul politicii externe 
programul proclamă următoarele 
principii importante: stabilirea 
de strinse relații frățești cu toate 
țările socialiste pe baza deplinei 
egalități în drepturi, a neameste
cului în afacerile interne, dez
voltarea relațiilor economice pe 
baza avantajului reciproc și aju
torului reciproc, coexistența paș
nică cu toate statele, indiferent 
de orînduirea lor socială și for
ma de guvernare.

Acestea sînt prevederile funda
mentale ale programului guver
nului ungar revoluționar munci- 
toresc-țărănesc.

Apelul guvernului ungar revoluționar 
muncitoresc-țărănesc

BUDAPESTA 5 (Agerpres). 
Postul de radio Budapesta a 
transmis în cursul nopții de du
minică spre luni următorul apel:

„Desfășurarea evenimentelor 
din cursul zilej de 4 noiembrie a 
dus la înfrîngerea totală a for
țelor reacțiunii. Guvernul Imre 
Nagy care a netezit calea reac
țiunii și contrarevoluției, a înce
tat să mai existe.

Tabloul nelegiurilor și represiu
nilor săvîrșite de reacțiune împo
triva muncitorilor revoluționari, a 
activiștilor pe tărîm social, a 
populației pașnice, este îngrozi
tor.

Forțele socialiste ale Ungariei 
populare împreună cu unitățile 
armatei sovietice chemate în aju
tor de guvernul ungar revoluțio
nar muncitoresc-țărănesc și-au în
deplinit cu abnegație sarcina.

Muncitorii revoluționari, comu
niștii, activiștii pe tărîm social 
devotați orînduirii lor populare 
măreței cauze a socialismului, 
ies din ilegalitate.

Guvernul revoluționar al Un
gariei populare cheamă pe toți 
muncitorii, țăranii, intelectualii, 
studenții, întregul tineret, pe .oți 
patrioții din țară să acorde tot 
sprijinul guvernului și organelor 
sale și să treacă la îndeplinirea 
obligațiilor lor directe fiecare in 
sectorul său de muncă, la postul 
său.

Guvernul ungar revoluționar 
muncitoresc-țărănesc este pro
fund convins că în următoarele 
zile în întreaga țară se vor res
tabili ordinea și liniștea4*.

Guvernul ungar revoluționar 
muncitoresc-țărănesc

Din toată inima 
alături de tinerii patrioți din Ungaria

Am citit tn seara zilei de duminică știrile impor
tante venite din Ungaria, și anume: formarea gu
vernului revoluționar muncitoresc-țărănesc.

Această știre ne-a bucurat în mod deosebit. Am 
înțeles că forțele patriotice, oamenii cinstiți din Un
garia vecină și prietenă au pornit să apere împo
triva bandelor contrarevoluționare, cuceririle obți
nute tn 12 ani de regim democrat-popular.

Ne-am amintit tn aceste zile de cele aproape 3 
săptămtni petrecute tn Ungaria, cu ocazia unei 
excursii științifice. Am cunoscut atunci colegi de-ai 
noștri, și ei viitori ingineri — petroliști, mineri, 
mecanici, tn ctteva ore petrecute împreună, cu unii 
sau alții, ne-am împrietenit, am văzut că avem 
idealuri comune, țeluri comune. Pretutindeni la Bu
dapesta, la Veszpren, la Facultatea de petrol, la 
Șopron, la Facultatea de mine, la Miskolcz, la 
Institutul politehnic, am fost primiți cu deosebită 
prietenie.

Nu se pot uita asemenea momente ca cele petre
cute la masa oferită în cinstea noastră, de profe
sori și colegi din Miskolcz. Am discutat îndelung 
cu colegii unguri. Din etnd tn etnd auzeam cum 
etnia șoferul autobusului nostru. Atunci am aflat 
că nu era numai un bun mecanic, ci și... student 
la Conservator tn anul IV, la secția fără frecvență. 
El chiar ne-a invitat să venim peste ctțiva ani să-l 
auzim clătind pe scena operei. ,,Și am să vin și eu 
la București" — ne-a asigurat el. De altfel, parte 
din dorința lui s-a împlinit, căci am aflat nu de 
mult că a fost în (ară, fără a trece Insă prin 
București.

Așterntnd pe htrtie aceste ctteva rtndurl ne gtn- 
dearn că dacă fasciștii ar fi fost lăsați să-și facă 
pînă la capăt mendrele, prietenii noștri din Ungaria 
nu și-ar mai fi putut termina facultatea, locul lor 
fiind luat de fii ai grofilor și ai marilor indus
triași ; conferențiarul care ne vorbea despre cerce
tările ce le face tn domeniul spectroscopiei, și care 
dorea să obțină legături cu savanți romîni, nu și-ar 
mai fi putut termina lucrarea: iar amicul nostru, 
șoferul, nu și-ar mai fi putut împlini visul de a 
clnta la operă.

Acum, speranțele renasc odată cu formarea gu
vernului revoluționar muncitoresc-țărănesc din Re
publica Populară Ungară. Stntem siguri că colegii 
- tștri din (ara vecină tșl vor înțelege interesele și 
n-i se vor mal lăsa amăgi(t de lozinci demagogice,

naționaliste. Unii dintre ei, după cum arătau zia
rele. au fost folosiți ca o masă de manevră de către 
reaețlunea maghiară, care a căutat să profite de 
unele dorințl justificate ale lor. Sperăm că prie
tenii noștri, frații noștri de la institutele de tnvă- 
(ămtni superior din Ungaria vor face totul pentru 
a ajuta la restabilirea ordinei, lovind fără cruțare 
tn elementele banditești care ținteau să arunce țara 
vecină tn brațele puterilor imperialiste. Noi stntem 
alături de ei. puttnd fi siguri de prietenia și soli
daritatea noastră, de sprijinul nostru in lupta împo
triva contrarevoluției.

Dorim ca ei să-și poată susține la vară proiectul 
de diplomă. Șl ne glndim de acum la anii cînd vom 
putea lucra în producție, cum vom putea pune în 
practică cele învățate tn facultate. Vom contribui 
tn felul acesta la realizarea sarcinilor puse in fața 
poporului de Congresul al ll-lea la partidului. Cu- 
vtntul partidului este pentru noi o călăuză prețioasă 
și tocmai de aceea in aceste zile, cu toții, ne expri
măm și mai puternic dragostea Șl încrederea față 
de comuniști, față de conducerea partidului tn 
frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej.

Noi simțim permanent dragostea și grija cu care 
partidul și guvernul ne înconjoară, căuttnd, tn 
funcție de posibilitățile economiei noastre în stadiul 
actual, să ne asigure condițluni de studiu și de 
trai mereu mai bune.

Ca utemiști, membrii ai organizației noastre 
dragi. înțelegem tn aceste zile să sporim eforturile 
ta învățătură, să contribuim la întărirea disciplinei 
tn institutul nostru.

Noi nu vom lăsa niciodată să se mai reîntoarcă 
vremurile etnd pe Valea Prahovei domneau „Stan
dard Oil“ sau „Royal Dutch Shell", etnd inginerii 
romîni erau aruncați pe drumuri, iar cei care rămî- 
neau primeau salarii de ctteva ori mai mici dectt 
cele ale inginerilor străini, preferați întotdeauna tn 
posturile de conducere.

Vom sta deci fermi de veghe alături de toți 
oamenii muncii din țara noastră, avînd tn frunte 
partidul iubit, tn apărarea vieții noi, lovind fără 
cruțare tn orice manevre ale reacțiunii interne șl 
externe.

CONSTANTIN RONCEA, ERNA EERTLEFF, 
VALERIU BJOLLA. studenți anul V, Faculta

tea de tehnologie, Institutul de petrol șl gaze 
din București,

Oamenii muncii din țara noa
stră au aflat cu bucurie vestea 
formării ta Ungaria a guvernu
lui revoluționar muncitoresc-țără
nesc, condus de Jănos Kădăr, care 
pășește cu fermitate la lichida, 
rea acțiunilor criminale ale forțe
lor reacțiunii negre. Ultimele știri 
venite din Budapesta aduc la 
cunoștință că în țara vecină via
ța începe să intre pe făgașul ei 
normal. Organele puterii de stat, 
sprijinite de populație, iau mă
suri pentru organizarea activi
tății instituțiilor și întreprinderi
lor.

După cum a devenit cunoscut, 
desfășurarea evenimentelor din 
cursul zilei de 4 noiembrie a dus 
la înfrîngerea totală a forțelor 
reacțiunii. Guvernul Imre Nagy, 
care a netezit calea reacțiunii, a 
contrarevoluției, a fost răsturnat.

In scopul redării liniștei popu
lației. pentru a face posibil ca 
oamenii muncii să se întoarcă la 
locurile lor de muncă, pentru a 
înăbuși elementele contrarevolu
ționare, noul guvern maghiar a 
hotărît să ceară — așa cum s-a 
anunțat — ajutorul unităților mi
litare sovietice care se află în 
Ungaria ta baza tratatului de la 
Varșovia.

Bucurîndu-se din adîncul inimii 
de succesele poporului maghiar 
obținute în anii regimului de de
mocrație populară, oamenii mun
cii din țara noastră au fost ta 
zilele din urmă adînc îndurerați 
de faptul că dorința legitimă de 
a îndrepta lipsurile și greșelile 
serioase comise în ultimii ani în 
Ungaria, a fost în mod mîrșav și 
rapid folosită de către forțele 
negre ale reacțiunii care, abuzînd 
de libertățile acordate și flutu- 
rînd lozinci demagogice, au în
șelat buna credință a unei părți 
a oamenilor muncii.

Forțele reacțiunii și contrarevo
luției din Ungaria au scos astfel 
capul și au trecut nestingherite 
la acțiunile mîrșave, de tip fascist.

Clasa noastră muncitoare, toți 
oamenii muncii romini și ai na
ționalităților conlocuitoare din 
Republica Populară Romînă au 
urmărit evenimentele tragice din 
Ungaria cu un sentiment de a- 
dtacă îngrijorare. In tot acest

Poporul ungar
își va salva cuceririle socialiste

timp însă poporul nostru și-a ma
nifestat Încrederea de nezdrunci
nat ta puterea clasei muncitoare, 
ta acele forțe sănătoase ale po
porului maghiar, care au fost șl 
stat capabile de a zdrobi reac- 
țiunea în interesul salvării de la 
pieire a puterii muncitorilor și 
țăranilor, în interesul păstrării li
bertății și independenței Un
gariei populare.

Aceasta cu atît mai mult cu cit 
către sfîrșitul celui de al doilea 
război mondial alături de glorioa
sele Armate Sovietice eliberatoare 
și de patrioții maghiari, noi am 
vărsat singe pentru ca poporul 
Ungariei să-și cucerească indepen. 
dența națională, să-și construias
că o viață nouă și fericită.

Și intr-adevăr, evenimentele 
care au culminat cu formarea 
guvernului revoluționar muncito
resc-țărănesc au arătat că po
porul ungar a spus un „NU" ca
tegoric tuturor acelora care și-au 
pus in gînd răsturnarea regimu
lui democrat-popular cucerit cu 
atîtea jertfe. Aceste evenimente 
arată că oamenii muncii din Un
garia, muncitorii, țăranii, intelec
tualii devotați poporului, tinere
tul — au împiedicat reacțiunea 
din interiorul și din afara țării 
să restaureze rîndurile burghezo- 
moșierești atit de urite de către 
pamenii muncii.

Faplele demonstrează categoric 
că acțiunile bandelor contrarevo
luționare din Ungaria au fost 
legate prin mii de fire de urzelile 
complotiste și de activitatea sub
versivă dusă de cercurile impe
rialiste din apus. Ziarul austriac 
„Oesterreichische Volksstimme". 
de pildă, publica deunăzi o notă 
foarte grăitoare în acest sens. 
Ziarul arăta că încă ta timpul 
ocupației Salzburgului de către 
americani, acolo s-au cheltuit 
zeci de milioane de dolari pentru 
subminarea democrației tn Un
garia. De la Salzburg au fost 
lansate sute și mii de baloane ae
riene conțlntnd manifest» Insti

gatoare. De aici au fost parașu
tați ta Ungaria, agenți diversio- 
niști, arme și muniții.

Grupe ale serviciilor secrete ale 
puterilor occidentale și grupe con. 
trarevoluționare fasciste, hortiste 
au trecut granița austro-ungară 
instigînd populația la revolte și 
vărsări de singe. Organe de pre
să asemenea ziarului vienez 
„Neuer Kurier" anunțau deschis 
programul intervenției în Ungaria.

Un .nou fapt vine să explice 
„interesul" de care s-a bucurat 
în această perioadă Ungaria în 
ochii cercurilor conducătoare din 
Apus. Reprezentanți ai puterilor 
occidentale s-au grăbit să ridice 
această chestiune in fața O.N.U. 
Fără a insista prea mult asupra 
faptului că ridicarea așa numitei 
„situații din Ungaria" ta fața 
ședinței sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U. re
prezintă o încălcare grosolană a 
art. 2 din Carta O.N.U.. manevra 
puterilor occidentale are menirea 
de a crea o perdea de fum pentru 
a abate atenția opiniei publice 
mondiale de la agresiunea armată 
a Angliei și Franței împotriva 
Egiptului.

Cei care au alimentat din plin 
tulburarea situației din Ungaria 
sînt aceiași vechi și odioși asu. 
pritori ai poporului, cei care au 
înăbușit în singe prima revoluție 
maghiară din 1919 și care după 
aceea, timp de decenii, au coborît 
norii negri ai asupririi și teroarei 
asupra poporului. Spumegînd de 
furie că în 194o poporul și-a cîș- 
tigat odată pentru totdeauna li
bertatea, aceiași asupritori au 
scos astăzi capetele, ca ciupercile 
după ploaie, pentru a da din nou 
țara pe mina moșierilor și ban
cherilor.

In presă s-au publicat deja do. 
cumente ta care se face analiza 
profundă a evenimentelor petre
cute în Ungaria și este expus pro
gramul noului guvern maghiar. 
Guvernul revoluționar muncito. 
resc-țărăneso cheamă întregul

popor Ia luptă pentru înfrîngerea 
reacțiunii interne, pentru respin
gerea uneltirilor cercurilor reac
ționare imperialiste — toate a- 
cestea ta scopul redării liniștei și 
siguranței populației. Noul gu- 
vern și-a exprimat hotărirea de 
a strînge relațiile prietenești, fră
țești, cu toate țările socialiste, pe 
baza deplinei egalități și a nea
mestecului în treburile interne, 
de a colabora în pace și prietenie 
cu toate statele, indiferent de 
orînduirea lor socială. Noul gu
vern legal al Ungariei s-a decla
rat ferm hotărît să apere cuce
ririle statului democrat popular.

Formarea noului guvern revo
luționar muncitoresc-țărănesc în 
Ungaria a fost viu salutată de 
către popoarele din țările socia
liste. Ziarul chinez „Jenminjibao", 
scrie :

„Salutăm pe luptătorii unguri 
care au sprijinit continuu cauza 
socialismului. Salutăm poporul și 
armata Uniunii Sovietice care au 
ajutat de două ori poporul ungar 
să se elibereze.

Faptul că poporul ungar a reu
șit să înlăture atît de rapid pri
mejdia contrarevoluției dovedește 
că aventurierii contrarevoluționari 
nu erau decit drojdia poporului 
ungar, că ei nu au și nu pot avea 
a adevărată bază de mase".

Biroul Politic al C.C. al P. C. 
Francez a dat de asemenea pu
blicității duminică seara o decla
rație în care se spune printre al
tele : „Barînd calea foștilor aliați 
ai lui Hitler — reprezentanții 
reacțiunii și ai Vaticanului in
troduși în guvern de trădătorul 
Nagy — clasa muncitoare un
gară, dînd dovadă de energie, a 
alcătuit un guvern muncitoresc- 
țărănesc care a luat în mînă tre. 
burile țării. Acest guvern prole
tar a cerut armatei sovietice să 
contribuie la restabilirea păcii în 
interiorul țării. Partidul Comunist 
Francez aprobă întrutotul atitudi
nea guvernului muncitoresc al 
Ungariei",

Agenția iugoslavă Taniug a 
transmis un comentariu autorizat 
cu privire la evenimentele din 
Ungaria în care aprobă progra
mul noului guvern. „Programul 
noului premier al Ungariei — se 
spune în comentariu — permite o 
dezvoltare care trebuie să ducă 
la întărirea socialismului, la de
mocrația socialistă, la indepen
dența și la relații de egalitate 
între țările socialiste si foaie ce
lelalte țări".

Comitetul Central al P.M.R., gu. 
vernul R.P. Romine și Prezidiul 
Marii Adunări Naționale au adre
sat guvernului revoluționar mun- 
citoresc-țărănesc ai R.P. Ungare, 
clasei muncitoare ungare, între, 
gului popor maghiar un mesaj de 
solidaritate.

„Poporul romîn — se spune în 
acest mesaj — își exprimă sim
patia sa fierbinte pentru această 
luptă dreaptă a poporului frate 
maghiar și încrederea deplină că 
guvernul revoluționar muncito
resc-țărănesc sprijinit de masele 
largi populare va înfăptui cu suc
ces programul său înfățișat po
porului și va asigura victoria for
țelor democrației și socialismului 
în Republica Populară Ungară".

Mesajul susamintit este sprijinit 
cu căldură de către oamenii mun- 
cii din țara noastră. In numeroase 
mitinguri și adunări ei își ex
primă satisfacția și convingerea 
că poporul muncitor al Ungariei 
populare, sub conducerea noului 
guvern revoluționar muncitoresc 
țărănesc, va ști să curme acțiu
nile bandelor contrarevoluționare, 
să îndrepte mai departe țara pe 
drumul socialismului. Poporul ro- 
mîn este DUtemic convins că o 
viață bună poporului maghiar se 
poate asigura numai atunci cînd 
puterea se află în mîinile celor 
ce muncesc.

Poporul nostru urează poporu
lui maghiar succes deplin in lupta 
pentru înfăptuirea mărețului țel 
comun ai popoarelor noastre, con
struirea socialismului, pentru pro. 
pășirea și fericirea poporului ma
ghiar prieten.

„Scînteia tineretului**
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Să se pună capăt agresiunii împotriva Egiptului!
Agresorii anglo-francezi 

au debarcat în Egipt
CAIRO 5 (Agerpres). — Din sursă egipteană se anunță că anglo- 

francezil au început operații de debarcare pe coasta Egiptului. Un 
crucișător francez de 7.000 tone și un distrugător britanic au fost 
scufundate de bateriile de coastă egiptene. De la începutul agresiunii 
anglo-franceze, potrivit informațiilor transmise din surse militare 
egiptene, au fost scufundate două distrugătoare britanice iar alte trei 
au fost grav avariate. în plus flota egipteană a capturat cîteva nave 
inamice de mic tonaj. Agenția United Press anunță din New Fork 
ca reprezentantul permanent al Egiptului la O.N.U., Lutfi, a confir
mat știrea că anglo-francezii au început operații de debarcare în 
Egipt. „Agresorii au încercat să debarce în Egipt în cursul zilei de 
duminică, a subliniat Lutfi. Au avut loc lupte“.

O propunere importantă a U. R. S. S. 
pentru curmarea agresiunii în Egipt 
Mesajul adresat de N. A. Bulganin lui D. Eisenhower

Mersul operațiunilor militare
NICOSIA 5 (Agerpres). Agenția France Presse reproduce 

comunicatul nr. 20 al forțelor anglo-franceze în care se arată 
că trupele aeropurtate care au fost parașutate în zona Cana
lului de Suez au întimpinat rezistentă fiind supuse focului con
centrat al mortîerelor, tancurilor și armelor automate. Potrivit 
acestui comunicat, trupele aeropurtate franceze au cucerit două 
puncte importante în zona Canalului de Suez în regiunea de 
sud de la Port-Said, în timp ce parașutiștii britanici au ocupat 
aeroportul de la Port-Said.

TEL AVIV 5 (Agerpres). — Agenția Reuter, citind surse 
militare israelicne, relatează că trupele israeliene care înain
tează spre sudul peninsulei Sinai au ocupat localitatea Șeym 
Aș Șeik situată la intrarea în golfulAkaba. Comunicatele mili
tare israeliene relatează că patrule înaintate au atins cel puțin 
trei puncte pe malul de răsărit al Canalului de Suez. Se anun
ță de asemenea capturarea insulelor din fata portului Elath 
care au o importantă strategică pentru controlul navigației în 
acest port.

NEW YORK 5 (Agerpres). — TASS transmite: După cum trans
mite agenția United Press, potrivit unei declarații a ambasadei 
Egiptului la Washington, aceasta a primit știrea că la ora 17, ora 
Cairo, după ce au fost nimicite două batalioane de parașutiști an- 
glo-francezi, care au fost lansați pe teritoriul Egiptului în zorii 
zilei de 5 noiembrie, orașul Port-Said a fost supus unui puternic 
bombardament aerian de către avioanele engleze și franceze.

Reprezentantul ambasadei a anunțat că Statul major egiptean 
a declarat că in rindurile populației civile din Port-Said slnt multe 
victime, printre care femei și copii.

Nasser a inspectat zona Canalului de Suez

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS transmite mesajul adresat 
de N. A. Bulganin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
lui D. Eisenhower, președintele S.U.A.:

Moscova, Kremlin 
5 noiembrie 1956 

Stimate domnule Președinte,
lntr-un moment îngrijorător și de răspundere pentru cauza păcii 

generale mă adresez Dv, în numele guvernului sovietic.
A trecut o săptămină de cînd forțele armate ale Angliei, Fran

ței, precum și ale Israelului, docil voinței unor forte din afară, 
au atacat fără să aibă nici un motiv Egiptul, aducînd moarte și 
distrugeri. In mod inuman aviația engleză și franceză bombar
dează aerodromuri, porturi, instalații, orașe, localități egiptene. 
Trupe anglo-franceze au debarcat pe teritoriul egiptean. Focul ocu- 
panților distruge valori uriașe, create prin munca poporului egip
tean, zi de zi crește numărul victimelor omenești. Sub ochii întregii 
lumi se desfășoară un război de agresiune împotriva Egiptului, 
împotriva popoarelor arabe, a căror singură vină constă în faptul 
că iși apără libertatea și independenta.

Situația din Egipt cere acțiuni imediate și cele mai hotărlte din 
partea Organizației Națiunilor Unite. Dacă asemenea acțiuni nu 
vor fi luate, O.N.U. iși va pierde prestigiul în ochii întregii ome
niri și se va destrăma.

Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americll stnt membre 
permanente ale Consiliului de Securitate șl două mari puteri care 
dispun de toate tipurile moderne de arme, Inclusiv arma atomică 
și cu hidrogen. Nouă ne revine o răspundere deosebită în curma
rea războiului și restabilirea păcii și liniștii in regiunea Orientu- 
tului Apropiat și Mijlociu.

Sintem convinși că dacă guvernele U.R.S.S. șl S.U.A. lșt vor 
manifesta ferm voința de a asigura pacea și se vor pronunța îm
potriva agresiunii, atunci se va pune capăt agresiunii și nu va 
fi război.

Domnule Președinte,
In aceste ore amenințătoare, cind stnt puse Ia încercare cele 

mal înalte principii ale moralei, bazele și scopurile Organizației 
Națiunilor Unite, guvernul sovietic propune guvernului Statelor 
Unite ale Americil o colaborare strinsă pentru a curma agresiunea 
și a înceta vărsarea de sînge.

Statele Unite dispun în zona Mării Medlterane de o puternică 
flotă maritimă militară. Uniunea Sovietică dispune de asemenea

de o puternică flotă maritimă militară și de o puternică aviație. 
Folosirea în comun și neintîrziată a acestor mijloace din partea 
Statelor Unite ale Americii și din partea Uniunii Sovietice, pe 
baza unei hotărîri a O.N.U., ar constitui o garanție sigură pentru 
încetarea agresiunii împotriva poporului egiptean, împotriva. ță
rilor din Orientul arab.

Guvernul sovietic face apel la guvernul Statelor Unite ale Ame
ricii să-și unească eforturile în cadrul O.N.U. în vederea luării 
unor măsuri hotărîte pentru a se pune capăt agresiunii.

Guvernul sovietic a și adresat propuneri corespunzătoare Con
siliului de Securitate și sesiunii extraordinare speciale a Adunării 
Generale.

Astfel de acțiuni comune ale Statelor Unite și Uniunii Sovietice 
nu amenință interesele Angliei și Franței. Masele populare din 
Anglia și Franța nu vor război. La fel ca și popoarele noaJre 
ele doresc menținerea păcii. In afară de Anglia și Franța, și multe 
alte state sint interesate într-o neintîrziată conciliere și restabilire 
a funcționării normale a Canalului de Suez, tulburată de opera
țiunile militare. Agresiunea împotriva Egiptului nu a fost să S.'r- 
șită nicidecum in numele libertății navigației pe Canalul de Suez, 
care era asigurată. Războiul tilhăresc a fost dezlănțuit cu scopul 
de a restaura rînduieiile colonialiste în Orient, care au fost răs
turnate de popoare. Dacă nu se pune capăt acestui război, el con
stituie o primejdie și poate să se transforme într-un al treilea 
război mondial.

Dacă Uniunea Sovietică șl Statele Unite ale Americll vor spri
jini victima agresiunii, alte state membre ale O.N.U. ni se vor 
alătura in aceste eforturi. Prin aceasta se va ridica într-o măsură 
considerabilă autoritatea O.N.U., se va restabili și consolida pacea.

Guvernul sovietic este gata să înceapă neîntîrziat tratative cu 
guvernul Statelor Unite cu privire la transpunerea în practică a 
propunerilor mai sus expuse, pentru ca în orele următoare să poată 
fi Întreprinse acțiuni eficace în interesul păcii.

In acest moment istoric de Încordare, cind se hotărăsc destinele 
întregului Orient arab și totodată destinele păcii, aștept din plr- 
tea Dv. un răspuns pozitiv.

Cu sinceră stimă, 
N. BULGANIN 

Excelentei sala
Dwight D. Elsenhower
Președintele Statelor Unite ale Americll
Washington

In legăfurS cu situația din Ungaria

Apel către guvernele țărilor 
socialiste frățești

BUDAPESTA 5 (Agerpres).
La 5 noiembrie postul de radio guvernamental ungar a transmit 

următorul apel:
Apel către guvernele țărilor socialiste Irățeștl
Tovarăși 1 Patria noastră și poporul nostru au trecut prin eve

nimente foarte grele. In prezent dăm ultimele lovituri forțelor 
contrarevoluționare care și-au propus drept scop să nimicească 
orînduirea noastră democrat-populară, cuceririle noastre socialiste. 
In prezent sarcina noastră principală este revenirea la o viață 
pașnică, normală, vindecarea rănilor pricinuite.

Pentru realizarea cit mai grabnică a acestei sarcini, vă rugăm 
să ne acordați ajutorul vostru frățesc. Acum avem îndeosebi ne
voie de alimente, combustibil, materiale de construcție și medi
camente.

Sintem convinși că rugămintea noastră va fi satisfăcută de 
toate țările și popoarele frățești, care luptă pentru idealuri comune, 
pentru socialism.

JANOS KADAR
Primul ministru al guvernului ungar 
revoluționar muncitoresc-tărănesc 

Budapesta, 5 noiembrie 1956.

Ajutorul frățesc acordat 
Ungariei de U. R« S« S.
MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS transmite:

Către >
JANOS KADAR
Primul ministru al guvernului ungar 
revoluționar muncitoresc-tărănesc

Stimate tovarășe prim ministru 1
Guvernul sovietic a examinat apelul dvs. ș! a hotărit să acorda 

oamenilor muncii din Ungaria un ajutor frățesc gratuit și să tri
mită de urgentă in Ungaria următoarele mărfuri:

Cereale și făină 50.000 tone
Carne 3.000 tone
Unt 2.000 tone
Lapte conservat 3.000.000 cutii
Zahăr 5.000 tone
Ciment 10.000 tone
Cherestea 10.000 m3
Lemn rotund de construcția 5.000 m3
Sticlă pentru geamuri 300.000 m2
Tablă pentru acoperiș 1.000 tone
Laminate de metale feroase 3.000 tone

DAMASC 5 (Agerpres). — Pos
tul de radio Damasc a anunțat ca 
președintele Egiptului, Gamal 
Abdel Nasser, a inspectat în dimi
neața de luni zona Canalului de 
Suez și mai ales regiunile unde

au fost parașutate trupe anglo- 
franceze. Aici el a conferit cu co
mandantul trupelor egiptene din 
zona Canalului de Suez generalul 
Gamal Eddin Hussein și cu alți 
ofițeri superiori egipteni.

Guvernul sovietic cere convocarea imediată

Guvernele englez și francez 
intenționează să continue
operațiunile

LONDRA 5 (Agerpres}. — 
TASS transmite: La 5 noiembrie 
ministerul Afacerilor Externe al 
Angliei a dat publicității textul 
notei anglo-franceze, adresată lui 
Hammarskjoeld, secretarul gene
ral al O.N.U. în această noță a- 
tenția este atrasă imediat de fap
tul că guvernele englez și fran
cez trec sub tăcere deplină rezo
luția adoptată la 4 noiembrie de 
Adunarea Generală a O.N.U., 
prezentată de 19 țări ale Asiei și 
Africii, și care relevă că aceste 
guverne nu au acceptat să înde
plinească recomandările Adunării 
Generale din 2 noiembrie cu pri
vire la încetarea focului și retra
gerea trupelor dincolo de linia 
de armistițiu. Prin aceasta guver
nele Angliei și Fran(ei au de
monstrat din nou că refuză să 
pășească pe calea reglementării, 
propusă de sesiunea extraordi-

militare
nară a Adunării Generale, șl eă 
intenționează să continue opera
țiunile militare împotriva Egip
tului.

Nota guvernelor englez și fran
cez se referă exclusiv la rezoluția 
Canadei, care propune să se ela
boreze un plan de creare „a unor 
forțe armate internaționale ope
rative sub egida O.N.U." Din 
textul notei reiese că, declarîn- 
du-se formal de acord cu rezolu
ția canadiană, Anglia și Franța 
intenționează s-o folosească pen
tru crearea unor noi obstacole în 
calea reglementării situației.

Recunoscînd că operațiunile 
militare anglo-franceze din E- 
gipt continuă, nota declară fățiș 
că revenirea la situația care a 
existat înainte de agresiunea îm
potriva Egiptului, „nu numai că 
nu este de dorit în prezent, dar 
și imposibilă".

Prin Siria nu mai curge petrol 
pentru imperialiști

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite Mesajul adresat 
de D. T. Șepilov ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., lui 
Gelal Abdoh, președintele Consi
liului de Securitate:

, Către,
Președintele Consiliului de 

Securitate dl. GELAL ABDOH 
NEW YORK

Egiptul a devenit victima unei 
agresiuni din partea Angliei, 
Franței și Israelului. Orașele și 
centrele populate egiptene sînt 
supuse unor bombardamente bar
bare de către aviația anglo-fran- 
ceză. Au început operațiunile de 
debarcare și invazia directă pe 
teritoriul Egiptului a trupelor in- 
tervenționiștilor. Crește tot mai 
mult numărul victimelor în rîn- 
durile populației pașnice, «e dis
trug bunuri materiale. In ciuda 
hotărîrii din 2 noiembrie a sesiu
nii extraordinare speciale a Adu
nării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite cu privire la în
cetarea operațiunilor militare și 
retragerea tuturor trupelor străi
ne care au invadat Egiptul, răz
boiul agresiv împotriva Egiptului 
se intensifică.

a Consiliului
Situația creată Impune necesi

tatea ca Organizația Națiunilor 
Unite 6ă ia măsuri imediate ‘și 
eficace pentru a se pune capăt a- 
gresiunii. Dacă țn acest moment 
hotărîtor Organizația Națiunilor 
Unite va arăta că nu este în stare 
să pună frîu agresorilor, ea va 
submina încrederea în ea, a po
poarelor din lumea întreagă, iar 
înaltele e) idealuri și principii 
vor fi călcate în picioare.

Ca apărător al păcii și securi
tății popoarelor, guvernul sovie
tic cere convocarea imediată a 
Consiliului de Securitate pentru a 
discuta următoarea problemă: 
„Cu privire la neîndeplinirea de 
către Anglia, Franța și israel 
a hotărîrii din 2 noiembrie a se
siunii extraordinare speciale a A- 
dunării Generale" și „Cu privire 
la măsurile imediate pentru 
curmarea agresiunii împotriva E- 
giptuluj a statelor mai sus men
ționate".

In scopul luării de măsuri 
grabnice și efective pentru lichi
darea războiului agresiv împo
triva poporului egiptean, guver
nul Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste propune următorul 
proiect de rezoluție a Consiliului 
de Securitate:

de Securitate
„Consiliul de Securitate,
luind in considerare faptul că 

rezoluția din 2 noiembrie 1956 a 
sesiunii extraordinare speciale a 
Adunării Generale, care recoman
da guvernelor Angliei, Franfei și 
Israelului să înceteze imediat o- 
perațiunile militare împotriva E- 
giptului și să-și retragă trupele 
de pe teritoriul Egiptului, nu a 
fost îndeplinită de către Statele 
mai sus menționate și că opera
țiunile militare împotriva Egip
tului continuă,

pornind de la necesitatea luă
rii de măsuri imediate pentru 
curmarea agresiunii deslănțuite 
de Anglia, Franța și Israel împo
triva Egiptului,

propune guvernelor Angliei, 
Franței și Israelului, să înceteze 
imediat; insă cel mai tîrzlu după 
12 ore din momentul adoptăr i 
prezentei hotăriri toate operațiu
nile militare împotriva Egiptului 
și să retragă in termen de trei 
zile trupele care au invadat teri
toriul Egiptului.

In conformitate cu art. 42 din 
Carta O.N.U., Consiliul de 
Securitate consideră necesar ca 
toate statele membre ale O.N.U. 
și în primul rînd S.U.A. și 
U.R.S.S., ca membre permanente 
ale Consiliului de Securitate, care 
dispun de puternice flote aeriene

și maritime militare, să acorde 
victimei agresiunii — Republica 
Egipt, ajutor armat și de altă 
natură, prin trimiterea de forțe 
aeriene și maritime militare, uni
tăți de trupe, voluntari, instruc
tori, tehnică militară și alt aju
tor, țn cazul cînd Anglia, Franța 
și Israelul nu vor îndeplini pre
zenta hotărîre in termenul indi
cat".

In ceea ce îl privește, guvernul 
sovietic declară că este gata să-și 
aducă contribuția la frînarea a- 
gresorilor, la apărarea victime
lor agresiunii, la restabilirea 
păcii prin trimiterea în Egipt a 
forțelor aeriene și maritime mili
tare necesare în acest scop.

Guvernul sovietic țși exprimă 
convingerea că Statele membre 
ale Organizației Națiunilor Unite 
vor lua măsurile necesare pentru 
apărarea drepturilor suverane ale 
Statului egiptean și pentru resta
bilirea păcii.

Vă rog, domnule președinte, să 
difuzați prezenta declarație a gu
vernului sovietic tuturor membri
lor Consiliului de Securitate și 
tuturor celorlalte state membre 
ale Organizației Națiunilor Unite.

Ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S

D. T. ȘEPILOV
5 noiembrie 1956

In afară de aceasta, pentru a asigura funcționarea neîntreruptă 
a Industriei și a celorlalte ramuri ale economiei naționale ale Unga
riei, guvernul sovietic a însărcinat Ministerul Comerțului Exterior 
să expedieze înainte de termen in Republica Populară Ungară 
materialele, materiile prime, combustibilul și celelalte mărfuri care 
urmează să fie livrate în conformitate cu acordurile în 1956, pre
cum și mărfurile care urmau să fie livrate in primul trimestru al 
anului 1957 în baza acordului comercial pe 1957.

De asemenea, Ministerul Ocrotirii Sănătății al U.R.S.S. a fost 
însărcinat să trimită de urgentă in Republica Populară Ungară 
în mod gratuit medicamentele necesare pentru populație.

Cu salut tovărășesc
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

5 noiembrie 1956 N‘ BULGANIN
Moscova, Kremlin

Puterile occidentale încearcă 
să se amestece în treburile 

interne ale Ungariei

BEIRUT 5 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Asso
ciated Press, călători sosiți din 
Siria relatează că stațiile de pom
pare ale societății engleze „Irak 
Petroleum Company", situate pe 
teritoriul sirian, au fost incen
diate. Se știe că pe teritoriile Si
riei și Libanului trec trei conduc
te care leagă terenurile petroli
fere din Irak cu porturile Banias 
(Siria) și Tripoli (Liban). Acum 
transportul petrolului din Irak 
spre Mediterana s-a întrerupt pe 
teritoriul sirian. Popoarele țărilor 
arabe au și avertizat de altfel pu

terile occidentale că vor arunca 
în aer conductele petrolifere dacă 
Egiptul va fi atacat de către 
țările occidentale.

Agen(ia Associated Press anun
ță de asemenea că primul minis
tru al Siriei, Sabri Asali, care 
totodată este guvernatorul mili
tar al țării, a interzis exportul 
produselor petrolifere aflate în re
zervoarele societății „Irak Pe
troleum Company" de pe terito
riul sirian, întreaga cantitate de 
petrol aflată în această țară 
fiind pusă la dispoziția autorită
ților siriene.

Este momentul să se acționeze 
de îndată

— a declarat reprezentantul R.P.R. la O.N.U.

Indignarea oamenilor sovietici

Pregătirea unui regiment de voluntari 
indonezieni pentru Egipt

DJAKARTA S (Agerpres), — 
TASS transmite : Agenția Antara 
anunță că Uniunea foștilor com
batanți din intreaga lndonezie a 
hotărit să formeze un regiment 
de voluntari pentru a ajuta Egip
tul în războiul împotriva Israelu
lui, Angliei și Franței. A avut loc 
o ședință specială a reprezentan
ților Uniunii foștilor combatant!

din întreaga lndonezie, în cadrul 
căreia a fost precizată poziția în 
problema actualei crize din Orien
tul Mijlociu. După această șe
dință fostul general-maior Sud- 
radjat, președintele Uniunii, a 
chemat pe toți foștii combatanți 
din Indonezia să se pregătească 
pentru a se înrola în legiunea de 
voluntari pentru a ajuta Egiptul 
în lupta sa

NEHRU A ACCEPTAT propunerea 
Indoneziei de a se convoca o 
conferință a țărilor participante 
la pactul de la Colombo

DJAKARTA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: Reprezentantul 
diplomatic al Indiei în Indonezia 
a transmis primului ministru Sas- 
troamidjojo răspunsul primului 
ministru al Indiei, Nehru, la pro
punerea Indoneziei de a se con
voca o conferință a țărilor parti
cipante la pactul de la Colombo 
(India, Indonezia, Birmania, Pa
kistan și Ceylon — n.r.) în legătu-

Demonstrația celor

ră cu agresiunea Angliei, Franței 
și Israelului împotriva Egiptului. 
Primul ministru Nehru a acceptat 
această propunere și și-a exprimat 
dorința ca această conferință să 
aibă loc la Delhi.

Se crede că conferința va putea 
fi convocată la mijlocul lunii 
noiembrie, după ce se va primi 
răspunsul Birmaniei, Pakistanului 
și Ceylonului.

40.000 de londonezi
LONDRA 5 (Agerpres). — 

Aproximativ 40.000 de persoane 
au manifestat duminică în Trafal
gar Square, piață din centrul 
Londrei, protestînd împotriva a- 
gresiunii britanice in Egipt și ce- 
rînd demisia primului ministru 
Eden. .

La manifestație au participat 
un mare număr de studenți și de 
cetățeni britanici din Common
wealth printre care indieni, pa
kistanezi și locuitori din Antile.

In cadrul mitingului care a 
avut loc au luat cuvîntul printre 
alții fruntașii laburiști Bevan, 
Greenwood și Edith Summerskill. 
Bevan a înfierat cu vehemență ac
tivitatea guvernului Eden.

După discursul lui Bevan, ma- 
nifestanțij s-au îndreptat spre 
Downing Street, reședința primu
lui ministru, unde Eden se afla 
într-un consiliu de miniștri. Mani- 
festanții scandau: „Eden trebuie 

î plece“, „Nu vrem război

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
In ședința din noaptea de 3-4 
noiembrie a sesiunii extraordinare 
a Adunării Generale a Organiza, 
tiei Națiunilor Unite, Atanase 
Joja, reprezentantul permanent 
al R.P.R. la O.N.U., luind cuvîn
tul cu privire la rezoluțiile apro- 
bate de Adunare pentru oprirea 
agresiunii Israelului, Angliei și 
Franței în Egipt, a spus:

.Acum nu este vreme de dis
cursuri, acum trebuie să se acțio
neze. Voi face, de aceea, o de
clarație foarte scurtă. Ce.i de fă- 
cut după părerea delegației noa
stre ?

Trebuie, în primul rînd, să se 
constate că rezoluția Adunării ex. 
traordinare de urgență a provo
cat două reacții, două atitudini 
diferite:

Pe de o parte, guvernul egip
tean ne informează că acceptă 
rezoluția Adunării Generale, dacă 
armatele atacatoare pun capăt 
operațiunilor agresive.

Pe de altă parte, guvernele en
glez și francez ne informează 
că.și mențin punctul de vedere. 
Ele ne fac cunoscute și condițiile 
pe care le socotesc indispensabile 
pentru oprirea operațiunilor mili
tare. Or, aceste condițiuni consti
tuie în fapt un non possumus 
(refuz asupra căruia nu se poate 
reveni N.R.) care se opune rezo
luției O.N.U.

Iată deci, două atitudini abso. 
lut contrarii, una supunîndu-se 
voinței exprimate de Adunarea 
Generală O.N.U., cealaltă nedînd 
urmare rezoluției.

Adunarea Generală convocată 
fn sesiune de urgentă, a cerut 
imediata încetare a foculuî. Gu. 
vernul egiptean nu pune pentru 
aceasta decît o singură condiție 
care decurge din dreptul de legi
timă apărare și anume ca ataca
torii să-și înceteze operațiunile 
agresive.

Guvernele agresoare pun condl. 
ții care n-au nimic de a face cu 
grija pentru pacea și securitatea

internațională. Iar în timpul aces. 
ta, războiul — căci este război — 
continuă și se intensifică pe teri
toriul egiptean, împotriva poporu. 
lui egiptean care citează în fa
voarea sa dreptul și cere ajutorul 
Națiunilor Unite. Bombardarea 
orașelor și satelor continuă, vieți 
omenești sint secerate, instalații 
feroviare și altele sînt distruse 
Iată faptele.

In ceea ce privește dreptul și 
legalitatea internațională, 64 gu. 
verne reprezentate la O.N.U. au 
declarat prin voturile lor că 6Înt 
de partea egipteană.

Ce-i de făcut ? In primul rînd, 
este bine să se știe că, votînd re
zoluția din 2 noiembrie, O.N.U. 
s-a respectat și a respectat drep
tul. Dacă Organizația Națiunilor 
Unite va stărui în această atitu
dine și va trage concluziile nece
sare, agresiunea va fi dezarmată. 
Carta prevede sancțiuni pentru 
cazurile în care un stat agresor 
ar călca în picioare recomandă
rile O.N.U. Adunarea Generală 
trebuie să-I autorizeze pe Secre
tarul ei General să ia de îndată 
legătură cu beligeranții și să le 
ceară să înceteze focul, să-și re
tragă trupele și să respecte voința 
Națiunilor Unite. Adunarea Gene
rală trebuie să constate neîntîr
ziat că cele două guverne occi
dentale și Israelul nu consimt să 
dea curs rezoluției O.N.U.

Adunarea Generală a deliberat. 
Acum este momentul să acțione
ze, să acționeze de îndată, deoa
rece sînt în primejdie vieți ome
nești, deoarece a fost atacată su
veranitatea si independența unui 
stat membru al O.N.U., deoarece 
pretutindeni în lume milioane de 
oameni așteaptă de la noi o so. 
luție, deoarece O.N.U., și princi
piile pe care le personifică sînt 
pe punctul de a fi discreditate, 
dacă nu acționăm în conformitate 
cu dreptul și justiția.

Atanase Joja a anunțat apoi că 
votează în această problemă pen
tru rezoluția prezentată de dele, 
gatul Indiei.

MOSCOVA 5 (Agerpres). —• 
TASS transmite : Agresiunea an- 
gio-franco-israeliană împotriva 
poporului egiptean iubitor de li
bertate a trezit indignare și re
voltă în rîndurile oamenilor so
vietici. In seara zilei de 5 no
iembrie, mii de oameni ai muncii 
din Moscova s-au întrunit spon
tan pe Sofiskaia Naberejnaia 
(Cheiul Sofiei) în fața sediului 
ambasadei engleze pentru a-și 
exprima protestul împotriva ac
țiunilor criminale ale agresorilor. 
Mulți au adus cu ei pancarte pe 
care era scris în limbile rusă și 
engleză : „Jos războiul", „Rușine 
agresorilor!“. In grupurile de 
locuitori ai Moscovei care treceau 
prin fața ambasadei erau studenți, 
muncitori și iuncționari, gospo
dine. Demonstranții scandau „Jos 
războiul 1“ „Jos mîinile de pe E- 
gipt!“. Ei cîntau cîntece de pace.

Funcționarilor ambasadei en
gleze le-au fost înmînate scrisori 
de protest în care se cerea înce
tarea neîntîrziată a agresiunii 
neprovocate împotriva Egiptului.

In aceeași seară, o demonstra
ție similară a avut loc în țața 
clădirii ambasadei iranceze. Mulți 
demonstranți au vrut să înmîneze 
ambasadorului proteste scrise îm
potriva agresiunii în Egipt. To
tuși, ambasadorul nu a apărut în 
iața demonstranților. Din mulțime

f.............Declarația
•
• După cum transmite agen-
• fia Ceteka, Federația Mon-
• diată a Tineretului Democrat
• a dat publicității o declarație 
î în legătură cu agresiunea
• împotriva Egiptului. în decla-
• rație se subliniază că
• F.M.T.D. Iși exprimă indigna- 
î rea profundă față de această 
? agresiune dezlănțuită de for-
• țele armate ale Marii Britanii,
• Franței și Israelului. Fă^ă în-
• doială că această agresiune 
: este îndreptată spre restabili-
• rea regimului colonial asupra
• Canalului de Suez și spre în- 
: năbușirea năzuințelor de inde-
• pendență ale popoarelor Asiei 
? și Africii și, în special, ale 
: popoarelor țărilor arabe.
• F.M.T.D. se pronunță în de-

au răsunat strigăte Indignate: 
„Rușine agresorilor!“ „Jos impe
rialiștii !“, „Suezul — egip
tenilor !“.

O demonstrație de -protest ase
mănătoare a luat naștere de ase
menea în apropierea ambasadei 
statului Israel. Demonstranții au 
atîrnat pe gardul ambasadei și 
pe clădirile vecine pancarte cu 
lozincile: „Jos mîinile de pe E- 
gipt 1“ „Jos ațîțătorii la război!“ 
„Cerem retragerea trupelor israe
liene din Egipt!** „încetați inter
venția în Egipt!“.

Grupuri de manifestanți scan
dau : „Să vină ambasadorul 1“ 
„Comunicați guvernului dv. pro
testul nostru". Ca răspuns la a- 
ceste exclamații în ambasadă a 
fost stinsă lumina.

Demonstranții scandau în cor: 
„Rușine ațîțătorilor la război, ru 
șine agresorilor!“. Demonstrația 
a durat peste trei ore. La sfîrși- 
tul demonstrației sub ferestrele 
ambasadei au trecut femei care 
purtau în tăcere deasupra capete
lor lor copii.

Concomitent în aceeași scară în 
fața ambasadei egiptene au venit 
multe mii de demonstranți. Ei 
și-au exprimat din toată inima 
simpatia fierbinte pentru poporul 
egiptean în lupta sa sfîntă îm
potriva agresorilor a-nglo-francezi 
și israelieni.

F. M. T. D............
• 

clarația sa în sprijinul rezo- ? 
lufiei sesiunii extraordinare ? 
a Adunării Generale a O.N.U. ? 
F.M.T.D., se spune în declara- • 
fie, cheamă tineretul tuturor î 
țărilor să sprijine această ho- * 
tărîre' a O.N.U. Ea salută ti- • 
neretul Egiptului și al tuturor * 
țărilor arabe care luptă pen- • 
tru drepturile sale vitale. Ea * 
salută tineretul Marii Britanii, * 
Franței și celorlalte țări care • 
înfierează cu hotărîre răz- : 
boiul. Ea salută năzuințele ti- : 
neretului de a menține pacea. : 
F.M.T.D. cheamă întregul ti- ? 
neret, toate organizațiile de : 
tineret să răspundă prin întă- ? 
rirea unității și ascuțirea vi- • 
gilenței la pericolul care a- • 
menință cauza păcii. •

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: In după amiaza 
zilei de 4 noiembrie a avut loc o 
ședință a sesiunii extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U. 
pentru examinarea așa numitei 
probieme „situația din Ungaria". 
Reprezentantul U.R.S.S., A. A. 
Sobolev a obiectat împotriva in
cluderii acestei probleme pe or
dinea de zi_ a Adunării. El. a de
clarat că discutarea situației din 
Ungaria ar reprezenta o încălcare 
grosolană a art. 2 din Carta Or
ganizației Națiunilor Unite care 
interzice amestecul în treburile 
interne ale oricărui membru al 
O.N.U. încercarea de a aduce a- 
ceasta problemă țîn discuția Adu
nării Generale, este o încercare de 
a stimula elementele fasciste din 
Ungaria, iar țelul ei nu este de 
a contribui la pacea și securitatea 
internațională, ci la înrăutățirea 
situației internaționale.

A. A. Sobolev a declarat că 
ridicarea „problemei ungare" este 
o încercare de a abate atenția Or
ganizației Națiunilor Unite și a 
opiniei publice mondiale de la 
agresiunea împotriva Egiptului. 
Cu toate acestea majoritatea A- 
dunării a hotărît să discute pro
blema situației din Ungaria. A- 
ceastă „discuție" a arătat furia pe 
care a produs-o eșecul aventurii 
contra-revoluționare din Ungaria 
în cercurile care sperau să ni
micească orînduirea socialistă din 
această țară și să o transforme 
într-o unealtă a intrigilor lor in
ternaționale. Delegatul S.U.A. 
Lodge, a rostit un discurs plin 
de ură care a dat tonul întregii 
„discuții". El a prezentat un pro
iect de rezoluție care prevede a- 
mestecul O.N.U. în treburile in
terne ale Ungariei. S-au dedat de 
asemenea la calomnii deșănțate la

adresa Uniunii Sovietice deîegațiî 
Franței, Spaniei, Turciei și cî- 
țiva alți reprezentanți care au 
sprijinit proiectul de rezoluție a- 
merican.

Reprezentantul U.R.S.S., A. A. 
Sobolev, a dezvăluit cauzele pen
tru care reprezentantul S.U.A. și 
cîțiva alți delegați au încercat să 
prezinte într-o lumină denaturată 
situația reală precum și evoluția 
evenimentelor din Ungaria. El1 
a prezentat Adunării tabloul real 
al situației din Ungaria.

A. A. Sobolev a făcut cunoscut 
Adunării programul guvernului 
ungar revoluționar muncitoresc- 
tărănesc care corespunde intere
selor oamenilor muncii ungari în 
momentul de față.

Trebuie să se dea posibilitatea 
ca poporul ungar însuși să-și con
struiască statul, să biruie greută
țile care au existat pe această 
cale, a spus A. A. Sobolev. Iată 
de ce delegația sovietică a obiec
tat cu fermitate și va continua 
să obiecteze împotriva încercări- 
lor de a impune Adunării vreo 
hotărîre în legătură cu așa-zisa 
„problemă ungară", deoarece ori
ce hotărîre de acest gen repre
zintă un amestec în treburile in
terne ale Ungariei.

La propunerea ciankaișistului, 
proiectul de rezoluție al S.U.A. a 
fost pua la vot și adoptat cu ma
joritate de voturi. împotriva aces
tei rezoluții au votat delegațiile 
U.R.S.S., R.S.S. Ucraineană, 
R.S.S. Bielorusă, Poloniei, Ceho
slovaciei, Romîniei, Bulgariei și 
Ajbaniei. S-au abținut de la vot 
delegațiile Iugoslaviei, Indiei, In
doneziei, Egiptului, Finlandei, Af
ganistanului, Birmaniei, Ceylonu
lui, Iordaniei, Libiei, Nepalului, 
Arabiei Saudite, Siriei și Yeme
nului.

Conferința pe tară a membrilor
P.M

VARȘOVIA 5 (Agerpres). — 
P.A.P. transmite: La 4 noiem
brie s-a deschis la Varșovia con
ferința pe țară a activului Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez 
pentru discutarea sarcinilor ac
tuale ale Partidului

La conferință participă aproxi
mativ 2.200 de delegați care au 
fost aleși țn cadrul ședințelor 
plenare ale comitetelor de partid 
districtuale, municipale, de oraș, 
precum și ale comitetelor d’n în
treprinderile muncitorești mai 
mari și universitățile din intrea
ga țară. La conferință participă

LLP.
de asemenea primii secretar) al 
acestor comitete de partid.

De asemenea iau parte mem 
brii Biroului Politic și secretaria
tului C.C. al P.M. U.P., precum 
și membri ai guvernului R.P. 
Polone,

Conferința a fost deschisă de 
J. Cyrankiewicz, membru in Bi
roul Politic al C.C. al P.M.U.P., 
după care a luat cuvîntul W. Go
mulka, prim secretar al C.C. al 
P M.U.P.

După cuvîntarea lui W, Go
mulka au inceput discuțiile.

PRAGA. La 4 noiembrie a pă
răsit Praga delegația Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice condusă de tov. 
A. B. Aristov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S. Vizita delegației C.C. al 
P.C.U.S. în Cehoslovacia a contri
buit la consolidarea și adîncirea 
relațiilor dintre partidele comu
niste frățești și dintre popoarele 
cehoslovac și sovietic.

DELHI. — La 5 noiembrie s-a 
deschis la Delhi cea de a 9-a con
ferință generală a U.N.E.S.C.O., la 
lucrările căreia participă delegați 
din 61 de țări și reprezentanți ai 
diferitelor organizații care au le

gături cu O.N.U. La deschiderea 
conferinței au luat cuvîntul Ne
hru, primul ministru al Indiei, și 
Azad, ministrul Invățămîntului 
din India.

NEW YORK. — După cum 
transmit agențiile de informații, 
la 3 noiembrie secretarul de stat 
Dulles a fost supus unei inter
venții chirurgicale, îndepărtîndu- 
i-se o parte a intestinului gros. 
Departamentul de stat a dat pu
blicității un comunicat în care se 
spune că așa cum au arătat ana
lizele de laborator, țesutul înlă
turat s-a dovedit a fi distrus de 
cancer glandular. _____
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