
Unitatea de nezdruncinat
a țărilor socialiste

Au trecut 39 de ani de Ia Ma
rea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie. Din an in an apare mai 
puternică în fata oamenilor mun
cii din întreaga lume măreția a- 
cestui eveniment, care a deschis 
o nouă epocă in istoria omenirii. 
Alarea Revoluție Socialistă din 
Octombrie și victoria construc
ției socialiste in Uniunea Sovie
tică au insuflat clasei muncitoare 
de pretutindeni Încrederea nestră
mutată in jzbinda socialismului, 
au arătat tuturor exploatator 
și asupritilor calea sigură spre 
eliberarea lor.

Tn urma celui de-al doilea răz
boi mondial și a tnfrtneerii hitle- 
rismului. popoarele dintr-un șir 
de țări din Europa și Asia — 
printre care și poporul romin — 
au răstu-nal dominația capitalș- 
tilor și moșierilor și șl-au luat 
soarta în propriile lor miini. ins- 
taurînd orinduirea democrat-popu- 
Iară.

Popoarele țărilor socialiste slnt 
strîns unite intre ele prin legă
turi de prietenie sinceră care an 
ca temelie de nezdruncinat orin
duirea socială in care puterea este 
a oamenijor muncii. Ele sint le
gate prin telul comun al construi
rii socialismului și prin fidelita
tea fată de învățătura marxist- 
leninistă. Intre țările socialiste 
s-au creat, pentru înttia oară în 
istorie, relații de deplină egali; 
tate în drepturi, de colaborare și 
într-aiutorare frățească. Ele folo
sesc forme și metode variate tn 
construcția socialistă, corespunză
toare particularităt lor naționale, 
confruntă propria lor experiență 
eu experiența celorlalte țări so
cialiste și in primul rind cu ex
periența bogată a Uniunii Sovie
tice. — primul stat care a cons
truit socialismul — folosind-o in 
mod creator la condițiile concre
te ale țărij proprii. Țările socia
liste iși bazează oolitica lor ex
ternă pe principiile suveranității, 
integrității teritoriale, respectării 
reciproce și neamestecului in tre
burile interne ale altor state. Ele 
promovează o politică de priete- 
n e și colaborare cu toate popoa
rele, o politică de coexistentă paș
nică și de dezvoltare a relațiilor 
economice si culturale cu toate 
statele, fără deosebire de orindui- 
re socială. Unitatea indestructibi
lă între țările socialiste tn frunte 
eu Uniunea Sovietică, reprezintă 
o forță uriașă care exercită o in
fluentă determinantă asupra des
fășurării întregii vieți internațio
nale.

Omenirea datorează de pe acum 
toarte mult unității țărilor socia
liste. căci ea s-a dovedit a fi cel 
mal activ si mai puternic factor 
care a existat vreodată în istoria 
omenirii in apărarea păcii și in
dependentei popoarelor. Datorită 
acțiunii pe care o exercită acest 
factor, cercurile agresive au tre
buit să tină seama de voința 
popoarelor, să accepte o oarecare 
destindere In relațiile interna
ționale.

Forța lagărului socialist constă 
nu numai in unitatea propriilor 
sale rinduri, dar și tn uriașa tortă 
de atracție a acestei unități, care 
exercită o mare influentă asupra 
altor popoare.

Popoarele eliberate de sub Jugul 
colonial, popoarele din tarile slab 
dezvoltate văd în relațiile dintre 
statele socialiste un exemplu de 
relații în care țări înapoiate, da
torită tntr-ajutorării prietenești, 
pe baza egalității depline în 
drepturi între țări inegale ca mă
rime și forță, au putut să por
nească pe calea unui avint rapid, 
transformîndu-se în scurt timp 
în țări dezvoltate din punct de 
vedere economic si cultural Ele 
comoară aceste relații eu relații
le dintre propriile lor țări și pu
terile imperialiste, care duc o po
litică de cruntă exploatare colo
nială, de jefuire a bogățiilor altor 
țări

Atitudinea consecventa a Uniu
nii Sovietice și a celorlalte țări 
socialiste în lupta pentru întări
rea păcii, pentru rezolvarea pe 
calea pașnică a problemelor liti
gioase intre state, apărarea de 
către acestea a drepturilor națio
nale ale popoarelor jsuarite și 
subjugate de puterile co'uniallste 
au atras simpatia și admirația 
multor state nesocialiste și a 
cercurilor largi ale opiniei publice 
mondiale, au făcut să crească în
crederea popoarelor fa'.ă de 
U.R.S.S., au Întării autoritatea 
morală și influența lagărului so
cialist.

Tocmai datorită faptului că 
unitatea țărilor socialisle consti
tuie principalul bastion al păcii 
și al progresului social, reacțiu- 
nea internațională caută prin 
orice mijloace să dezbine unitatea 
țărilor socialiste.

Acțiunile reacțiunii urmăresc 
discreditarea relațiilor între țări
le socialiste și in primul rind. 
intre Uniunea Sovietică și cele
lalte țări socialiste, ponegrirea 
ajutorului pe care U.R.S.S. fi a- 
cordă altor state socialiste, sub
minarea intr-ajutorării și spriji
nului reciproc între țările socia
liste incit să slăbească aceste 
stale, să lovească in indepen
denta națională și cuceririle re
voluționare ale popoarelor lor.

GH. GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al C.C.

al Partidului Muncitoresc 
Romîn

Evenimentele tragice din Un
garia amintesc oamenilor mun
cii din toate țările socialiste că 
vigilenta neslăbită față de unel
tirile reacțiunii interne și externe 
constituie o necesitate imperioa
să pentru popoarele țărilor so
cialiste. pentru partidele lor co
muniste și muncitorești. In Un
garia forțele contrarevoluționare, 
inspirate de reacțiunea interna
țională. au încercat să distrugă 
măreața cucerire a poporului — 
puterea oamenilor muncii, să li
chideze regimul democrat-popu
lar, să înapoieze uzinele șl fabri
cile capitaliștilor și pămtntul mo- 
ș terilor. să reînnoiască robia și 
asuprirea capitalistă, urtte de po
por. Folosind în mod perfid do
rința îndreptățită a oamenilor 
muncit de a lichida greșelile si 
lipsurile din trecut, camuflîn- 
du-se sub lozinci false și dema
gogice, bandele contrarevoluțio
nare au aruncat tara in haos, au 
săvirșit devastări barbare in 
Budapesta și în alte orașe ale 
tării, au înecat Ungaria in singe.

Cercurile reacționare de pretu
tindeni jubilau cu speranța că 
evenimentele din Ungaria se vor 
repercuta șl in celelalte țări de- 
mocrat-populare.

In momentele cele mai grele 
pentru soarta poporului ungar, 
clasa muncitoare din Ungaria, 
adevărațîi patriot! unguri au gă
sit in ei forțele pentru a ridica 
poporul la luptă împotriva con
trarevoluției. pentru a apăra pu
terea democrat-populară și cuceri
rile revoluționare ale poporului.

Este ușor de imaginat tragedia 
poporului ungar dacă in aceste 
momente ar fi fost părăsit de 
prietenii Ini sinceri, dacă n-ar fi 
simțit solidaritatea frățească și 
sprijinul popoarelor celorlalte 
tari socialiste.

Dar acest lucru nu s-a intim- 
plat și nici nu putea să se tn- 
ttmple. Popoarele Uniunii Sovie
tice, Chinei, Rominiei. iugoslaviei 
Cehoslovaciei, Bulgariei și altor 
țări care construiesc socialismul, 
au înfierat cu indignare și hotă- 
rire contrarevoluția care a aten
tat la interesele vitale ale ponoru
lui frate ungar și a'.e oamenilor 
muncii unguri, crimele singeroa- 
se ale bandelor reacționare «I 
fasciste, manifestîndu-și sprijinul 
lor pentru lupta forțelor patrio
tice din Ungaria care apără re
gimul democrat-popular. Eveni
mentele din Ungaria au demons
trat unitatea popoarelor tuturor 
țărilor socialiste care se inspiră 
din ideologia internaționalismului 
proletar și sint pătrunse de hotă- 
rirea de a apăra cauza socialis
mului.

★
Poporul romin cunoaște din 

propria sa experiență marea În
semnătate a relațiilor de priete
nie frățească și de colaborare cu 
țările socialiste ți. in primul rind 
cu Uniunea Sovietică. Oamenii 
muncii din tara noastră, niciodată 
nu vor uita că fiii popoarelor so
vietice și-au vărsat singeie ală
turi de fiii poporului romin pen
tru eliberarea Rominiei de sub 
jugul fascist.

In anii cind eforturile noastre 
erau îndreptate spre înlăturarea 
distrugerilor războiului și învin
gerea greutăților a doi ani de se; 
cetă, cind foametea făcea ravagii 
in rîndurile populației, iar de 
dincolo de ocean ni se trimetea 
mălai stricat plătit cu aur greu, 
1n acești ani de lipsuri mari și 
pentru poporul sovietic. Uniunea 
Sovietică ne.a dat pline și a sal
vat viata a sute de mii de copii, 
de femei și bărbați.

Oamenii muncii din tara noa
stră nu uită niciodată că fără aju
torul Uniunii Sovietice, Rominia 
nu ar fi putut evita intervenția 
imperialistă, nu ar fi putut să-și 
consolideze independenta politică 
și economică și să-și ocupe locul 
ce i se cuvine de drept în viafa 
internațională. Munca creatoare a 
poporului romin pentru lichidarea 
stării înapoiate a tării, pentru 
dezvoltarea economică și înflori
rea patriei, pentru continua ridi
care a nivelului de viată și cui- 
iură a maselor populare se bucură 
de un permanent ajutor economic 
și tehnic din partea Uniunii So
vietice. In fiecare regiune, in fie
care oraș sau comună. în fiecare 
întreprindere, oricare om al mun
cii poate arăta dovada materială 
a sprijinului frățesc acordat Ro
miniei de Uniunea Sovietică.

De aci izvorăște sentimentul 
de adincă prietenie a poporului 
nostru fată de Uniunea Sovietică, 
de înaltă prețuire pe care poporul 
romin o dă prieteniei cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte țări so
cialiste. Problemele ivite in pro
cesul desfășurării acestor relații 
au fost întotdeauna rezolvate in 
spirit tovărășesc, pe baza depli
nei egalități in drepturi și a în
crederii reciproce- Republica Popu. 
iară Romină a simții întotdeauna 
solidaritatea și sprijinul material 
și moral al Uniunii Sovietice, al 
celorlalte țări socialiste.

Este un mare merit al Congre
sului al XX-lea al Partidului Co
munist ăl Uniunii Sovietice că a 

. analizat. In spiritul internaționa
lismului proletar, anomaliile ivite 
în relațiile intre țările socialiste 
sub influența cultului personali
tății și că împreună cu celelalte 
țări socialiste, cu celelalte par
tide comuniste și muncitorești. 
P.C.U.S. a luat in ultimii ani mă. 
suri hotărite pentru lichidarea 
acsstor anomalii, pentru înlătura
rea a tot ce ar putea diminua 
principiul egalității în drepturi 
sau ar putea umbri prietenia și 
unitatea țărilor socialiste.

Declarația recentă a guvernu
lui Uniunii Sovietice cu privire 
la bazele dezvoltării și întăririi 
prieteniei și colaborării _ întră 
U.R.S.S. și celelalte țări socialiste 
este un document extrem de im
portant pentru dezvoltarea și în
tărirea prieteniei șj colaborării 
între Uniunea Sovietică și cele
lalte tărj socialiste, și iară în
doială va exercita o puternică 
influență pozitivă în dezvoltarea 
relațiilor intre stale în întreaga 
lume.

In abordarea unor sau altor 
probleme in diferite țări socialiste 
pot exista desigur unele deosebiri. 
Dar în problemele fundamentale 
ale construcției socialiste și ale 
vieții internaționale între țările 
socialiste există o unitate deplină.

Cresc și se întăresc legăturile 
frățești de prietenie și încredere 
între țările socialiste. Ca de o 
stfncă de granit se lovesc de uni
tatea lor toate acțiunile defăimă
toare și provocatoare ale cercu
rilor agresive imperialiste.

Aslstînd la Congresul al VIII- 
lea al Partidului Comunist Chi
nez, în convorbirile cu conducă
torii P. C. Chinez, cu oameni ai 
muncii chinezi, am văzut cit de 
mult este stimată și iubită Uniu. 
nea Sovietică în China populară, 
cit de mult este prețuită unita
tea frățească, socialistă, a aces
tor două mari popoare, prietenia 
și frăția tuturor popoarelor ță
rilor socialiste

Ho'.ărîrile recente ale Partidu. 
Iui Muncitoresc Unit Polonez 
arată cu toată claritatea legătura 
sirinsă intre lupta pentru întări
rea democrației socialiste, pentru 
construirea socialismului și fap
tul că Polonia populară aparține 
lagărului țărilor socialiste. După 
cum se subliniază in aceste ho- 
tărlri, P.M.U.P leagă în mod 
indisolubil interesele Poloniei 
populare cu alianța de nezdrunci. 
nat polono-sovîetică, cu interesele 
Întregului lagăr socialist.

De mare însemnătate interna
țională este reluarea legăturilor 
intre Iugoslavia și celelalte țări 
socialiste. Vizita recentă a dele
gației guvernului remin și a Par. 
tidului Muncitoresc Romin in 
Iugoslavia și rezultate'e convor
birilor au demonstrat că s-a creat 
o bază trainică pentru întărirea 
continuă a legăturilor frățești de 
prietenie între țările noastre so
cialiste

in vremurile noastre năzuința 
de a asigura o pace trainică a 
cuprins popoarele tuturor țărilor, 
tuturor continentelor de pe glob. 
Țările lagărului socialist, in frun
te cu marea Uniune Sovietică, gu 
vernele acestor țări, partidele co
muniste și muncitorești duc o po. 
litică fermă și perseverentă de 
apărare a păcii și întărind necon
tenit prietenia lor. luptă pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
prietenești intre toate popoarele.

La cea de-a 39-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, poporul romîn iși ex
primă din nou dragostea și prie
tenia de nezdruncinat ce leagă 
Rominia de puternicul stat socia
list, prima țară a socialismului 
victorios — Uniunea Sovietică — 
și de celelalte țări socialiste. Este 
o datorie patriotică a partidelor 
comuniste și muncitorești, o dato
rie fată de munca creatoare a 
poporului pentru o viată mai 
bună, o datorie față de popoarele 
lumii doritoare de a izbăvi ome
nirea de grozăviile războiului și 
de consecințele lui, să întărească 
ne.contenit unitatea țărilor socia. 
liste, 6ub sleagul marxism-leninis- 
mului, al Internaționalismului 
proletar.

(Din ziarul „Pravda" 
Nr. 312 (13975)

♦
♦
♦
t
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

:în întreaga lume*
♦
♦
♦
♦
*

Sărbătorirea

♦

t
a zilei de :

7 Noiembrie :

Citiți în pag- lll-a

t Proletari din toate firile, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2337 4 PAGINI - 20 BANI

Pe întreg cuprinsul patriei

Oamenii muncii au sărbătorit
ziua de 7 Noiembrie

Adunarea festivă de la Cluj
Peste 1100 oameni ai muncii 

romîni și maghiari, muncitori, 
oameni de știință și artă, func
ționari, militari au ump'.ut pînă 
la refuz sala Teatrului Național.

Adunarea este deschisă de tov. 
Ion Fărăgău, secretar al comite
tului orășenesc P.M.R. Cluj. Au 
vorbit despre cea de-a 39-a ani 
versare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie — în limba 
romină, 
cretar 
P.M.R. Cluj, iar în limba 
ghiară. Ștefan Bencze, 
al comitetului orășenesc P.M.R. 
Cluj.

Vorbitorii au scos în evidență 
succesele pe care le-a obținut po
porul nostru muncitor condus de 
partid pe drumul deschis de Ma
rea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie. Ei au subliniat în mod 
deosebit realizările din regiunea

tov. Gavril Lupșa, se
al comitetului regional 

ma- 
secretar

Cluj: construirea a peste 20 noi 
întreprinderi, dezvoltarea uzine
lor sodice din Ocna Mureș, In
dustria Sîrmei din Cîmpia Turzii.

In satele regiunii, tot mai mul
te familii de țărani muncitori își 
unesc laolaltă păminturile, for- 
mind unități socialiste agricole. 
Astfel, pină acum, au fost deja 
constituite 603 G.A.C. și întovă
rășiri agricole.

Vorbind despre politica pe caro 
o duce partidul nostru pentru re
zolvarea problemei naționale, a 
fost scos în evidentă faptul că 
s-a înființat Teatrul și Opera 
maghiară din Cluj, Universitatea 
,.Bolyai", unde alături de studen
ții romîni, învață 2251 studenți 
maghiari, germani, evrei.

In repetate rlnduri, participan
tă la adunare și-au manifestat 
dragostea lor pentru Uniunea 
Sovietică, pentru P.C.U.S, pentru 
P.M.R. și guvernul nostru, aplau- 
dînd și scandind lozinci.

Intr-un sat ardelenesc
ORADEA (de la coresponden- lectiviști, întovărășiți șl indivl- 

tul nostru).
Primele zile de toamnă — șl 

totodată zilele premergătoare lui 
7 Noiembrie — au fost un nou 
prilej pentru țăranii muncitori 
din Diosig de a înscrie in șirul 
realizărilor lor in afara celo1’ 
două gospodării colective și două 
întovărășiri, un cămin cultural, o 
uzină electrică proprie și un tro
tuar asfaltat, realizat prin auto- 
impunere și muncă- voluntară, 
care se întinde de la gară pînă 
in centrul comunei. De asemenea, 
țăranii muncitori din Diosig, co-

dna li au reparat — prin autoim- 
punere și muncă voluntară, dru
murile din comună

Sărbătorirea zilei de 7 Noiem
brie a atras In sala căminului 
cultural al comunei Diosig un 
număr de peste 700 de (ărani 
muncitori, colectiviști, întovără
șiți și individuali.

Ei au finut să-și manifeste cu 
acest prilej atașamentul de nez
druncinat fafă de Uniunea So
vietică. bastionul păcii și progre
sului omenirii.

La Bicaz

TELEGRAMĂ
Către Comitetul Central al Partidului Muncii 

Albaniadin
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de a 15-a 

Muncii din Albania, Comitetul 
Romin, clasa muncitoare din Republica Populară Romină. vă tri
mit dv. și prin dv. tuturor membrilor partidului un fierbinte salut 
comunist.

Vă urăm din toată inima noi și mari succese in întărirea conti
nuă a unității partidului, in consolidarea statului democrat-popular, 
pentru binele oamenilor muncii, pentru victoria socialismului in 
Republica Populară Albania.

COMITETUL CENTRAL 
AL

PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

aniversări a înființării Partidului 
Central al Partidului Muncitoresc

) 
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J Tot mal multe școlj ale pa- 
t triei noastre sint înzestrate cu 
j laboratoare bine utilate. Aci, 
I elevii au posibilitatea să-și con- 
I solideze cunoștințele predate 
( la cursuri, lată pe pionierele j 
[ Niculina Dumitru, Elisabeta | 
I Popescu, Cornelia Dumitru și j 
j Alexandra Stejereanu din cla- ' 
I sa a Vil-a a Școlii mixte nr. I 
I15 din București făcind expe j 
[riențe in laboratorul de chi- j 
l mie al școlii. J
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A 55-a aniversare 
a tovarășului 6h. Sheerghiu-Oe]

împreuna cu
SUCEAVA (de la coresponden

tul nostru).
Ziua de 7 Noiembrie a fost în 

acest an pentru tinerii din regiu
nea Suceava o zi deosebită, de
oarece au avut ca oaspeți o dele
gație de comsomoliști din R.S.S. 
.Moldovenească în frunte cu tov. 
Marin Ghiorghj Ivanovici, loc.ii- 
tor de secretar al C.C. al Comso- 
molului din R.S.S. Moldovenea
scă.

In comuna Putna delegația de 
comsomoliști a fost primită cu 
mult entuziasm de către tineret. 
S-au schimbat insigne, iar pionie
rii au dăruit oaspeților cravate 
roșii și insigne, Olea Ciofu, bri-

oaspeți dragi
gadieră comsomolistă de la fer
ma zootehnică a colhozului „8 
Martie" din Hașenesenii Mari, ra- 
ionul Bălti, a discutat îndelung 
cu un grup de tineri din comună 
despre munca ei și a celor 40 
comsomolișli care lucrează la fer
mă. Ivan Catarev Mateevici. se
cretarul celor peste 160 de com- 
somoliști din colhozul Molotov, 
raionul Grigoriopole, a discutat 
despre unele probleme din munca 
comsomoliștilor cu Traian Hrin- 
cescu, secretarul organizației 
U.T.M. din comună. Tinerii com- 
somoliști și utemiști au vizitat 
împreună mînăstirea Putna și 
muzeul Stefan cel Mare care se 
află acolo.

BICAZ (de la corespondentul 
nostru). — întregul șantier al 
hidrocentralei de la Bicaz a săr
bătorit ziua de 7 Noiembrie prin 
adunări festive, urmate de pro
grame artistice și prezentări de 
filme. Așa, de pildă, la clubul 
central s-au adunat peste 1000 de 
muncitori, unde tov. Vasile Rusu, 
secretarul comitetului de partid, 
a vorbit despre cea de-a 39-a ani
versare a Revoluției Socialiste din 
Octombrie.
Constructorii de la Bicaz prețuiesc 

ca aerul și apa prietenia cu poporul 
frate sovietic. Nu există sector 
pe șantier unde să nu întilnești 
semnele ajutorului sovietic: de la 
utilaj, mașini, specialiști, docu
mentația tehnică, pînă la adop
tarea metodelor avansate de 
muncă etc. Constructorii au întîm- 
pinat cu noi succese in muncă 
ziua de 7 Noiembrie, Astfel, ei 
au turnat importante cantități de 
beton la blocurile 19. 20 și 21 din 
masivul stăvilarului. Minerii de 
la tunel-intrare au betonat inelcJ?. 
tn contul celei de-a doua decade 
a lunii februarie 1957, iar bri
găzile de tineret, de la tunel-ie- 
șire, au fost intr-o dirză întrecere 
în vederea obținerii celui mai ri
dicat indice de depășire a planu
lui. Brigăzile și echipele de tine
ret de la tunel-intrare au închis, 
pînă la 7 Noiembrie, 57 de inele, 
depășind astfel, cu 2 inele planul 
anual. în prezent, harnicii mineri 
betonează inelele în contul lunii 
februarie 1957 șl execută lucrări 
de excavații în contul celei de-a 
treia decade a lunii ianuarie 
1957 Acestor realizări li se pot 
alătura și altele, de alt ordin, 
cum ar fi construirea a 3 blocuri 
muncitorești la Dodeni, a unei 
cantine moderne, cu o capacitate 
de 500 locuri, la fabrica de ciment 
etc.

Fără îndoială că toate acestea 
constituie expresia vie a recunoș
tinței pe care bravii constructori 
o poartă partidului și guvernului 
nostru. în telegrama adresată 
C.C. al P.M.R., constructorii de la 
tunel-intrare s-au angajat să dea. 
pînă la sfîrșitul anului. 13 inele 
peste plan șl să reducă prețul de 
cost cu 11,5 la sută .față de 10,3 
la sută cit prevedeau sarcinile de 
plan.

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partiaului Muncitoresc Romin
București

La a 55-a aniversare a zilei tale de naștere, Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Prezidiul Marii Adu
nări Naționale și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare 
Romine, îți urează, scumpe tovarășe Gheorgliiu-Dei, multă sănă
tate și putere de muncă pentru a putea îndeplini, ca și pină 
acum, marile sarcini pe care partidul ți le-a încredințat.

Eroica noastră clasă muncitoare, harnica țărănime munci
toare a țării noastre, intelectualitatea noastră devotată po
porului, strins unite in jurul partidului, au neclintita Încredere 
că, sub conducerea pricepută și fermă a Comitetului Central 
în frunte cu tine, vor obține noi și importante succese in lupta 
pentru întărirea continuă a partidului, apărarea și consoli
darea regimului democrat-popular și construirea socialismului 
în patria noastră, pentru întărirea unității țărilor socialiste, 
a colaborării și prieteniei între popoare și apărarea păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

PREZIDIUL MARII ADUNARI NAȚIONALEA RP.R.
CONSILIUL DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

Recepția de îa Ambasada U.R.S.S. din București
Cu prilejul zilei de 7 Noiem- gea, acad. P. Constantinescu-Iași, 

brie, cea de-a 39-a aniversare a r-u n
Mari; Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Uniunii 
Sovietice la București, A. A. 
Epișev, a oferit o recepție în sa
loanele ambasadei.

La recepție au participat tova
rășii : Gh. Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, acad. Mihail Sadoveanu, 
Gheorghe Apostol, general de ar
mată Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
rilă, Nicolae Ceaușescu, Iosif 
Chișinevschi, general colonel 
Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Constantin Pîrvulescu, 
Dumitru Coliu. Leonte Răutu, ge
neral co'onel Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitee, Vladimir Gheor
ghiu. Al. Birlădeanu. S. Bughici, 
acad. prof. dr. C. I. Parhon, arad. 
Traian Săvu'.escu, Constanta Cră
ciun, I. Cozma, Th. lordăchescu. 
acad. Ilie Murgulescu, P. Nicu- 
lescu-Mizil, Gherasim Popa. Ion 
Pas, Sorin Toma. Ghizela Vass, 
Șt. Bălan, N. Bădescu, O. Berlo-

Petre Costache, Gh. Cioară, C. 
Doncea, Gh. Diaconescu, I. Dumi
tru, F. Gheltz, general maior Ion 
Gheorghe, C. Loncear, Petre Lu- 
pu, Voi nea Marinescu, Manea 
Mănescu, G. Gaston Marin, C. 
Popescu, Marcel Popescu, G. D. 
Safer, Bucur Șchiopu, D. Simu- 
lescu, Marin Stancu, Mihai Su- 
der, C. Teodoru, Ștefan Cleja, 
conducători ai organizațiilor ob
ștești, academicieni, Eroi ai Mun
cii Socialiste, oameni de artă și 
cultură, ziariști.

La recepție au participat am
basadorii extraordinari și plenipo
tențiari ai: R.P.D. Coreene—Den 
Em, R.D. Germane — W. Egge- 
rath, R.P. Bulgaria — S. Pavlov, 
R.P.F. Iugoslavia — N. Vuja- 
novici, R.P. Albania — Miha 
Lako, R.P. Chineze — Ke Bo- 
nian. R. Cehoslovace — dr. Ivan 
Rohal Ilkiv, R.P. Ungare — Fe
renc Keleti. ministrul plenipoten
țiar și trimis extraordinar al 
Egiptului — Hussein Chawki, in-

sărcinatul cu afaceri al Austriei— 
Albert Filz, însărcinații cu afaceri 
ad-interim ai: R.P. Polone — 
Czeslaw Kasprzak, Finlandei — 
Matti Pyykko, R.D. Vietnam — 
Fan Van Su, însărcinatul cu afa
ceri curente al Elveției — Ernst 
W. Gubler, și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Au luat parte membrii delega
ției de ziariști sovietici care vi
zitează Republica Populară Ro- 
mînă, în frunte cu A. V. Grebnev, 
conducătorul delegației.

La recepție, ambasadorul Uni
unii Sovietice la București, A .A. 
Epișev, a toastat pentru pace și 
prietenie între popoarele tuturor 
statelor. El a dat glas salutului 
poporului sovietic către popoarele 
Indiei, Indoneziei și Birmanieiși 
simpatia oamenilor sovietici pen
tru lupta eroică a poporului egip
tean și a tuturor statelor arabe 
împotriva agresiunii și colonia
lismului. Noi, a spus A. A. Epișev, 
dorim în mod sincer consolidarea 
prieteniei și colaborării între po
poarele U.R.S.S. și ale Angliei, 
S.U.A., Franței, Italiei, Finlan
dei, Suediei, Norvegiei, Dane
marcei, Islandei, Austriei, Japo
niei și altor țări. In încheiere, 
A, A. Epișev a toastat pentru co
laborarea de neclintit dintre ță
rile lagărului socialist, pentru 
continua întărire a prieteniei ro- 
mîno-sovletice, pentru poporul ro. 
mîn și guvernul Republicii Popu
lare Romine și pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn și Comitetul 
său Central.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a 
toastat pentru prietenia veșn.că 
și de nezdruncinat dintre po
porul romîn și poporul sovietic, 
pentru unitatea frățească a țări
lor socialiste, pentru succesele ma
relui popor sovietic, constructor 
al comunismului, pentru guvernul 
sovietic și pentru Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice în frunte 
cu Comitetul său Central leninist.

De asemenea. în numele corpu
lui diplomatic, din însărcinarea 
lui Den Em, decanul corpului di
plomatic, a toastat Ferenc Keleti, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Tovarășului GH. GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al C. C. al P. M. R.

Scumpe tovarășe Gh. Gheorghiu-Dej,
Cu ocazia celei de a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, în numele utemiștilor și al întreguluj tineret muncitor din 
R.P.R., vă transmitem un fierbinte salut comunist și vă dorim 
viață îndelungată 
cltor.

Dedicată fără 
indisolubil legată 
pentru eliberarea

și sănătate spre binele poporului nostru mun- 

rezervă cauzei sfinte a poporului muncitor, 
de lupta eroică a încercatului nostru partid 

r___  _______  clasei muncitoare, a poporului, de sub jugul
exploatării burghezo-moșicrești și a imperialismului, pentru cons
truirea noii orinduirj socialiste, viața și activitatea dumneavoastră 
constituie pentru tineretul țării noastre o pildă de înalt patrio
tism, de devotament și abnegație proletară pentru nobilele idealuri 
comuniste.

De aceea, scumpe tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej, asigu
răm Comitetul Centrai al partidului și pe dumneavoastră persoi al, 
că nu vom precupeți nici un efort în îndeplinirea sarcinei de 
onoare pe care o are Uniunea Tineretului Muncitor de a fi prin
cipalul ajutor al Partidului in opera de educație comunistă a tine
retului. Sub conducerea înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Ro
mîn vom munci tot mai intens pentru educarea tinerei general i 
din patria noastră in spiritul învățăturilor atotbiruitoare ale marxism 
leninismului, pentru formarea unui tineret nou cu o conștiință inai- 
tă patriotică, socialistă — participant activ la lupta pentru cons
truirea socialismului, devotat fără margini cauzei Partidului Mun
citoresc Romin, gata de sacrificiu pentru apărarea și întărirea pu
terii muncitorilor și țăranilor.

Organizația noastră revoluționară de tineret va păstra neștirbit 
principiul conducerii Uniunii Tineretului Muncitor de către partid 
— izvorul și chezășia tuturor succeselor noastre. Alături de toți 
oamenii muncii din patria noastră vom lupta cu și — 
pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de cel de al II-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romin. Vom păzi ca lumina ochilor cu
ceririle revoluționare ale poporului muncitor, ne vom ridica necon
tenit vigilența revoluționară împotriva dușmanilor regimului de
mocrat-popular. Vom milita neobosit pentru întărirea continuă a 
invincibilei comunități a țărilor socialiste, pentru apărarea păcii.

Vă urăm incă o dată, tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
sănătate și mulți ani de muncă rodnică Închinată construirii socia
lismului, viitorului fericit al poporului și tineretului nostru,

COMITETUL CENTRAL 
AL UNIUNII TINERETULUI MUNCITOR

★
Tn ziua de 8 noiembrie a.c„ to

varășul Gh. Gheorghiu-Dej, prim 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn. a 
împlinit 55 de ani.

Cu acest prilej, la sediul C.C. 
al P.M.R., în prezența membrilor 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R.. 
acad. Mihail Sadoveanu, vice-pre- 
ședinte al Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Populare Romine, a transmis to
varășului Gh. Gheorghiu-Dej me
sajul de salut al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, al guvernului 
Republicii Populare Romine și al 
C.C. al P.M.R.

O delegație a sindicatelor din 
R.P.R., alcătuită din reprezentanți 
ai oamenilor muncii din diferite 
ramuri ale economiei și culturii, 
In frunte cu tov. Mihai Marin,

mai mult avint

★
secretar al C.C.S.. a transmis to
varășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej salutul Consiliului Central 
al Sindicatelor.

Delegația tineretului din R.P.R., 
în frunte cu tov. Virgil Trofin, 
prim secretar al C.C. al U.T.M., 
a transmis tovarășului Gh. Gheor
ghiu-Dej salutul și felicitările Co
mitetului Central al Uniunii Tine
retului Muncitor.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a 
mulțumit celor prezenți și prin 
ej tuturor oamenilor muncii pe 
care-i reprezintă pentru felicitări
le și caldele cuvinte ce i-au fost 
adresate asigurîndu-i că va lupta 
și pe viitor cu aceeași hotărîre ca 
pînă acum pentru interesele cla
sei muncitoare și ale poporului 
romîn, pentru cauza socialismului 
și a păcii. (Agerpres)



-l?A muzicalA Concertele Orchestrei 
simfonice de stat a Uniunii Sovietice Din fier vechi— pubhaitfe NE-A FOLOSIT

kl&ie CRITICA

Publicul nostru iubitor de mu
zică a fost pur și simplu răsfățat 
in Luna Marii Prietenii. O serie 
întreagă de manifestări artistice 
care a fost deschisă de David 
Oistrah cu memorabilele sale con
certe, continuată de soprana Va
lentina Maximova și dirijorul Ar- 
vid Jansons, iar In prezent Or
chestra simfonică de stat a 
U.R.S.S., sub conducerea dirijo
rilor ei Konstantin Ivanov și Ni
kolai Anosov, au dat o mare însu
flețire viejii muzicale.

Importantă formație orchestra
lă, bine cunoscută de noi din emi
siunile radiofonice și din înregis
trările sale, Orchestra simfonică 
de stat a Uniunii Sovietice este 
alcătuită din muzicieni cu o se
rioasă pregătire profesională și cu 
o vastă experiență concertistică. 
Am fost cuceriți din capul locu
lui de disciplina fără rigiditate a 
orchestrei, de spiritul ei de echipă, 
de munca in colectiv perfect or
ganizată și de acea ținută sobră, 
serioasă a intregil interpretări. 
Sonoritatea grupurilor instrumen
tale este rotunjită șl unitară, iar 
echilibrul între aceste grupuri 
bine realizat — de unde un vo
lum de ansamblu cit se poate de 
omogen. Se disting îndeosebi 
coardele și suflătorii in instru
mentele de lemn, a căror calitate 
de sunet este excepțională.

Aceste remarcabile însușiri teh
nice le-am aflat Valorificate din 
plin de-a lungul celor trei con
certe pe care le-am ascultat pină 
acum. Una dintre cele mai bune 
realizări ale orchestrei a fost, 
fără îndoială, Sulta a ll-a, extra
să de Prokofiev din muzica sa 
pentru baletul „Romeo și Julieta". 
Sub conducerea dirijorului Niko
lai Anosov, orchestra a redat cu 
o subtilitate rar inttlnită ginga
șele sentimente umane de la te
melia lucrării, făcindu-ne să re
trăim, cu intensitate, unele mo
mente ale dramei shakespeariene, 
așa cum au fost ele exprimate in 
muzică de către Serghei Proko
fiev. A apărut cutremurător eres- 
cendo-ul năpraznic din primul ta
blou, urmat de căderea bruscă, tn 
pianissimo, a orchestrei, care zu
grăvește antagonismul celor două 
familii rivale, Montagu și Capulet. 
Vtrtejul spumos al dansului ce 
evoci pe Julieta, căldura șl gra
vitatea lui Padre Lorenzo, care 
protejează pe cei doi îndrăgostiți, 
grațiosul „dans al tinerelor anii- 
leze“ și. In final, dramatica see- 
lă „Romeo la mormintul Julietei" 
au fost redate de dirijorul Anosov 
cu o pătrundere impresionantă a 
sensului poemului lui Shakes
peare. a evocatoarelor imagini 
muzicale create de Prokofiev.

Orchestra a prezentat, avlnd 
ca solistă pe Silvia Șerbescu. 
Concertul al treilea pentru pian 
și orchestră de Prokofiev. Acel 
lirism cordial, tipic rus — atit 
de bine definit de cunoscutul cri
tic sovietic Netiev — din prima 
parte a concertului, caracterul 
grațios al temei cu variafiuni din 
partea a doua și, In general di 
namismul, energia umană In pil 
nă afirmare care se află la baza 
lucrării, au fost exprimate cu cla
ritate și strălucire de solistă șl 
orchestră. intr-o colaborare sus
ținută simplu, eficace și cu com
petență. de către dirijorul Nikolai 
Anosov.

Tot in cadrul acestui concert 
— consacrat exclusiv muzicii lui 
Prokofiev — am ascultat și Sim 
fonia a Vll-a, lucrare din ultima 
perioadă de creație a compozito
rului (1952). Fără a avea un pro
gram, ea este străbătută de un 
puternic elan juvenil, răspunzind 
bine intențiilor compozitorului de 
a înfățișa in ea vigoarea, avlntul 
care animă întregul tineret sovie
tic de astăzi. Am recunoscut și 
aici vivacitatea ritmurilor speci-

Primul concert dat în sala Ateneului R.P.R. de Orchestra sim
fonică de stat a Uniunii Sovietice, dirijată de Konstantin Ivanov.

fice compozițiilor lui Prokofiev 
unele efuzii lirice de mare puri
tate precum și anumite accente 
de umor sănătos și sincer. Acest 
concert, suplimentat la entuzias
tele aplauze ale ascultătorilor cu 
o seînteietoare prezentare a uver- 
turei la opera „Ruslan și Lud
mila" de Glinka, s-a încheiat 
intr-o atmosferă de sărbătoare, 
ca șl primul concert, in care di
rijorul Ivanov a făcut o remar
cabilă prezentare a Simfoniei a 
V-a de Ceaikovski. Ascultătorii 
noștri au fost interesați nu nu
mai să audieze această capodo
peră a simfonismului rus din vea
cul trecut, dar să și cunoască a- 
devărata tradiție interpretativă 
pe care o continuă, in zilele noas
tre, o formație de prestigiu cum 
este Orchestra simfonică de stat 
a U.R.S.S.

Dirijorul Ivanov a dat o inter
pretare de mare vitalitate lucră
rii, realizată in același timp cu 
sobrietate deplină. El a scos in 
frumoasă evidență atit caracte
rul dramatic a! simfoniei cit și 
raportul organic care există in
tre mișcările ei. Execuția extrem 
de cizelată ne-a dat putința să 
descoperim, chiar și după atitea 
nenumărate audiții, 3 seamă de 
noi frumuseji interioare, de deta
liu armonic și orchestral ale lu
crării, de un interes artistic cap
tivant. mereu proaspăt.

Dirijorul Ivanov este un ani 
mutor de seamă, care are darul 
de a stimula orchestra. In pro
gramul său a figurat și Simfonia 
a Vll-a de Beethoven, care s-a 
bucurat de o execuție cit se poate 
de îngrijită. Cu toate acestea, 
unii ascultători — oblșnuiți să 
vadă in această lucrare o adevă 
rată „apoteoză a dansului", cum 
a numit-o Wagner (in sensul, 
desigur, că ea se bazează și ex
ploatează in chip strălucit tndeo- 
sebi elementele de ordin ritmic)
— au fost înclinați să socotească 
interpretarea sobră, ponderată u 
lucrării, ca avlnd un caracter a- 
cademic Această opinie ținind 
de gust șl obișnuință, nu poate 
Impieta asupra calităților de an
samblu și de detaliu ale execuției.

Ultimul concert de miercuri sea
ra, condus pe riad de cei doi di
rijori, ne-a înfățișat un program 
de muzică rusă clasică: Glinka, 
Musorgski, Ceaikovski. Chiar dacă 
unele dintre lucrările interpretate
— ca de pildă „Valsul" de Glin
ka — nu au fost de natură să 
pună in evidență problemele unei 
elevate concepții interpretative, 
concertul ne-a oferit o dată mai 
mult prilejul de a aprecia remar
cabila măiestrie de execuție a or
chestrei.

Concertele Orchestrei de stat 
a U.R.S.S. ne-au putut da pe de

plin măsura valoroasetor forje 
artistice aflate în sinul acestui 
colectiv care s-a bucurat de o 
foarte caldă primire tn țara noas
tră.

J. V. PANDELESCU

Importante lucrări 
edilitare în folosul 

populației 
Bucureștiului

Sfatul Popular al Capitalei a 
obținut o seamă de realizări in 
folosul celor ce muncesc. Iată nu
mai o parte din lucrările edilitare 
realizate. S-au pavat, asfaltat și 
modernizat pină in prezent străzi 
pe o suprafață de 510.100 m.p., 
printre care bulevardele Constan
tin Brincoveanu și Ghencea. Ilu
minatul public a fost extins pe 
încă 326 de străzi in lungime de 
88,4 km. S-au electrificat 6 
parcuri, cu o suprafață de 20 km. 
printre care : Parcul Icoanei, GiU- 
lești, Snagov, Pușkin etc. Zona 
verde a Capitalei a crescut cu 
încă 115.300 m.p. amenajindu-se 
parcuri și grădini. Pe mai multe 
străzi din Capitală au fost plan
tați 255.900 arbori, arbuști șl 
plante agățătoare.

In cinstea zilei de 7 Noiembrie 
alte 643 de familii muncitorești 
din Capitală au intrat in aparta
mente noi. S-au construit șl dat 
in folosință 5 noi localuri de școli 
cu 46 săli de clase, în cartierele 
Tunari, Apărătorii Patriei, Mili
tari, Străulești și Alexandriei. 
Sălile de spectacole s-au înmuF 
țit și ele. Astfel a fost amenajată 
a doua sală de spectacole a Tea
trului Municipal. în cartierul Mi
litari a fost construit un nou ci
nematograf. Nomenclatura mu
zeistică a Capitalei s-a îmbogățit 
cu noi muzee și case memoriale 
cum sînt: mtjzeu! „Doctor V. 
Babeș", Casa memorială „C. I. 
Nottara și C. C. N’ottara" și co
lecția „Maria și dr. Gh. Seve- 
reanu".

In afara acestor lucrărj reali
zate prin fonduri bugetare, s-au 
mai realizat numeroase lucrări 
edilitare prin participarea volun
tară a cetățenilor Capitalei. Ast
fel, au fost pavate prin muncă 
voluntară 239 străzi și trotuare 
pe o suprafață de 174.460 m.p. 
S-au electrificat 525 de străzi pe 
o lungime de 162.982 metri și au 
fost instalate 142 cișmele publice. 
Tot prin muncă voluntară au fost 
amenajate noi zone verzi pe o su
prafață de 118.233 m.p.

Economiile realizate de cetățe
nii Capitalei in cinstea zilei de 
7 Noiembrie prin participarea vo
luntară la diferite acțiuni obștești 
se ridică la aproximativ 12.000.000 
lei.

oțel nou și puternic!
în fruntea unul rezultat fru

mos figurează o cifră grăitoare. 
1.850.000 kg. e cantitatea de fier 
vechi predată către I.C.M. și coo
perație de către tinerii din regiu
nea București. Se știe că fierul 
vechi e neapărat necesar siderur
giei noastre, pentru a-și putea în
deplini sarcinile în dezvoltarea 
economică și întărirea patriei. 
Fără îndoială că obținerea unui 
asemenea rezultat a fost posibilă 
datorită Interesului depus tn 
această privință, atît de Comitetul 
regional U.T.M.-București, cit și 
de comitetele raionale U.T.M.

Cîteva cuvinte 
despre raioane...

In această acțiune Comitetul ra
ional U.T.M.-Titu s-a clasat pri
mul pe regiune. Lucrul a fost po
sibil datorită interesului susținut 
cu care a muncit întregul comi
tet in frunte cu primul secretar, 
tov. Tudor Șandor. Fără a neglija 
celelalte sectoare de activitate, 
membrii Comitetului U.T.M.-TIIU 
au organizat ședința de instruc
taj cu secretarii organizațiilor de 
bază U.T.M., cu instructorii supe
riori de pionieri, le-au indicat 
măsurile ce trebuie luate tn ve
derea acțiunii de colectare și ex
pediere a metalelor vechi. Comi
tetul raional U.T.M. a stabilit o 
legătură strînsă cu delegații 
I.C.M., cu Uniunea raionala a 
cooperativelor de consum, cu 
conducerile întreprinderilor și ale 
Unităților socialiste din agricul
tură.

Utemiștii au fost aceia care au 
muncit mult în vederea identifi
cării locurilor unde se găseau 
Cantități mari de metale vechi. 
Așa s-a ajuns ca pe întregul ra
ion să se predea I.C.M.-ului și 
cooperației cantitatea de 132.972 
kg. fier vechi.

Bine au muncit pe această li
nie și comitetele raionale U.T.M.- 
Giurgiu — clasat pe locul doi cu 
121.880 kg — și Roșiori de Vede, 
situat pe locul trei, cit 96.677 kg.

Sînt însă în regiune și comi
tete raionale care n-au manifes
tat destul interes in vederea strîn- 
gerii unei cantități mai mari. Cu 
toate că raionul T. Măgurele are 
posibilități mai largi decît altele, 
comitetul raional U.T.M. de aici 
s-a clasat pe ultimul loc, cu o can
titate de numai 11.000 kg. fier 
vechi strîns. Printre cele rămase 
în urmă se numără și comitetele 
raionale U.T.M.-Slobozia, cu 
17.800 kg., și Zimnicea, cu 18.000 
kg.

Așa s-au strîns 
30.610 kg.

— Opriți I Stațieee...
Cei ce împingeau vagonetcle 

pe linia îngustă, le opreau cînd 
auzeau semnalul. Cînd se striga 
„stație" știau precis că în acel 
loc vor poposi mai mult, că în
cărcătura de fier vechi va fi mai 
mare.

Așa au pornit acțiunea de strîn- 
gere a fierului vechi de prin toate 
cotloanele, tinerii de pe Șantierul 
naval.Oltenița. In urma unei 
adunări generale lărgite a orga
nizației de bază U.T.M. în care 
s-a discutat această problemă, ti
nerii au luat hotărîrea să inițieze 
o „zi record". Peste 40 de tineri 
au participat la acțiune. S-au evi
dențiat tinerii din brigada de ti
neret de la secția mecanică, con
dusă de Constantin Negoiță. și

Acțiunea patriotică 
a tineretului

cea de la lăcătușerie, condusă de 
Vasile Chirtu.

Această acțiune a continuat și 
după aceea. Al doilea transport 
a fost încărcat de către tinerii 
șantierului naval, direct în ma
șinile I.C.M-ului, întreprindere cu 
a cărei conducere comitetul 
U.T.M. a avut o strînsă legătură.

Pentru felul cum a știut să-i 
mobilizeze pe tineri, să organize
ze munca, fiind el uneori în frun
tea acțiunii, merită cuvinte de 
laudă și tovarășul Stelian Albă- 
luță, membru în comitetul U.T.M. 
al întreprinderii. Se pot spune 
asemenea cuvinte pentru toți tine
rii de aici care au colectat 30.610 
kg. fier vechi, situîndu-se astfel 
pe primul loc pe regiune.

„Peștele** din baltă
In liniștea calmă a serii, Gheor- 

ghe Popescu, secretarul organiza
ției U.T.M. din satul Tatina, co
muna Spanțov, se despărți de 
utemistul Constantin Cercel, strîn- 
gtndu-i mîna :

— Seară bună, Costică I
— Noroc, Gheorghlță
— Măi, să nu uiți, rnîine dimi

neață, la locul stabilit — îi stri
gă el după ce făcu vreo cîțiva 
Pași.

— Cum să uit? Vrei să iau și 
năvodul — glumi Cercel. S-ar 
duce dracului năvodul, dacă te-ai 
încumeta să prinzi cu el astfel 
de pește.

„Peștele" despre care vorbeau 
cei doi tineri nu era altceva de
cît scheletul unui avion și rămă
șițele a două tancuri ce zăceau In 
mîlul bălții din apropierea satu
lui, încă de pe timpul războiului.

Seara, utemiștii ținuseră o con
sfătuire cu toți tinerii din sat, 
în care au discutat felul cum ar 
putea strtnge șl ei ceva fier vechi. 
Instructorul raionului U.T.M. 
Oltenița, Ilie Matei, le-a făcut cu
noscut că toți tinerii țării parti
cipă la această acțiune. S-au gîn- 
dit ei cam unde ar putea găsi 
metale vechi, că în sat... nici 
vorbă.

Deodată, Insă, Cercel s-a ridi
cat și, luminat de un gînd, a 
strigat:

— Am găsit I
Toți au întors capetele spre el, 

uimiți.
— Ce vă uitați ? Am găsit I In 

baltă I Știți... avionul... tancurile 
nemțești...

— Strașnică idee 1 — au excla
mat toți.

— Atunci... rnîine dimineață 
la treabă — a încheiat instructo
rul.

...Acum, cînd soarele de abia 
urcase de cîteva suliți pe cerul 
limpede, îi puteai vedea pe cei a- 
proape 20 de tineri din Tatina, 
la treabă. Unii numai tn chiloți 
de baie, alții cu pantalonii sufle
cați mai sus de genunchi, tn apa 
bălții. Care mai de care se lupta 
cu cîte un drug de fier. Cercel 
bătea cu un baros într-o șenilă 
de tanc, ca s-o prefacă tn bucăți 
mici.

— Așa, da-i, dă-i Costică. Să 
vezi ce mai fiare de plug o să 
iasă din ele.

...Și, pentru fiare de plug, pen
tru unei ie trebuitoare patriei în 
munca ei pașnică, tinerii din Ta
tina au scos „peștele" din baltă 
și l-au cărat cu căruțele la co
operativa din comuna Spanțov.

Bună treabă, frumoasă îndelet
nicire a unor tineri vrednici de 
zi'lele ce Ie trăim. 

, Articolul „Rezervele filaturii 
noastre" publicat in „Sclnteia ti
neretului" numărul 2093 sub 
semnătura tovarășului Nicolae 
Ungureanu înfățișa rolul organi
zației U.T.M. de la filatura „Da
cia" in mobilizarea tineretului 
din 'întreprindere pentru mărirea 
productivității muncii și îmbună
tățirea calității produselor.

Analiztnd activitatea organiza
ției de bază U.T.ifi., coresponden
tul critica cu severitate pasivita
tea comitetului U.T.M. din între
prindere față de problemele pro
ducției.

Apariția articolului a atras a- 
tenția utemiștilor de la filatura 
„Dacia" și le-a sttrnit dorința de 
a lichida definitiv deficiențele 
semnalate. După o studiere te
meinică a lipsurilor comitetul 
U.T.M. și-a concentrat forțele 
spre o activitate creatoare, me
nită să devină factor activ in 
mărirea productivității muncii șl 
îmbunătățirea calității produselor. 
Pentru a elabora î.t acest sens 
un plan de măsuri adecvat fie
cărui loc de muncă, membrii co
mitetului au cercetat o perioadă 
de timp posibilitățile fiecărui 
schimb de muncă și, pe baza da
telor culese, au făcut propune
rile corespunzătoare.

Constatindu-se că organizarea 
brigăzilor de tineret era formată, 
că mult* brigăzi erau descom- 
plectate, că unii responsabili de 
brigăzi nu aveau pregătirea teh
nică necesară și că dădeau dova
dă de indisciplină in muncă, co
mitetul U.T.M. a hotărit reorga
nizarea urgentă a brigăzilor de 
tineret.

Intruclt printre cauzele care 
mențineau randamentul scăzut 
se numărau absențele nemotiva
te. in special tn timpul schimbu
lui trei, precum și nefolosirea 
din plin a celor 480 de minute de 
muncă, comitetul a pus in cen
trul discuțiilor din adunările ge
nerale ale organizațiilor U.T.M. 
probleme legate de intărirea dis
ciplinei la locul de producție. 
Inițiind un adevărat „curent de 
opinie" îndreptat împotriva chiu
lului. organizația de bază U.T.M. 
a folosit diferite metode, ince- 
plnd de la munca de lămurire 
dusă cu fiecare om in parte și 
satirizarea faptelor negative prin 
gazetele de perete și terminlnd 
cu punerea tn discuția adunărilor

E mare șirul...
Șirul Organizațiilor și comitete

lor U.T.M. din întreprinderi, co
mune G.A.C., G.A.S., S.M.T. și 
unități de pionieri care au con
tribuit din plin ia această acțiu
ne — e mare.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din comuna Rominești, raionul 
Titu — 25,000 kg.; cea din G.A.S. 
Mîrșa, raionul Videle, 24.000 kg.; 
cea din S.M.T.-Ciorogîrla — 
14.000 kg.; cea din G.A.C. „Ale
xandru Odobescu“-Călărași — 
8000 kg.; unitatea de pionieri a 
Școlii medii nr 2-fete din Giur
giu — 5140 kg., — iată numai 
cîteva dintre organizațiile care 
au contribuit la atingerea acestei 
cifre grăitoare — cifră eare si
tuează regiunea U.T.M. București 
pe primul loc pe țară, în acțiunea 
de strtngerea metalelor vechi.

NICOLAE BARBU 
Corespondentul 

„Scinteii tineretului" 
pentru regiunea București

ț Pe cuprinsul patriei, trăiesc și muncesc înfrățite cu poporul •
• romîn numeroase naționalități conlocuitoare. Arta și cultura lor j
• se dezvoltă potrivit specificului național, găsind deplinul sprijin •
• al statului. •
' lată, de pildă, în orașul Cluj, Teatrul Maghiar de Stat și • 
: Opera Maghiară de Stat (în clișeu : clădirea în care se dau j
• spectacolele celor două ansambluri) atrag în fiecare seară din • 
? ce în ce mai mulți spectatori. Statul s-a îngrijit de reconstrui- • 
•rea și amenajarea, potrivit cerințelor moderne, a acestui for dej
• artă și cultură a populației maghiare. •
ț Foto: G. PETRE •

generale a utemiștilor care per
sistau in greșeli.

Eficiența „curentului de opi
nie" e ilustrată de exemplul bri
găzii de tineret condusă de ute- 
mista Florica Magercu care, prin 
reducerea la minim a absenfejpr 
nemotivate s-a transformat din- 
tr-o brigadă codașă intr-una 
fruntașă, ce înregistrează tn pre
zent cu regularitate depășiri de 
plan.

In articolul său. coresponden
tul Ntcolae Ungureanu atrăgea 
atenția tineretului de la filatura 
„Dacia" spre un izvor bogat insă 
neglijat cu totul pină atunci: 
mărirea productivității prin apli
carea celor mai optime mînuirl 
de lucru. Unii tineri priveau 
sceptici extinderea acestei meto
de. „O secundă, o clipă, un fleac! 
— spuneau ei. Parcă contează ci- 
teva clipe?" Comitetul U.T.M., 
folosind forme agitatorice variate 
(consfătuiri. articole ta gazeta 
de perete, demonstrații practice) 
a reușit să insufle tinerilor în
credere tn noua metodă de mun
că. Tn urma aplicării celor mai 
optime mtnuiri, utemista Anghe- 
lina Vintea a redus timpul de a- 
limentare a mașinii de la 28,8 
secunde la 19.17 secunde, iar la 
operațiunea de legare a firului 
de la 27.7 secunde la 22 secun
de — edea ce. raportat la nu
meroșii tineri din secția ringuri, 
înseamnă zilnic zeci de ore clș- 
tigate. Tehnicienii utemișii Maria 
Rombaldl șl Ifrim Dinei s-au o- 
ferit voluntar să pregătească un 
număr de tineri muncitori care, 
in prezent, aplică cu succes cele 
mai optime minuirl de lucra.

Paralel cu introducerea noii 
metode, brigăzile de tineret s-au 
angajat să califice cite 8—10 ti
neri la locul de producție, iar 
conducerea întreprinderii a orga
nizat un curs de minim tehnic. 
S-a remarcat brigada condusă de 
utemista Maria Popescu din sec
torul filatură care, pină tn pre
zent, a calificat 20 de tineri la 
locul de muncă.

înainte de publicarea semnalu
lui critic in „Sclnteia tinerelu
lui", utilajul era întreținut de
fectuos. Curățirea trenului de la- 
minaj și a scamei de sub clapele 
se efectua la intervale mari, si
tuație ce ducea inevitabil la ru
perea firelor, la o calitate infe
rioară. In prezent mașinile au 
fost dotate cu perii și pensule, cu 
vergele metalice pentru trenurile 
de laminaj. cu cutii modificate 
pentru levată, iar curățirea lor 
se face în fiecare schimb conform 
unui grafic special întocmit.

O lipsă — semnalată de tova
rășul Nicolae Ungureanu tn ar
ticolul său — care, din păcate, 
mai persistă încă, este insufi
cienta antrenare a tineretului in 
mișcarea de inovații și raționali
zări. Pentru remedierea ei se im
pune o mai complectă colaborare 
intre comitetul U.T.M și cabine
tul tehnic, organizarea unor ac
țiuni comune de popularizare a 
bibliotecii tehnice și a temelor de 
inovații.

Articolul comunistului Nicolae 
Ungureanu ne-a călăuzit spre o 
activitate legată de specificul în
treprinderii, de năzuințele tine
retului și rezultatele obținute de
monstrează că organizația U.T M. 
de la filatura „Dacia" dispune de 
forțe suficiente și poate da un a- 
port deosebit tn sporirea randa
mentului general al filaturii 
noastre.

ELISABETA MATACHE 
secretar al comitetului U.T.M. 

al filaturii „Dacia"
CONSTANTIN ȘTEFU 

membru în comitetul U.T.M.
al filaturii „Dacia"

Cea mai mare parte a tinerei 
noastre generații cunoaște numai 
din cărți sau din relatările vîrst- 
nicilor starea de lucruri din tini; 
purile întunecate ale orînduirii 
burghezo-moșierești, din timpu
rile oind în țara noastră domnea 
„democrația" burgheză. Tinerii 
care trăiesc realitățile zilelor noa
stre de astăzi, luminate de satis
facția muncii libere, creatoare 
nu.și pot imagina pe de-a între
gul ce pași uriași spre lumină a 
făcut poporul nostru muncitor de 
cînd — după eliberarea patriei — 
și-a luat soarta în propriile lui 
mtini. Cine ar mai recunoaște in 
Republica Populară de azi vechea 
Romînie — țară în care la fiecare 
patru copii unul pierea din lipsă 
de îngrijire medicală, țară care 
deținea recordul european de a- 
nalfabeiism, țară în care soarta 
guvernelor depindea de interesele 
de afaceri ale lui Standard Oii 
și ale altor trusturi străine, iar 
numărul jandarmilor, polițiștilor 
și circiumarilor întrecea cu mult 
pe tel al învățătorilor, medicilor 
și inginerilor, unde „faptele di
verse" despre care se scria în 
ziare cuprindeau deopotrivă pe
trecerile bogătașilor și sinucide, 
rea cu mangal a unor familii de 
șomeri. In sfîrșit, țară despre care 
chiar un politician burghez, Dem. 
1 .Dobrescu, mărturisea în 1935 : 
„Sîntem țara abuzurilor și arbi- 
trariului adînc intrat in moravuri, 
țara in care autoritățile confiscă 
constituția ca scriere revoluțio
nară, țara tn care numai dacă în
drăznești să vorbești de mizeria 
celor mici ești taxat de bolșevic 
sau revoluționar".

Toate acestea au dispărut pen
tru totdeauna în negura trecutu
lui țnlunecat.

In țara noastră prin lupta revo
luționară a poporului tn frunte 
cu clasa muncitoare și sub con
ducerea partidului a 'ost instau
rată democrația populară, adevă
rata democrație. în folosul celor 
mulți, a fost lichidat șomajul, 
crește bunăstarea și nivelul cui-
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tural al popo-ului. au fost asigu
rate oamenilor muncii drepturile 
și libertățile .pentru care au luptat 
și și-au vărsat sîngele cei mai 
buni fii ai poporului muncitor.

Fundamentul solid al mărețelor 
drepturi și libertăți ale oamenilor 
muncii din patria noastră îl con
stituie faptul că în țara noastră 
puterea de stat se află în mîinile 
clasei muncitoare condusă de a- 
vangarda sa, Partidul Muncitoresc 
Romîn, faptul că principalele mij
loace de producție sînt bunuri ale 
poporului muncitor. Dintre toate 
libertățile democratice cea mai de 
preț pentru oamenii muncii este 
eliberarea de sub jugul exploa
tării. Ea stă la temelia tuturor 
celorlalte libertăți deoarece nu
mai omul eliberat de sub jugul 
exploatării se poate simți cu a- 
devărat om.

Una din cuceririle istorice ale 
oamenilor muncii înscrise în con
stituția R.P.R. și care dovedește 
grăitor superioritatea democrației 
populare asupra democrației bur
gheze este dreptul la muncă. 
Dreptul la muncă este garantat 
de existența și dezvoltarea sec
torului socialist al economiei, de 
creșterea neîntreruptă și sistema
tică a forțelor de producție, de în
lăturarea posibilităților crizei e- 
conomice și șomajului. Tineretul 
nostru, care are larg deschise 
căile calificării, căile muncii crea
toare. simte din plin însemnăta
tea dreptului la muncă pe care 
i.l asigură puterea democrat- 
populară.

Dreptul la odihnă este o altă 
cucerire garantată prin constitu
ția R.P.R. și asigurată prin sta
bilirea zilei de muncă la 8 ore, 
iar pentru anumite profesii prin 
reducerea ei fără scăderea sala
riului, prin concediul de odihnă 
anual plătit pe care un număr 
crescînd de oameni ai muncii și-l 
pot petrece în casele de odihnă 
din stațiunile balneo-climaterice 
puse la dispoziția lor, în parcuri 
de cultură și odihnă, cluburi, te
renuri de sport etc.

Puterea noastră populară asi
gură tuturor cetățenilor dreptul 
la învățătură. In orînduirea bur
gheză. chiar dacă există formal 
acest drept, din lipsa mijloacelor 

materiale oamenii muncii nu se 
pot folosi de el, așa cum dove
dește și exemplul vechii Romînii 
în care existența a peste patru 
milioane de analfabeți și semi a- 
nalfabeți constituia una din măr
turiile grăitoare ale politicii anti
populare a regimului burghezo- 
moșieresc. Regimul democrat- 
popular pășind la lichidarea 
odioasei moșteniri lăsate de re
gimul burghezo-moșieresc în do
meniul situației culturale a po
porului a obținut succese mari 
în opera de lichidare a anal 
fabetismului și a creat condiții 
favorabile dezvoltării învățămîn. 
tului și culturii. Dreptul la învă
țătură e asigurat prin învățămîn-

Sub soarele 
democratismului socialist

tul elementar general, obligatoriu 
și gratuit, prin sistemul burselor 
acordate elevilor si studenților 
merituoși, prin organizarea pe 
locurile de muncă a învățămîn- 
tului profesional gratuit pentru cei 
ce muncesc etc. Recenta hotărîre 
a guvernului nostru privitoare la 
bursele studențești și îmbunătăți
rea condițiilor de trai și învăță
tură ale studenților este o nouă 
mărturie a preocupării regimului 
democrat.popular pentru asigura
rea în fapt pe baza creării con
dițiilor corespunzătoare a dreptu. 
lui la învățătură, pentru nevoile 
tineretului.

Constituția R P. R.. asigură 
poporului nostru muncitor largi 
libertăți politice, în confor
mitate cu interesele celor ce 
muncesc și în vederea întăririi 
regimului democrat popular, ce
tățenilor R.P.R. li se garantează 
prin lege libertatea cuvîntului și 
presei, libertatea întrunirilor și 
mitingurilor. Grea și îndelunga
tă a fost lupta oamenilor muncii 
din țara noastră pentru a obține 

dreptul de a se asocia în orga
nizații obștești, profesionale, po
litice și culturale. Peste 20 de ani 
Partidul Comunist Romîn, avan
garda proletariatului din Romî- 
nia, a fost ținut în ilegalitate de 
regimul terorist burghezo-moșie
resc. Sindicatele revoluționare, 
organizațiile antifasciste și de a- 
părare a intereselor oamenilor 
muncii erau dizolvate și inter
zise. Constituția burghezo-moșie- 
rească din 1938 glăsuia: „Nu 
este îngăduit niciunui romîn a 
propovădui prin viu glas sau în 
scris schimbarea formei de guver- 
nămînt, împărțirea sau distribui
rea averii altora, scutirea de im
pozite și lupta de clasă". Pe 

baza acestor legiuiri zbirii sigu
ranței și poliției au schingiuit și 
ucis bestial eroi ai luptei pentru 
libertatea poporului muncitor. 
Astăzi dreptul de asociere al oa
menilor muncii este consfințit 
prin lege. Sindicatele, U.T.M.-U1 
și celelalte organizații de masă, 
obștești unesc milioane de oa
meni. Cei mai activi și mai 
conștienți cetățeni din rin- 
durile clasei muncitoare și 
ale celorlalte pături muncitoare 
se unesc tn Partidul Muncitoresc 
Romîn — detașamentul de avan
gardă al oamenilor muncii.

Adîncul democratism al orîn
duirii noastre rezultă și din fap
tul că legea fundamentală a sta
tului asigură tuturor oamenilor 
muncii, cetățeni ai R.P.R. fără 
deosebire de naționalitate, rasă, 
sex, deplina egalitate In drepturi 
în toate domeniile vieții econo
mice. politice și culturale. Romî- 
nia burghezo-moșierească a fost 
o arenă sîngeroasă a asupririi 
naționale, a diversiunii și vraj
bei șovine naționaliste. Legisla

ția burghezo-moșierească cuprin
dea peste 400 de legi, decrete șl 
regulamente prevăzînd discrimi
nări naționaliste și rasiste. Oa
menii muncii din rîndul minori
tăților naționale sufereau o du
blă asuprire: asuprirea de clasă, 
se împletea cu suferințele și 
umilințele asupririi naționale. In 
R.P.R. au fost abolite toate dis
criminările rasiale și naționale. 
In regimul nostru democrat popu
lar legea pedepsește orice fel de 
îngrădire directă sau indirectă a 
drepturilor oamenilor muncii, 
stabilirea de privilegii directe pe 
temeiul rasei sau al naționalității 
cărora le aparțin, orice manifes
tare de șovinism, ură de rasă și 

națională sau propagandă națio- 
nailstă și șovină. O manifestare 
grăitoare a justei politici națio
nale înfăptuite la noi este crea
rea Regiunii Autonome Maghiare 
pe teritoriul locuit în mare ma
joritate de populație secuiască.

Trecerea în revistă a mărețe
lor drepturi și libertăți ale oame
nilor muncii din țara noastră 
dovedește superioritatea demo
crației populare asupra falsei de
mocrații, burgheze.

Numai democrația proletară 
deschide cel mai larg cimp dez
voltării personalității fiecărui 
om.

Regimul de democrație popu
lară și trecerea la construirea so
cialismului au deschis un larg cîmp 
dezvoltării activității creatoare 
a oamenilor muncii. Marxism- 
leninismul pleacă de la ideea 
că dezvoltarea personalității oa
menilor muncii prin ridicarea lor 
pe toate treptele învățăturii, prin 
creșterea necontenită a calificării 
lor profesionale, prin crearea ce
lor mai bune condiții pentru va

lorificarea aptitudinilor lor repre
zintă unul din principalele iz
voare ale mersului înainte al so
cietății socialiste. Oamenii, ca
drele sînt lucrul cel mai de preț. 
Nenumărații fruntași în producție
— dintre care peste 80.000 tineri
— miile de inovatori și raționali- 
zatori constituie o dovadă grăi
toare a posibilităților largi create 
de regimul democrat-popular dez
voltării multilaterale a individu
lui și personalității. Dînd imbold 
inițiativei creatoare a celor ce 
muncesc, scoțînd la iveală tot 
ceea ce are mai bun, mai prețios 
omul muncii, întrecerea socialistă 
este ea însăși o școală în care se 
făuresc personalitățile. Tineri ino

vatori, muncitori fruntași și plini 
de inițiativă ca metalurgistul 
Vulpe Nicolae, maistrul sondor 
Alexandru Ion, oțelarui Lăbunel 
Vaier, minerul Mlhai Șlefan, fur- 
nalistul Pali Victor, strungărița 
Roth Inge, oameni care sub re
gimul burghezo-moșieresc ar fi 
fost doar material bun de exploa
tat, sînt astăzi făuritori de frun
te ai vieții noi, exemplu pentru 
alți zeci de mii de oameni din 
înireaga tară.

Sute de mii de muncitori, co
lectiviști, țărani muncitori, inte
lectuali legați de popor, femei 
muncitoare și tineri cărora 11 s-a 
deschis în regimul de democrație 
populară perspectiva neîngrădită 
a ridicării lor pînă Ia cele mai 
înalte trepte ale vieții politice și 
de stat, confirmă în mod concret 
că adevărata libertate a indivi
dului și personalității nu poate 
exista decît acolo unde a fost des
ființată exploatarea omului de că
tre om, unde puterea de stat 
aparține oamenilor muncii. 

Regimul democrat-popular și 
trecerea la construirea socialis
mului au descătușat din adîncu- 
rile poporului torente de forțe și 
energii capabile să făurească ope
re mărețe. Toate acestea stau la 
baza saltului făcut in dezvolta
rea economică a țării, caracteri
zată în trecut printr-o adîncă îna
poiere, o industrie slab dezvol
tată și rudimentar echipată și o 
agricultură primitivă — și aflată 
astăzi în plin avînt ai industria
lizării, al ridicării agriculturii și 
al înfloririi culturii.

Partidul ne învață că cu cît 
vom stimula mai mult inițiativa 
maselor cu atît mai rapid va fi 
mersul nostru spre socialism. Toc
mai de aceea se depun eforturi 
pentru lichidarea urmărilor influ
enței cultului personalității, pen
tru stîrpirea a tot ce ar putea 
frina inițiativa creatoare a po
porului muncitor. Faptele dove
desc că lupta pentru lichidarea 
urmărilor influenței cultului per
sonalității, pentru dezvoltarea 
continuă a democrației noastre 
socialiste duce la un avînt cres
cînd al activității creatoare a ma
selor populare, adevărații făuri
tori ai istoriei. Oamenii muncii 
din patria noastră se simt stă- 
pînii țării, care răspund de pre
zentul și viitorul ei. De aici nă
zuința de a lichida cît mai re
pede lipsurile care mai există, de 
a învinge greutățile, de a folosi 
cît mai complect posibilitățile 
mari de care dispunem pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de cel. 
de-al II-lea Congres al partidu
lui pentru făurirea unei bună- 
stări crescînde în cel de-al doi
lea cincinal.

Viața dovedește că cu cît oame
nii muncii înțeleg mai bine, mai 
adînc politica partidului, însem
nătatea sarcinilor ce decurg din 
ea, cu atit obțin succese mai im
portante In rezolvarea ei. De aici 
rezultă importanța covîrșitoare a 
îmbunătățirii muncii politice de 
masă care trebuie să se lege mai 
strîns de problemele concrete ale 
construcției economice, acordînd c 
mare grijă problemelor privind 
nevoile de trai ale oamenilor 
muncii, lămurind necesitatea lup
tei active pentru învingerea greu

tăților, dezvoltînd spiritul de răs
pundere al fiecăruia pentru pro
blemele obștești. Partidul îi în
vață pe comuniști și pe utemiști 
să dezvolte șj să sprijine cu 
energie inițiativa creatoare a oa
menilor muncii, să zdrobească 
orice manifestare de birocratism, 
să desfășoare critica și autocri
tica, să plece urechea la glasul 
maselor, să învețe masele și să 
învețe de la ele. Respectarea con
secventă a principiilor conducerii 
colective, a principiilor democra
tismului socialist, a disciplinei de 
siat, a iuturor hotărîrilor partidu
lui și guvernului constituie mij
locul fără de care nu vom 
putea realiza această sarcină. 
Aplicînd cu perseverență aces
te principii trebuie să luptăm 
cu hotărîre împotriva oricăror ma
nifestări de liberalism mic-bur- 
ghez, împotriva oricăror influențe 
ale ideologiei burgheze, împotri
va oricăror încercări de negare 
mic-burgheză, anarhică a rolului 
conducătorilor în viața politică, în 
construcția de stat și econo
mică.

Partidul ne cheamă să consoli
dăm necontenit alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, temelia democrației 
noastre populare. Aceasta înseam
nă a aplica Întocmai linia parti
dului la sate, a munci pentru în
tărirea bazei economice ă alian
ței pentru dezvoltarea industriei, 
agriculturii, și a legăturilor în
tre ele, pentru cooperativizarea 
agriculturii. Consolidarea conti
nuă a regimului democrat-popular 
impune totodată dezvoltarea uni
tății, prieteniei și colaborării 
frățești -dintre poporul romîn și 
minoritățile naționale.

In frunte cu partidul clasei 
muncitoare, sub steagul ideilor 
atotbiruitoare ale marxlsm-îeni- 
nismulul, ascuțindu-și vigilența 
împotriva dușmanilor cuceririlor 
sale revoluționare, ai reg mulul 
democrat-popular, poporul nostru 
harnic și talentat tși va desfă
șura și mai larg minunatele ca
lități, va învinge și pe viitor 
orice piedici făurind Romînia 
socialistă.

EM. RUCAR



Poporul maghiar nu se va întoarce 
niciodată în bezna capitalismului Sărbătorirea în întreaga lume a zilei de 7 Noiembrie

Urmăresc cu mult interes eve
nimentele care au avut loc în ul
tima vreme în țara vecină și prie
tenă, Republica Populară Ungară. 
Fărădelegile comise de dușmanii 
tnrăifi ai poporului-frate maghiar, 
mi-au umplut inima de indignare. 
Lipsiți de scrupule — niște aven
turieri, fasciști sălbatici, au dis
trus bunurile cele mai de preț ale 
culturii maghiare, au ars pe rug 
cărțile progresiste, au ucis în mod 
bestial oameni pi muncii, fii dintre 
cei mai buni ai poporul  ui-frate 
maghiar.

Dar duminică, am avut marea 
satisfacție să mă conving încă 
odată că încrederea noastră In 
poporul maghiar, în clasa sa mun
citoare este pe deplin justificată.

întorsătura pe care au luat-o 
evenimentele prin formarea gu
vernului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc, ne-a confirmat forța cla
sei muncitoare maghiare, ne-a în
tărit încrederea in victoria sa.

Poporul maghiar a înțeles la 
vreme scopul forțelor întunecate 
ale contrarevoluției. El n-a per
mis și nu va permite întoarcerea 
în bezna capitalismului, întoar
cerea la sclavie. Poporul, în frun
tea căruia se găsesc acum oame
nii devotați lui, comuniștii, dove
dește că știe să-și apere cuceririle

Spre șantierul național al tineretului 
de ia Bicaz

Ieri după amiază la Comitetul 
orășenesc U.T.M. București era 
forfotă. Un grup de tineri din or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
Capitală era gata pentru a pleca 
pe șantierul national al tineretu
lui de la Bicaz. In sala clubului, 
trăind intens clipele dinaintea 
plecării, flecare iși aranja valiza 
sau căuta să mai discute ceva cu 
tovarășii din jur.

Printre ei sînt și vechi cunos- 
cuțl ai șantierelor de tineret: An
drei Pătrașcu, vestitul șef de bri
gadă de pe șantierul fabricii de 
rulmenți din Birlad, care In anii 
1952—1954 deținuse multe luni la 
rind steagul de brigadă fruntașă, 
este și e| prezent. A terminat ar
mata șl acum pleacă din nou pe 
șantier. De la șantierul Combina
tului de Cauciuc din Jilava au 
venit de asemenea 6 utemtștl prin, 
tre care Morăraș Dumitru, Ale- 
xiu Cornel și Enciu Alexandru, 
cunoscuți fruntași din rîndul bri
gadierilor. Șl-au terminat lucră
rile aici și acum, impreună cu 
ceilalți, se îndreaptă spre hidro
centrala „V. I. Lenin" de la Bi
caz. Tot vech| brigadieri stnt și 
cei 8 utemlștl care au lucrat )a 
construcția spitalului „23 August" 
din Capitală, iar alături de ei 
stnt tinerii care acum pleacă pen

Succesul constructorilor siderurgiști
Colectivul întreprinderii de 

construcții siderurgice din Hune
doara a obținut o nouă victorie 
In producție în ajunul celei de 
a 39-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, tn 
seara zilei de 6 noiembrie, cons
tructorii siderurgiști și-au înde
plinit planul anual de producție.

Colectivul l.C.S.H. a terminat 
și dat tn funcțiune anul acesta 
furnalul de 700 metri cubi, cel 
mai mare furnal al țării, o nouă 
mașină de turnat fontă pe bandă, 
stația de concasare a minereuri
lor de la Ghelar. Ei au terminat 
de asemenea construcția bateriei 
a doua de cocs din cadrul uzinei 
cocsochimice și galeriile de benzi 
transportoare pentru transpor
tat cocsul de la uzina cocsochi- 
mică in silozurile furnalelor. Tot 
In cadrul uzinei cocsochimice, 
constructorii siderurgiști au ter
minat depozitul de gudroane, de
pozitul de reactivi, subsecțiile de 
sulfat de amoniu, benzen, ape fe- 
notice șl altele. Ei au făcut să fie 
mult avansate lucrările de cons

înhumarea Măriei Filotti
Artiști și cetățeni din Capitală 

au condus marți la amiază pe ul
timul ei drum pe Maria Filotti, ar. 
tistă a poporului din R.P.R., ac
triță și membră în Consiliul ar
tistic al Teatrului Național „I. 
L. Caragiale".

Corpul defunctei a fost depus 
la Clubul artiștilor, unde în 
cursul dimineții au venit să.i a- 
ducă un ultim omagiu colegii de 
muncă, reprezentanți ai institu
țiilor de artă și cultură, precum 
și numeroși admiratori ai artei 
sale.

La catafalcul defunctei au luat 
cuvîntul tovarășii: Mircea A- 
vram, directorul teatrelor, din 
partea Ministerului Culturii, 
maestra emerită a artei Marietta 
Sadova. în numele conducerii 
Teatrului Național „1. L. Cara

înfăptuite în cei 12 ani de demo
crație populară.

Mă bucur din tot sufletul și-mi 
exprim încă odată încrederea în 
victoria deplină a poporului-frate 
maghiar.

Poporul acesta are mulți prie
teni. Ei se află tn lumea celor 
care construiesc socialismul, în 
rîndurile celor ce Iubesc cu ade
vărat pacea. Cei care dintr-o dată 
s-au proclamat „prieteni** ai Un
gariei — contrarevoluționarii ma
ghiari adunați de serviciile de 
spionaj occidentale din Germania 
apuseană și Austria, precum și 
politicienii reacționari de la Wa
shington, Londra și Paris — nu 
doresc libertatea poporului ma
ghiar, ci dimpotrivă vor să așeze 
iar pe gîtul său jugul insuporta
bil al crudei exploatări capitaliste. 
Dar nu! Acest lucru nu mai este 
posibil. Poporul maghiar a cunos
cut în ultimii 12 ani libertatea și 
va ști să și-o prețuiască și s-o 
apere și de acum înainte. Sini 
prea naivi cei ce cred că poporul 
maghiar s-ar mai putea întoarce 
vreodată la întuneric, la robie.

Noi, membrii brigăzii nr. 1, sin- 
tem tineri cu toții și luptăm sub 
conducerea partidului nostru ca 
țara noastră, Republica Populară 
Romtnă să fie mereu mai frumoa

tru prima oară pe un șantier na
tional : sudorul Geamănu Con
stantin, care impreună cu lăcătu
șul Cătălinoiu Ioan au lucrat la 
cooperativa „Mecanica Nouă" 
din București, Grigoraș Nicolae 
care a lucrat pe ia reparări de 
drumuri șl alții.

Și în timp ce ei se pregătesc 
de plecare, sus intr-o sală de șe
dințe a comitetului orășenesc s-a 
adunat un grup de utemiști din 
organizațiile de bază ale Capita
lei. Au aflat de plecarea acestor 
tineri pe șantier și au venit aici 
să le aducă diferite daruri utile: 
lame de ras, portmonee, port-ți- 
garete, cărți, țigări, bomboane, 
prosoape, valize, jocuri de Șah și 
alte asemenea obiecte.

După cuvîntul de rămas bun 
rostit de tovarășul Vasile Nea- 
goe, secretar al Comitetului oră
șenesc U.T.M. București, la care, 
in numeie brigadierilor, a răspuns 
Dumitru Dobre, brigadierii au 
plecat spre Gara de Nord. Aici 
au avut o nouă surpriză : grupul 
de brigadieri a fost întîmpinat și 
condus la tren de numeroși tineri 
din raionul Gh, Gheorghiu-Dej, 
veniți aici cu buchete de flori să 
le spună drum bun și să le ureze 
să fie brigadieri fruntași pe șan
tierul național al tineretului de 
la Bicaz.

trucții la celelalte agregate side
rurgice ce se ridică acum la Hu
nedoara ca: oțelăria electrică, 
pțelăria Martin, bateria a treia 
de cocs etc.

Folosirea cofrajelor alunecă
toare tn construcție și preasam- 
blarea pieselor mecanice înainte 
de a fi ridicate pentru montaj, 
precum și alte metode avansate 
de muncă, buna aprovizionare a 
locului de muncă și elanul cu 
care au muncit muncitorii, tehni
cienii și inginerii acestei între
prinderi au dus la sporirea în a- 
cest an a productivității muncii 
cu 10 la sută față de cea planifi
cată și la realizarea unor econo
mii tn valoare de 33.255.000 lei.

Printre harnicii constructori 
care și-au adus din plin contri
buția la obținerea acestor succe
se se numără montorii din bri
gada comunistului Ion Spineanu. 
maiștrii Al. Ghedeon, Simion 
Halsdorfer, Ion Ghiocel, fierarii 
betoniști dih echipa lui Ion 
Loatdzo și mulfi alții.

(Agerpres)

giale", artiștii emeriți Agepsina 
Macri-Eftimiu, în numele colegi
lor, Jules Cazaban, președintele 
C.C. al Sindicatului lucrătorilor 
din instituțiile de artă și cultură 
Virgil Popovici, în numele foști
lor e| elevi.

Vorbitorii au elogiat meritele 
marei artiste pe tărimul dezvol
tării artei teatrale în R.P.R., su
bliniind faptul că ea și-a servit 
arta, pe care a iubit-o cu atîta pa
siune, pînă în ultima clipă a vie
ții. Rolurile pe care Maria Filo
tti le-a creat în decursul bogatei 
sale activități scenice vor rămîne 
înscrise în Istoria teatrului nos
tru ca pilde pentru generațiile de 
actori care vor veni.

Ceremonia înhumării a avut loc 
la cimitirul Bellu.

(Agerpres) 

să. Ne bucurăm de fiecare ceas 
pe care-l trăim, de fiecare pas fă
cut înainte. Partidul și guvernul 
statului nostru se îngrijesc perma
nent de viața nouă a poporului.

Deunăzi am primit cu mare sa
tisfacție Hotărirea partidului, a 
guvernului și a Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, cu privire la 
îmbunătățirea sistemului de sala
rizare și pensii.

Hotărirea aceasta vine să de
monstreze încă odată justa poli
tică a partidului și guvernului 
nostru pentru ridicarea nivelului 
de trai al poporului muncitor. .

Sîntem convinși că sporind efor
turile noastre pentru a da patriei 
mai multe produse și de mai bună 
calitate, ne aducem contribuția la 
construirea vieții noi, îmbelșugate.

Alături de toți muncitorii, teh
nicienii și inginerii uzinei noas
tre, luptăm pentru traducerea în 
viață a politicii partidului nostru, 
pentru construirea socialismului.

Am convingerea că oamenii 
cinstiți din Ungaria vecină și 
prietenă vor lupta cu aceeași fer
mitate pentru construirea socialis 
niultii in patria lor.

EMIL FINTINERU 
responsabilul brigăzii de tine
ret nr. 1 de la uzina „Mao 

Țze-dun“-București

UN NOU CĂMIN 
PENTRU STUDENȚII 

CLUJENI
CLUJ (de la corespondentul 

nostru). — Pe strada Petofi din 
Cluj s-a ridicat o clădire impună
toare .- un nou cămin studențesc

Marți, intr-un cadru festiv, 
acest cămin căruia i s-a dat nu
mele lui „G. Coșbuc" a fost dat 
in folosință studenților Universi
tății „Victor Babeș". Au fost de 
față too. Miron Constantinescu, 
membru in Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R., prim vice-președinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P.R,, 
Vasile Vaida. membru supleant 
al C.C. al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului regional Cluj al 
P.M.R., acad. prof. Raluca Ripan, 
rectorul Universităjii „Victor 
Babeș“. acad. prof. Constant’ll 
Daicoviciu, directorul Institutului 
de istorie al Filialei din Cluj a 
Academiei R.P.R., cadre didactice, 
studenți, precum și. muncitorii 
care au executat lucrările de con
strucție a căminului.

Despre grija pe care o poartă 
partidul și guvernul studențimii, 
intelectualii de mîine ai țării 
noastre, a vorbit acad. prof. Ra
luca Ripan. Printre alte'e vorbi
toarea a amintit că tn anul de in- 
vățămtnt 1936—37 tn Universi
tatea din Cluj numai 35 la sută 
dintre studenfi erau bursieri. As
tăzi numărul studenților bursieri 
reprezintă 50 la sută Oin studen
ții înscriși la cursurile cu frec
vență ale universității.

In continuare tov. Raluca Ripan 
a arătat că printre măsurile pe 
care partidul și guvernul le iau 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de trai ale studenților se numără 
și construirea noului cămin. Că
minul are 300 de locuri; el dis
pune de 80 de camere de locuit 
șl opt săli pentru meditații. Că
minul este prevăzut cu instalație 
modernă de încălzire centrală, o 
spălătorie și uscătorie mecanică, 
o călcătorie, ateliere de reparat 
lingerie. In curind se va termina 
radioficarea căminului.
Au mal vorbit Vasile Degan din 

partea comitetului U.T.M. și a 
asociațiilor studențești de la Uni
versitatea' „Victor Babeș“ și stu
dentul Victor Ursa in numele 
studenților care vor locui tn noul 
cămin.

INFORMAȚII
Joi dimineața a părăsit Capi

tala, delegația de ziariști sovie
tici care, la invitația Uniunii 
Ziariștilor din R.P.R., a vizitat 
țara noastră.

★
Vineri 9 noiembrie ora 17,30, 

va avea loc fa Academia R.P.R. 
o ședință consacrată comemorării 
a 20 ani de la moartea marelui 
scriitor A. M. Gorki.

Vor conferenția : Al. Phllippide, 
membru corespondent al Acade. 
miei R.P.R. despre : „Gorki po
vestitorul”, prof. Mihail Novicov 
despre: „Gorki, întemeietorul rea. 
lismului socialist".

A sosit iarna. In magazine 
sînt tot mai mulț căutate mă
nușile călduroase. Colectivul 
fabricii de pielărie și mănuși 
„Petoffi Sandor" din Tg. Mu
reș se străduiește să munceas
că cit mai spornic pentru a 
pune la îndemîna cumpărăto
rilor o cantitate din ce in ce 
mai mare de mănuși.

In fotografie. muncitoarele 
Clara Getri, Magda Bayer și 
Ecaterina Matyas sortind și 
ambalind mănuși.

Tradiționala paradă militară din Piața Roșie
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 7 noiembrie 
a avut loc în Piața Roșie tradi
ționala paradă militară cu prile
jul celei de-a 39-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc 
tombrie.

In tribunele situate de-a lungul 
zidului Kremlinului se aflau mii 
de oaspeți: muncitori din fabrici 
și uzine, oameni de știința, ar 
tiști, colhoznici, deputați ai So 
victului Suprem al U.R.S.S și ai 
Sovietului Suprem al R.S.F.S R„

Cuvîntarea mareșalului Jukov
Tovarăși soldați și matrozi, 

sergenți și cartnici !
Tovarăși ofițeri, generali și 

amirali I
Oameni ai muncii din Uniunea 

Sovietică !
Stimații noștri oaspeți de pes

te hotare!
In numele și din însărcinarea 

guvernului sovietic și a Comite
tului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice vă 
salut și vă felicit cu prilejul celei 
de-a 39-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie/

Oamenii sovietici au Intlmpfnat 
măreața sărbătoare a Revoluției 
din Octombrie prin noi succese 
tn lupta pentru îndeplinirea ho- 
tărlriior istorice ale Congresului 
al XX-lea al Partidului Comu
nist.

Eroica clasă muncitoare, ingi
nerii șl tehnicienii, oamenii de 
știință îndeplinesc cu un uriaș 
entuziasm sarcinile primului an 
al celui de-al șaselea cincinal. Ei 
luptă cu perseverență pentru spo
rirea producției de metale, com
bustibil. energie electrică, bunuri 
de consum popular, pentru pro
gresul tehnic tn industrie și ridi
carea continuă a productivității 
muncii.

Țărănimea colhoznică, lucrăto
rii din S.M.T.-uri și sovhozuri 
specialiștii din agricultură, bi- 
zuindu-se pe ajutorul întregului 
popor, au obținut tn acest an 
succese însemnate tn avtntul a- 
griculturil. tn urma valorificării 
pămînturilor tnțelenite a sporit 
considerabil producția de cereale 
Faptele patriotice de eroism ale 
oamenilor muncii de pe pămân
turile valorificate se bucură de 
respectul profund și de admira
ția întregului popor sovietic.

Îndeplinind hotărlrile Congre
sului al XX-lea, Comitetul Cen 
trai al partidului comunist și gu
vernul sovietic au înfăptuit mă
suri de cea mai mare importanță 
in direcția ridicării continue a 
bunăstării și a îmbunătățirii con
dițiilor de muncă ale oamenilor 
sovietici.

Grija fafă de întărirea puterii 
patriei noastre, față de binele 
fiecărui om sovietic se află per
manent in centrul atenției parti
dului comunist și a guvernului 
sovietic.

Poporul sovietic strins unit In 
jurul partidului și guvernului, a- 
plicind in mod ferm in viață po
runcile lui Lenin, nu-și va cruța 
forțele și energia creatoare tn 
lupta pentru propășirea continuă 
a patriei socialiste.

Demonstrația oamenilor muncii din Moscova
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite: Demonstrația 
oamenilor muncii din Moscova, 
în cinstea celei de-a 39-a ani
versări a Marii Revoluții Socia 
liste din Octombrie a oferit un 
tablou măreț și de neuitat. De
monstrația a început imediat 
după încheierea tradiționalei pa- 
răzi militare.

In Piața Roșie apare un mare 
steag roșu de catifea. E steagul 
Moscovei. Ca de obicei el este 
purtat de către reprezentanții oa
menilor muncii.

Participanții la demonstrație 
sînt salutați de conducătorii par
tidului comunist șj ai guvernului 
sovietic care se află în tribuna 
mausoleului.

In Piață intră sportivi! repre- 
zentind toate asociațiile sportive. 
Tineri, dibaci și curajoși ei întru
chipează tinerețea și forța vitală 
de nesecat a țării socialismului 
victorios. Se înalță sus drapelul 
cu chipul lui V. I. Lenin. încă 
aplauzele adresate sportivilor nu 
s-au terminat, cînd întreaga pia
ță a devenit purpurie: flutură 
1200 de steaguri purtate de oa
menii muncii din 12 raioane din 
Moscova.

Pe drapele roșii sînt înscrise 
chemările C.C. al Partidului Co
munist cu prilejul celei de a 39-a 
aniversări a Revoluției din Oc
tombrie. Pe pancarte stă scris : 
„Vom îndeplini hotărîrile Con
gresului al XX-lea al P.C.U.S. I". 
„Vom termina înainte de termen 
cel de-al VI-lea cincinal".

Sînt multe panouri cu lozinci 
consacrate păcii. Și acest lucru 
este firesc : nu în mod întîmplă- 
tor Moscova este denumită stega
rul păcii. Este primit cu aplauze 
și exclamații stolul de porumbei 
ce-și iau zborul din mijlocul unei 
coloane. Porumbeii albi — simbo
lul păcii — rotesc mult timp 
deasupra Pieței Roșii.

PEKIN 7 (Agerpres). — China 
Nouă transmite : La 7 Noiembrie 
a avut loc la Pekin în sala Huri- 
jenjtan o adunare festivă consa
crată celei de a 39-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Adunarea festivă a fost des
chisă de U Iui-cijan, vicepreșe
dinte al Asociației pentru priete
nia chino-sovietică. Raportul a 
fost prezentat de Go Mo.jo vice
președinte al Asociației pentru 
prietenia chino-sovietică.

După ce tn numele poporului 
chinez de 600 milioane a felicitat 
în mod călduros poporul sovietic 
cu prilejul celei de a 39-a aniver

miniștri. Au asistat și numeroși 
oaspeți străini, membri ai corpu
lui diplomatic, atașați militari.

La ora 10 pe Mausoleul lui 
Lenin și Stalin s-au urcat condu
cătorii partidului comunist șl ai 
guvernului sovietic. Oaspeții care 
au asistat ia paradă i-au salutat 
prin aplauze prelungite.

Parada a fost primită de ma
reșalul Uniunii Sovietice Gheor- 
ghi Jukov, ministrul Apărării al 
U.R.S.S

împreună cu mareșalul Uniunii

Pășesc ferm pe drumul cons
truirii socialismului Republica 
Populara Chineză și (ările de de 
mocrație populară.

Oamenii sovietici urează din 
toată inima marelui popor chi
nez. oamenilor muncii din toate 
țările de democrație populara not 
succese in construirea vieții noi. 
fericite, pe baza prieteniei fră
țești a țărilor socialismului și a 
unității tn lupta pentru pace, 
pentru progres social.

In politica sa externă Uniunea 
Sovietică pornește neabătut de la 
principiul coexistenței pașnice a 
statelor cu sisteme sociale dife
rite. de la țelul măreț al men
ținerii păcii în lumea întreagă 
Reducerea forțelor armate, înfăp
tuită de guvernul nostru, masu
rile in direcția normalizării rela
țiilor cu Japonia, acțiunile con
secvente ale guvernului sovietic 
împotriva cursei înarmărilor, cen
tru interzicerea . totală și necon
diționată a armei atomice, con
firmă tn practică politica de pace 
a statului nostru.

Această orientare a politicii 
externe a Uniunii Sovietice co
respunde tntrutotul intereselor 
vitale ale poporului sovietic, se 
bucură de simpatia fierbinte a 
milioanelor de oameni simpli din 
lumea întreagă, este împărtășită 
de guvernele multor state din 
Europa și Asia care luptă pentru 
pace In lumea întreagă.

Cu toate acestea, dușmanii so
cialismului, dușmanii coexistenței 
pașnice și ai prieteniei Intre po
poare își continuă acțiunile prin 
care urmăresc subminarea relații
lor de prietenie intre popoarele 
Uniunii Sovietice și popoarele al
tor țări, subminarea scopurilor 
nobile ale coexistenței pașnice pe 
baza suveranității depline și a 
egalității tn drepturi. Acest lucru 
este confirmat de cgresiuneu ar
mată a Angliei, Franței și Israe
lului împotriva statului egiptean 
independent, precum și de acțiu
nile forțelor contrarevoluționare 
din Ungaria, care urmăreau li
chidarea orînduirii democrat- 
populare și reînvierea fascismului 
In țară. Patrioții din Ungaria 
populară, împreună cu unitățile 
armatei sovietice, chemată in a- 
jtltor de către guvernul revolu
ționar muncitoresc-țărănesc, au 
barat cu hotărtre calea reacțiunii 
și fascismului în Ungaria.

Uniunea Sovietică cheamă Or
ganizația Națiunilor Unite să 
curme cu hotărtre agresiunea ar
mată a Angliei, Franței și Israe

Locuitorii Moscovei, ca și toți 
oamenii sovietici, își ridică cu ho- 
tărîte glasul, glasul plin de mî- 
nie, exprimat prin cererea laco
nică înscrisă pe sute de pancarte: 
„Jos mîinile- de pe Egipt!“. „A- 
fară cu agresorii imperialiști din 
Egipt" 1. Răsună ca un tunet ura- 
lele, cînd în megafoane se aud 
cuvinte de salut în cinstea poli
ticii de pace a guvernulpi sovie
tic.

Se văd multe semne vii în le
gătură cu traducerea în viață de 
către poporul sovietic a hotărîri- 
lor Congresului at XK-Iea <1 Par
tidului Comunist al Uniunii So
vietice. Pe panouri sînt înscrise 
cuvinte de salut adresate lucrăto
rilor din agricultura R.S.F.S.R. 
și Kazahstan, care anul acesta au 
dat patriei o cantitate de cereale 
fără precedent în istorie.

Spectatorii din tribune recu
nosc coloana Teatrului Mare din 
U.R.S.S., a cărui trupă de balet 
s-a întors recent din călătoria ei 
triumfală în Anglia. Artiștii poar
tă un uriaș glob pămîn'.esc pe 
fundalul căruia este înfățișat un 
cuplu de balet. Pe această ma
chetă sînt înscrise cuvintele: 
„Pentru lărgirea legăturilor cul
turale între popoarele din întrea
ga lume I".

Cei aflat* în tribune salută căl
duros pe siderurgiștii de la uzina 
„Serp i Molot". In primele nouă 
luni ale acestui an oțelarii și la- 
minatorii au produs peste plan 
3.300 de tone laminate și 8000 
de tone de oțel. Constructorii de 
automobile poartă un panou pe 
care stă scris: „In 1956 vom li
vra 1000 de autocamioane peste 
pian !“.

In piață se află reprezentanții 
vestitei uzine „Vladimir llici". 
Constructorii de mașini electrice 
raportează că ei au produs cu a- 
proape 17 la sută mai multe ma

Adunarea festivă de la Pekin
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie Go Mo.jo a subli
niat că revoluția din Octombrie 
a deschis o nouă eră in istoria 
omenirii.

Coeziunea și unitatea țărilor 
socialiste în frunte cu Uniunea 
Sovietică, a spus în continuare 
Go Mo-jo, constituie o garanție 
importantă pentru pacea și pro
gresul omenirii. Trebuie să păs
trăm ca lumina ochilor coeziunea 
tuturor țărilor socialiste. Aceasta 
este datoria patriotică și interna, 
țională sfîntă a popoarelor din 
toate țările socialiste.

în contlr"iare Go Mo-jo a vor
bit despre importanța prieteniei

Sovietice Kirill Moskalenko, co
mandantul pirăzii. el a trecut în 
revistă trupele aliniate în Piața 
Roșie și pe străzile învecinate. 
După ce a salutat pe vitejii os
tași sovietici cu prilejul sărbăto
ririi Revoluției din Octombrie, 
mareșalul Jukov a urcat la tribu
na mausoleului și a adresat ur
mătoarea cuvlntare trupelor, oa
menilor muncii din Uniunea So
vietică, membrilor delegațiilor 
străine.

lului împotriva Egiptului, să 
sprijine in mod activ popoarele 
arabe in lupta lor pentru liberta
te și independență. Cit privește 
Uniunea Sovietici ea este gata 
ca la hotărirea Organizației Na
țiunilor Unite să participe in mod 
efectiv cu forjele sale armate la 
lichidarea acestei agresiuni.

Oamenii muncii din marea 
noastră patrie pot fi siguri că 
glorioasele forte armate ale U- 
niunii Sovietice sînt totdeauna 
gata să apere cu nădejde intere
sele de stat ale Uniunii Sovie
tice.

Trăiască puternica noastră pa
trie sovietică I

Trăiască eroicul popor sovietic 
și forțele sale armate I

Trăiască guvernul nostru so
vietic l

Slavă Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice — inspiratorul 
și organizatorul tuturor victorii
lor noastre!

♦
Deasupra Pieții Roșii răsună 

puternic „URA”, se aud salvele 
de tun în semn de salut ale ba
teriilor Kremlinului. Fanfara al
cătuită din 1000 de persoane in
tonează imnul de stat al Uniunii 
Sovietice.

Fanfarele vestesc începutul pa
razit Prin fața mausoleului trec 
în sunetul tobelor, țn pas de pa 
radă, elevii academiilor militare, 
batalioanele de ofițeri — mîndrla 
forțelor armate ale poporului so
vietic, generali vestiți, trec apoi 
marinarii, grănicerii, iar apoi cei 
mai tineri participant! la paradă 
— elevii școlilor „Suvorov" șl 
„Nahimov".

A produs o mare impresie asu
pra invitărilor la paradă defila
rea unităților de infanterie moto
rizată și a unităților aeropurtate 
Ultima parte a parăzii militare a 
fost consacrată prezentării pu 
ternicei tehnici de artilerie După 
artileria antiaeriană au defilat 
aruncătoarele de mine cu reacție, 
tunuri de diferite calibre, puter
nica artilerie de cîmp.

Deasupra Pieții Roșii au trecut 
cu viteza fulgerului ultimele ti 
puri de avioane de bombarda
ment și de vinătoare cu reacție.

Parada militară din Piața Ro
șie din Moscova a arătat că for
țele armate sovietice apără cu 
nădejde, vigilent, munca pașnică 
a oamenilor sovietici, că ele sînt 
întotdeauna gata să îndeplineas
că cu cinste porunca patriei, să 
apere patria socialistă împotriva 
oricărui agresor.

șini și au ridicat productivitatea 
muncii cu 11,8 la sută în compa
rație cu perioada corespunzătoare 
a anului trecut.

Printre manifestanți slnt nume
roși reprezentanți ai tinerelului 
— viguroși, veseli, siguri de ziua 
de miine. Astăzi tineretul este 
deosebit de mîndru și plin de 
bucurie — în semn de recunoaș
tere a marilor merite ale Komso- 
motolui și tineretului sovietic î:i 
construcția socialistă, în special 
pentru munca plină de abnegație 
în valorificarea terenurilor înțe- 
lenite, guvernul a decorat Komso- 
tnolui cu încă un ordin Lenin, Un 
număr de 350.000 tineri și tinere 
au muncit la strîngerea recoltei 
de pe terenurile desțelenite,

Peste o treime din omenire își 
făurește o viață nouă sub steagul 
Marelui Octombrie. Și oamenii 
muncii din Moscova poartă mii 
de panouri și pancarte pe care fi
gurează saluturi fierbinți adre
sate popoarelor Marii Chine, Po
loniei, Cehoslovaciei Bulgariei, 
Romîniei, Ungariei, Albaniei, 
R.P. Mongole, Iugoslaviei, R.P.D. 
Coreene, R. D. Germane.

Oameni] sovietici urmăresc cu 
atenție evenimentele din Ungaria, 
El au înfierat cu mînie uneltirile 
reacțiunii internaționale care a 
încercat să reducă la zero cuce
ririle socialiste ale clasei munci
toare și țărănimii ungare. Mosco
vici poartă în coloanele lor pan
carte pe care figurează cuvinte de 
salut adresate guvernului ungar 
revoluționar muncitoresc-țără-
nesc.

Manifestația reprezentanților 
oamenilor muncii din Moscova a 
demonstrat unitatea de neclintit a 
poporului și partidului, voința de 
nezdruncinat a oamenilor sovie
tici în lupta pentru construirea 
comunismului ;n U.R.S.S., pentru 
pace între toate popoarele.

și a legăturii ștrinse dintre China 
și U.R S.S.

Raportorul a înfierat cercurile 
guvernante din Anglia și Franța 
care au dezlănțuit războiul agre
siv împotriva Egiptului și prin a- 
ceasta au agravat situația inter
națională.

Poporul țării nostre este gala 
să sprijine cu hotărîre alături -de 
poporul sovietic lupta curajoasă 
a poporului egiptean pentru apă
rarea independenței naționale.

Au fost viu aplaudate cuvintele 
de salut în cinstea Uniunii Sovie
tice, în cinstea prieteniei veșnice 
de nezdruncinat dintre popoarele 
Chinei și Uniunii Sovietice, în 
cinstea marxism.leninismului.

Recepția oferită de N. A. Bulganin
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite: In seara zilei 
de 7 noiembrie, N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a oferit tn Ma
rele Palat al Kremlinului o re
cepție cu prilejul celei de a 39-a 
aniversări a Marii Reyoluții So
cialiste din Octombrie.

La recepție au participat con
ducătorii Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și ai guvernu
lui sovietic, miniștri, deputați al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
ai Sovietelor Supreme ale repu- 
blicilor unionale, fruntași din în
treprinderile din Moscova, repre
zentanți de frunte ai Armatei So

Ședința solemnă de la Varșovia
VARȘOVIA 7 (Agerpres). - 

P.A.P. transmite : La 6 noiembrie 
a avut loc la Varșovia o ședință 
solemnă consacrată celei de-a 
39-a aniversări a Mării Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Ședința 
a fost convocată de Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez.

La ședință au luat parie W. 
Gomulka, prim-secretar al Comi
tetului Central a! Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, A. Zawad- 
skî, președintele Consiliului de 
Slat al Republicii Populare Po
lone, J. Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri, mem

Cuvîntarea lui W. Gomulka
Astăzi, cînd ne-am întrunit 

pentru a sărbători cea de-a 39-a 
aniversare a Marii Revoluții So
cialists din Octombrie ne întoar
cem gindurile sp'e acele zile de 
cotitură în istoria omeniră, cînd 
muncitorii și țăranii din Rusia, 
sub conducerea partidului lor, sub 
îhdruftiatoa lui V. I. Lenin, au 
cucerit puterea șj au pornii la 
construirea unei societăți noi so 
cia'iste. Ideile care au însuflețit 
revoluția socialistă din Rusia sini 
oglindite în principalele lozinci ca 
cererea de a se încheia imediat 
pacea, de a se preda pămîntul ță
ranilor, uzinele muncitorilor și 
puterea de stat oamenilor muncii, 
ca recunoașterea dreptului fiecă
rui popor la independența. Aceste 
idei ale Revoluției din Octombrie, 
străbătute de o mare forță mo
rală, vor rămine actuale în miș
carea muncitorească internațio
nală atît timp cît în lume voi 
continua să acționeze forțe impe
rialiste. atît timp cît vor avea loc 
războaie de cotropire și atît timp 
cît va mai exista asuprire colo
nială, pînă cînd nu vor dispa-e 
din lume asuprirea și exploatarea 
omului de către cm.

Forța de acțiune a acestor Idei 
va fi cu atît mai mare, cu cît 
ele vor fi traduse in viață mai 
bine și mai consecvent tn mișca
rea revoluționară mondială, eu 
cît ele vor ii dezvoltate mai con
secvent tn țările în care masele 
au venit la putere și construiesc 
o orfndulre socială nouă, socialis
tă, in conformitate cu condițiile 
și nevoile popoarelor lor.

Congresul al XX-lea al P.C.U.S.

Sărbătorirea zilei de 7 Noiembrie 
în alte țări ale lumii

PRAGA 8 (Agerpres). — CE
TERA transmite: Peste 100 mii 
de oameni s-au adunat la 7 No
iembrie în piața S'.aromes.o din 
Praga precum și pe străzile în
vecinate. Participanții la demon
strația festivă au fost salutați de 
V Siioky președintele Consiliu
lui de Miniștri.

1. T. Grișin ambasadorul 
U.R.S.S. în Cehoslovacia care a 
luat cuvîntul în fața oamenilor 
muncii a transmis poporului ceho. 
61ovac un fierbinte salut dtn par
tea popoarelor Uniunii Sovietice.

Apoi s-a dat citire mesajului de 
prietenie din partea poporuiui 
cehoslovac adresat popoarelor 
U.R.S.S. Acest mesaj va fi dus la 
frontiera sovietică de către parli- 
cipanții la ștafeta al cărei start a 
fost dat la 7 Noiembrie în piața 
Staromesta.

★
SOFIA 7 (Agerpres). A.T.*. 

transmiie: Sub semnul întăririi 
prieteniei cu Uniunea Sovietică 
și cu toate țările socialiste, în 
Bulgaria s-a desfășurat sărbăto
rirea celei de.a 39-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

In seara zilei de 6 noiembrie la 
Teatrul popular din Sofia a avut 
loc o ședință festivă consacrată 
celei de-a 39-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie. la care au luai parte con
ducătorii partidului comunist și 
guvernului Bulgariei.

Acad. Sava Ganovski, membru 
în C.C. al P.C. din Bulgaria, a 
prezentat un raport consacrat a- 
ceslui eveniment.

★
BERLIN 7 (Agerpres).—A.D.N. 

transmite: La 6 noiembrie a a- 
vut loc la Teatrul Metropol din 
Berlin o ședință festivă a Comi
tetului Central ai Partidului So

Guvernul Mollet a interzis tinerea 
adunării festive la Paris

PARIS 7 (Agerpres). — Gu
vernul Guy Mollet a interzis ți
nerea la 7 Noiembrie a adunării 
festive a oamenilor muncii din 
Paris, organizată de conducerea 
Partidului Comunist Francez, c“ 
ocazia celei de a 39-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Ziarul „L'Humanite" 
exprimă protestul democraților 

vietice, participanți la parada mii 
litară din Piața Roșie, oameni da 
știință și de artă, conducători ai 
organizațiilor obștești și reprezen
tanți ai presei. La recepție an 
luat parte membrii corpului diplo
matic și oaspeții străini care sa 
află Ia Moscova.

N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a felicitat călduros pe 
cei prezențl cu prilejul celei de 
a 39-a aniversări a .Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

In cadrul recepției a avut loe 
un concert.

Recepția a decurs intr-o atmo
sferă de caldă cord’a'.itate.

brii Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., membri ai guvernului 
și Consiliului de Stat. Printre cei 
prezenți se aflau P. K. Ponoma
renko, ambasadorul U.R.S.S. în 
Polonia, șefi și membri ai mai 
multor reprezentanțe diplomatice.

Ședința, a fost deschisă prin cu- 
vîn'.area inaugurală a lui W. Goi 
muika.

A. Zawadski, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Polone, a prezentat ra
portul consacrat celei de-a 39-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

a ridicat această problemă. Ex
presia năzuinței spre transpune
rea în viață a hotărîrîlor istorice 
ale Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S. și spre stabilirea de re
lații între țările noastre pe baza 
principiilor leniniste ale egalității 
in drepturi a popoarelor, pe teme, 
lia de nezdruncinat a respectării 
deplinei suveranități a fiecărui 
stat socialist o constituie Decla
rația guvernului sovietic cu pri
vire la bazele dezvoltării și întă
ririi continue a prieteniei șl cola
borării dintre Uniunea Sovietică 
și celelalte țări socialiste. înfăp
tuirea acestor principii constituie 
temelia cea mal solidă a alianței 
trainice și prieteniei dintre popoa
rele Poloniei populare și Uniunii 
Sovietice. Aiianța dintre statele 
noastre se sprijină pe tradiția 
luptei revoluționare comune a 
clasei muncitorești poloneze si 
ruse, ea s-a făurit în lupta co
mună de eliberare împotriva co
tropitorilor hitleriști, s-a consoli
dat prin colaborarea economică 
îndelungată și prin acțiuni comu
ne în folosul întăririi păcii între 
popoare. Ea corespunde interese
lor vitale ale Poloniei și U.R.S.S. 
De strajă acestei alianțe 6tă par
tidul nostru, clasa muncitoare din 
Polonia și întregul popor polonez 
care năzuiește spre consolidarea 
independenței sale și obținerea pe 
calea socialismului a unui Înalt 
nivel de trai al poporului. Aceas
tă cale ne este luminată de ideile 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, ideile eliberării omului, 
ideile democrației și libertății 
popoarelor.

cialist Unit din Germania. Consî- 
liului de Miniștri al R.D.G.. Con
siliului Național al Frontului Na
țional al Germaniei Democrate, 
consacrată celei de-a 39-a aniver
sări a Marii Revoluții. Socialiste 
din Octombrie

E. Muckeaberger, membru su
pleant în Biroul Politic al C.C. al 
P.S.U.G.. a prezentat un raport 
consacrat celei de-a 39-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie

★
ROMA 8 (Agerpres). — La 7 

Noiembrie opinia publică demo
crata din Italia a sărbătorit cea 
de a 39-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Jn întreaga Italie au avut loc 
mitinguri și adunări consacrate 
aniversării Marelui Octombrie, 
organizate de Federațiile comu
niste și de organizațiile locale ale 
asociației „Italia-U.R.S.S.“.

★
TIRANA 8 (Agerpres). — ATA 

transmite: Poporul albanez a săr
bătorit festiv și cu bucurie cea 
de a 39-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

In cinstea sărbătorii de 7 No
iembrie la Tirana a avut loc o 
demonstrație a oamenilor muncii,

★
ULAN BATOR 7 (Agerpres).— 

TASS transmite :
Poporul mongol a sărbătorit 

intr-un cadru festiv cea de-a 39-a 
aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie,

In seara zilei de .6 noiembrie 
Ia Ulan-Bator a avut loc o adu
nare îestivă consacrată celei de-a 
39-a aniversări a Revoluției din 
Octombrie. C Surunjab, secretar 
al C.C, a! Partidului Popular Re
voluționar Mongol, a prezentat 
un raport consacrat acestui eve
niment.

francezi împotriva acestei hotă- 
rîrl și atrage atenția asupra fap
tului că autoritățiie franceze a- 
probă in același timp demonstra
țiile și manifestațiile libere ale 
diferitelor forțe reacționare.
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Să fie respectată suveranitatea 
și independența Egiptului!

Mesajul adresat de Nehru lui N. A. Bulganin Trupele egiptene controlează 
zona Canalului de Suez

Schimbul de mesaje Intre N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și Dwight D. Eisenhower, 

președintele S. II. A.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — puternice ne înapoiem la domina- 
TASS transmite: La 7 noiembrie ția forței brutale și a legilor jun- 
N. A. Bulganin, președintele glei. Toate declarațiile noastre 
Consiliului de Min’ștri al U.R.S.S. privind coexistența pașnică și 
a primit mesajul d-lui Javaiiarlal respectarea integrității și indepen- 
Nehru, primul ministru al Indiei, denței popoarelor, neagresiunea, 
în legătură cu mesajul guvernu- neamestecul și respectarea rec!- 
lul sovietic cu privire la problema procă pe care le-am repetat atit 
agresiunii Angliei, Franței și Is- de des. pierd orice sens și lumea 
meiului împotriva Egiptului, care se înapoiază la barbaria interna- 
a fost inmînat d-lui Nchru la 5 țională.
noiembrie. In mesajul său Java- Unica împrejurare care lumi- 
harlal Nehru scrie: nează această situație tristă este

Stimate domnule președinte, ,aPtuI «a Adunarea Generală a
Vă mulțumesc pentru mesajul O N.U. și Întreaga opinie publică 

îv. care mi-a fost inmînat astăzi mondială au condamnat agresiu- 
după-amlază de către ambasado- Și caută cu perseverență o 
rul dv. După aceea am avut o ca c Pen^ru a-i pune capăt, 
convorbire cu ambasadorul dv. și In această direcție a fost rea- 
i-am expus atitudinea noastră și lizat un anumit progres și este 
felul nostru dc a aborda proble- pe deplin posibil ca recentele rezo- 
ma care constituie obiectul seri- Iuții ale Adunării Generale să 
sorii dv. ducă nu numai la încetarea focu-

Dv. știți că noi am fost pro- lui, ci și la retragerea trupelor 
fund Îngrijorați de invazia israe- care au săvirșit agresiunea împo- 
llană in Egipt și de agresiunea triva teritoriului Egiptului. Dacă 
săvlrșită de Regatul Unit șl acest țel va fi atins va fi mai 
Franța împotriva Egiptului. Am ușor să se rezolve problema, ast- 
expus intr-un limbaj clar și fără fel incit să poată fi asigurată in- 
echivoc in Organizația Națiunilor dependența Egiptului și proble- 
Unite și în afara acestei organi- mele care au fost ridicate să fie 
zațil punctele noastre de vedere reglementate pe cale pașnică, 
privind această agresiune. Ne-am Chiar acum ml s-a comunicai că 
exprimat de asemenea regretul guvernul Regatului Unit cere re- 
profund că rezoluția Adunării tragerea neintirziată a trupelor 
Generale a Organizației Națiuni- israeliene de pe teritoriul Egip- 
lor Unite este ignorată. Simpa- tului, indiferent de reglementarea 
tia noastră a fost In întregime de generală în regiunea Orientului 
partea Egiptului în aceste clipe Mijlociu.
cind el trece printr-o criză pro- După cum știți, domnule preșe- 
fundă, cfnd independența lui este dinte, noi, cei din India, luptăm 
amenințată și se încearcă să i se cu hotărire împotriva războiului 
impună prin presiunea unei forțe și nu considerăm că războiul re- 
superioare hotăriri politice și de zolvă vreo problemă, chiar dacă 
altă natură. Această agresiune la un moment dat acesta pare ast- 
pOartă în sine un pericol nu nu- fel Războiul creează probleme 
mai pentru Egipt, ci și pentru alte mult mai dificile. Astăzi este a- 
țări care se pot dovedi a nu fi tît de îngrozitor să te gîndești la 
suficient de puternice pentru a-i un război și o astfel de perspec- 
opune rezistență. Pentru noi, în tivă este contrară voinței ome- 
Asia, această cotitură a eveni- nirii. Țara dv. s-a situat in frun- 
mentelor a constituit o grea zgu- tea campaniei de apărare a păcii, 
duire. Cînd țări m,ai slabe din De aceea, deși sîntem întrutotul 
punct de vedere militar slnt ame. de acord că oricărei agresiuni tre- 
nințate din partea unor țări mai buie să î se pună capăt, consi-

ln pofida declarațiilor oficiale

Trupele anglo-franceze continuă 
operațiunile militare

derăm ferm că orice măsură care 
ar putea duce la un război mon
dial ar fi o crimă împotriva ome
nirii și că trebuie evitată. Și, 
parțial, tocmai din această cauză, 
am condamnat agresiunea împo
triva Egiptului.

Considerăm că chiar in acest 
stadiu tirziu lumea poate fi sal
vată dc negura războiului care a- 
menință s-o înăbușe. Marea «dv. 
țară poate avea un rol important 
in rezolvarea acestei sarcini. In 
măsura in care noi, din India, 
putem da ajutor, îl vom da desi
gur cu întreaga hotărire și cu 
toate forțele noastre.

Sînt întrutotul de acord cu dv. 
că situația este serioasă și că tcr. 
giversarea poate duce la catas
trofă. Trebuie luate măsuri ur
gente și eficace, totuși, sper sin
cer că acestea vor fi măsuri de 
restabilire și de asigurare a păcii 
și nu de extindere a focarului 
războiului și a catastrofei.

Vă mulțumesc pentru amabila 
comunicare că imi veți trimite o 
informare cu privire la Ungaria. 
După cum știți, evenimentele din 
această țară au trezit la noi mare 
îngrijorare.

Al dv. sincer, 
JAVAHARLAL NEHRU

CAIRO 8 (Agerpres). — La 7 
noiembrie la Cairo a fost dată 
publicității următoarea declara
ție:

Posturile de radio Londra și 
Paris au anunțat că trupele an
glo-franceze controlează zona 
Canalului de Suez pină la regiu
nea din sudul orașului Ismailia. 
Guvernul egiptean declară că a- 
cesf comunicat este in întregime 
fals și lipsit de orice temei. In 
realitate, in ciuda bombardamen
telor aeriene permanente, a 
bombardamentelor d= pe mare și 
a eforturilor forțelor armate stră
ine, ele se mai găsesc încă în 
zona de nord a orașului Port-Said 
șl luptă impotriva populației ora
șului, in ciuda ordinului de înce
tare a focului. Aceste trupe au 
întrerupt alimentarea cu apă și a- 
provizionarea cu alimente a popu
lației.

Trupele egiptene controlează 
activ întreaga zonă a Canalului 
la sud de Port-Said. La 8 noiem
brie, această zonă va ti vizitată 
de corespondenții tuturor agen
țiilor telegrafice, ceea ce va do
vedi falsitatea comunicatelor an- 
glo-franceze.

Sesiunea extraordinară
a Adunării Generale O.N.U.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS transmite 1 La 5 noiembrie 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. A. Bulganin, 
a primit o scrisoare a ambasadorului S.U.A. în U.R.S.S., Ch. Boh
len care era însoțită de mesajul președintelui Statelor Unite ale

Mesajul adresat de Dwight D. Eisenhower, pre
ședintele S.U.A., lui N. A. Bulganin, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Excelenței Sale
Mareșalului NICOLAI A. BULGANIN, 

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

America, Dwight D. Eisenhower.
La 7 noiembrie N.A. Bulganin, președintele Consiliului de Miniș

tri al U.R.S.S., a adresat lui Dwight D. Eisenhower președintele 
S.U.A., un mesaj de răspuns.

Publicăm mai jos textul celor două mesaje:

Mesajul adresat de N. A. Bulganin, președin
tele Consiliului de Miniștri al U. R. S. S., lui 
Dwight D. Eisenhower, președintele Statelor U- 
nite ale Americii

CAIRO 8 (Agerpres). — In 
seara zilei de 7 noiembrie Abdel 
Kader Hatem, director general 
al Departamentului Informațiilor 
din Egipt a declarat, că la Port 
Said luptele continuă. Inamicul 
neputînd ocupa orașul, a între
rupt alimentarea lui cu apă.

La 6 noiembrie Comandamen
tul anglo-francez a debarcat uni
tăți de tancuri pe litoralul din a- 
propiere de Port Said, dar aces
tea nu au putut să pătrundă in 
oraș decit în cursul nopții. Inami
cul a ocupat poziții de plecare la 
atac în timp ce flota engleză bom
barda' orașul. La Port-Said au 
început incendiile, îndeosebi în 
cartierul Al-Manah și pe strada 
Abbasa. Pînă la ora 5 dimineața 
trupele inamice se aflau dincolo 
de linia de centură a orașului. La 
ora 5 dimineața au reînceput 
luptele. Armata egipteană, spri
jinită de populație, a continuat 
să opună o rezistență dîrză. Pînă 
în prezent, a declarat Hatem, co
tropitorii nu au reușit să cuce
rească orașul și într-o serie de 
cartiere continuă luptele de stra
dă. Hatem a arătat că comanda
mentul englez recurge la tot fe
lul de curse încercînd să demon
streze „atitudinea binevoitoare" a 
agresorilor față de populația ci
vilă din Port-Said..

Corespondentul militar al agen_ 
ției MEN anunță :

De zece zile populația din Port- 
Said luptă cu curaj împotriva a- 
gresiunii. La 7 noiembrie pe 
strada Abbasa apărătorii orașului 
au barat calea a cinci tancuri 
inamice. In ciuda focului concen
trat deschis de tancuri, locuitorii 
le-au atacat cu grenade, distru- 
gind patru mașini și capturînd-o 
pe a cincea.

Aviația inamică continuă să 
bombardeze orașul.

In continuare corespondentul 
arată că în momentul trimiterii 
acestei informații, inamicul în 
ciuda tuturor eforturilor nu a 
putut să obțină rezultate însem
nate și să lărgească zona ocu
pată. Inamicul controlează ca și 
pină acum numai un mic sector 
de pe litoral.

Fără succes s-au dovedit de a- 
semenea și încercările sale de a 
pătrunde în strada Muhammed 
Aii.

După cum relatează ziarul „Aș 
Saab" nori deși de fum negru 
se ridicau la 7 noiembrie dea
supra orașului Port-Said. Trăgă
torii de elită egipteni opun re
zistență trupelor engleze și fran
ceze care își continuă acțiunile 
agresive, în ciuda hotărlrii de 
încetare a focului.

NEW YORK 8 (Agerpreș). — 
La 7 noiembrie orele 15,25, ora 
New York-ului, a avut loc ședința 
sesiunii extraordinare a Adunării 
Generale, în cadrul căreia s-a 
continuat discutarea problemei 
încetării focului și retragerii for
țelor armate ale Angliei, Franței 
și Israelului de pe teritoriul Egip
tului.

Discuțiile au continuat în jurul 
celor două proiecte de rezoluție. 
Primul proiect de rezoluție pre
zentat spre examinare Adunării 
Generale O.N.U. de 19 țări din 
Asia și Africa are următorul con
ținut:

Adunarea Generală avînd in 
vedere rezoluțiile sale adoptate 
cu majoritate covlrșifoare Ia 
2,4 și 5 noiembrie 1956, subli
niind printre altele că Aduna
rea Generală prin rezoluția din 
5 noiembrie 1956 a creat un 
comandament al Națiunilor 
Unite cuprinzind forțe interna
ționale destinate să asigure 
încetarea operațiunilor militare 
și să supravegheze această în
cetare in conformitate cu toate 
prevederile rezoluției ei din 
2 noiembrie 1956.

1. — Confirmă rezoluțiile de 
mal sus;

2. — Cere din nou Israelu
lui să-și retragă neintirziat 
toate forțele sale dincolo de 
liniile de armistițiu stabilite 
prin acordul de armistițiu din 
24 februarie 1949;

3. — Cere din nou Regatu
lui Unit șl Franței să-și retra
gă neintirziat toate forțele ar
mate de pe teritoriul egiptean;

4. — Cere secretarului gene
ral să aducă această rezoluție 
la cunoștința părților interesa
te și-l roagă să prezinte de 
urgență Adunării Generale un 
raport asupra felului în care 
se îndeplinește această rezo
luție.

De asemenea Adunarea Gene
rală O.N.U. a examinat proieclul 
do rezoluție propus de șase țări 
— Argentina, Birmania, Ceylonul,

Danemarca, Ecuador și Suedia 
cu privire la organizarea forțe
lor internaționale de poliție. 
Proiectul de rezoluție al celor 
șase țări propune organizarea 
unor forțe internaționale de po
liție care urmează să fie trimise 
în Egipt și să se creeze un co
mitet consultativ format din re
prezentanți ai Braziliei, Canadei, 
Columbiei, Iranului, Norvegiei și 
Pakistanului pentru „dezvoltarea 
acelor aspecte ale planului de 
creare a forțelor de poliție și a 
acțiunilor lor care nu au fost re
zolvate de Adunarea Generală".

Delegatul englez a repetat că 
guvernul său a ordonat încetarea 
focului în Egipt și a încercat să 
convingă Adunarea că în prezent 
nu-1 răintne decit să aștepte pînă 
se va întruni Consiliul de Secu. 
ritate la nivelul miniștrilor Afa
cerilor Externe și va încerca «ă 
rezolve toate problemele în legă
tură cu Palestina. In timpul dis
cursului rostit de Dixon, a fost 
difuzat textul telegramei minis
trului Afacerilor Externe al Egip
tului. In telegramă se comunică 
că in ciuda asigurărilor date de 
guvernul englez că va înceta fo
cul in ziua de 7 noiembrie ora 2 
(ora locală), la ora 15.15, ora 
locală, comandamentul egiptean a 
anunțat că trupele anglo-franceze 
au înconjurat orașul Port Said și 
bombardează obiectivele militare 
și civile din acest oraș.

Trecîndu-se la vot, Adunarea 
Generală O.N.U. a aprobat cu 64 
de voturi și 12 abțineri propune
rea secretarului general Dag 
Hammarskjoeld de a se constitui 
o forță internațională de poliție 
însărcinată cu menținerea păcii 
In Egipt după încetarea focului.

Punîndu-se la vot proiectul de 
rezoluție al țărilor din Asia și 
Africa prin care se recomandă 
retragerea imediată a trupelor 
Angliei, Franței și Israelului din 
Egipt, rezoluția a fost adoptată 
cu 65 de voturi contra 1 (Israel) 
și 10 abțineri.

Știrile care mi-au parvenit as
tăzi din Ungaria mi-au provocat 
o adincă mîhnire.

Declarația guvernului sovietic 
din 30 octombrie 1956 care a 
confirmat politica neamestecului 
In treburile interne ale altor state 
a fost ințeleasă pretutindeni ca o 
promisiune de retragere grabnică 
a trupelor sovietice din Ungaria.

Intr-adevăr, in această decla
rație Uniunea Sovietică a arătat 
că „ea are în vedere că staționa
rea pe viitor a unităților militare 
sovietice in Ungaria poate servi 
ca pretext pentru o și mai mare 
agravare a situației". Această de
clarație a fost apreciată de gu
vernul Statelor Unite și de mine 
personal ca un act de inaltă în
țelepciune de stat. După ea a ur
mat cererea categorică a guver
nului ungar cu privire la retrage
rea trupelor sovietice.

De aceea am fost extrem de im
presionați de schimbarea eviden
tă a acestei politici. Deosebit de 
impresionant este faptul că a- 
ceastă nouă folosire a forței îm
potriva guvernului și poporului 
ungar s-a produs in timp ce se 
duceau tratative intre reprezen
tanții dv și reprezentanții guver
nului ungar cu privire la retrage
rea trupelor sovietice.

După cum știți Consiliul de 
Securitate al Organizației Națiu
nilor Unite examinează in sesiu-

Moscova
Din partea președintelui 

DWIGHT D. EISENHOWER 
4 noiembrie

ne extraordinară această proble
mă. Nu mai departe decit in a 
doua jumătate a zilei de ieri re
prezentantul dv. a lăsat Consiliu
lui impresia că tratativele care 
avuseseră loc atunci la Budapesta 
vor duce la un acord al cărui 
rezultat va fi retragerea trupelor 
sovietice din Ungaria așa cum a 
cerut guvernul acestei țări. Toc
mai pe acest temei Consiliul de 
Securitate a aminat examinarea 
acestei probleme.

In numele umanității și in nu
mele păcii rog insistent ca Uniu
nea Sovietică să ia măsuri pen
tru retragerea imediată a trupe
lor sovietice din Ungaria și să 
permită poporului ungar să se 
bucure de drepturile omului șt li
bertățile fundamentale proclamate 
de Carta Organizației Națiunilor 
Unite pentru toate popoarele și 
să șl le exercite.

Adunarea Generală a Organi
zației Națiunilor Unite se va în
truni in cea de a doua Jumătate 
a zilei de astăzi in sesiune ex
traordinară pentru examinarea a- 
cestei situații tragice. Sper că re
prezentantul dv. va fi in măsură 
să anunțe astăzi la această se
siune că Uniunea Sovietică se 
pregătește să-și retragă trupele 
din această țară și va permite 
poporului ungar să se bucure de 
dreptul de a avea un guvern la 
alegerea sa.

Moscova, Kremlin

Domnule președinte,
In legătură cu mesajul dv. din 

4 noiembrie consider necesar să 
relev că problema ridicată in acest 
mesa( cu privire la retragerea 
trupelor sovietice din Ungaria, 
este în întregime de competența 
guvernelor ungar și sovietic.

Totodată aș vrea să remarc că 
dv.. probabil, ați și avut posibili
tatea să luati cunoștință de pro
gramul guvernului ungar revolu
ționar muncitoresc-țărănesc expus 
in proclamația către poporul un
gar. Nu mă indoiesc că dv. ați 
observat că acest program con-
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ține toate informațiile privind pro
blema care vă interesează.

In ce privește declarația gu
vernului U.R.S.S. din 30 octom
brie 1956 cu privire la bazele dez
voltării și întăririi prieteniei și 
colaborării Intre Uniunea Sovie
tică și celelalte state socialiste, 
declarație de care amintiți în me
sajul dv., nu există nici un mo
tiv de îndoială că in politica sa 
guvernul sovietic se călăuzește si 
se va călăuzi de principiile ex
puse in această declarație.

N. A. BULGANI.N

Excelenței Sale
Președintelui Statelor Unite ale Americii 

DW1GH7 D. EISENHOWER 
Washington

Guvernul ungar revoluționar 
muncitoresc-țărănesc 
a depus jurâmîntul

BUDAPESTA 8 (Agerpres). — 
La 7 noiembrie membrii guvernu
lui ungar revoluționar muncito. 
resc-țărănesc au depus jurămin. 
tul in fața președintelui Prezidiu
lui Republicii Populare Unga
ria, Islvan Dobi.

Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Ungare a adoptat 
o serie de holărîri in legătură cu 
normalizarea vieții în țară. S-au 
luat măsuri pentru asigurarea 
conducerii muncii în ministere și 
în instituțiile de stat, pentru func
ționarea magazinelor alimentare.

Cuvîntarea la radio a lui Gyorgy Marosan
BUDAPESTA 8 (Agerpres). — 
Istvan Dobi, președintele pre

zidiului Republicii Populare Un
gare, Gyorgy Marosan și Apro 
Antal, miniștri de stat, au rostit 
cuvîntări la postul de radio Bu
dapesta. A. Apro s-a adresat mi
nerilor cerîndu-le să organizeze 
extracția cărbunelui.

Gyorgy Marosan, adresindu-se 
poporului ungar, a spus între al
tele :

Guvernul muncitoresc țărănesc 
a luat ființă pentru apărarea 
muncitorilor și a puterii instituite 
de aceștia. El a luat ființă din 
necesitatea de a se pune capăt 
fărădelegilor si abuzurilor elemen. 
telor contrarevoluționare, de a se 
pune capăt situației create de eve. 
nimentele din ultimele săplămîni.

Datoria noastră sfîntă este să

zdrobim bandele înfrînle care mai 
săvirșesc încă fărădelegi, jafuri 
și asasinate impo’.riva oamenilor 
cinstiți care luptă pentru oatria 
lor. pentru poporul muncitor.

Trebuie să zdrobim atacurile 
josnice ale contrarevoluționarilor, 
— a spus vorbitorul, — pentru ca 
poporul nostru să poată trăi în 
pace și libertate. Bandelor contra
revoluționare nu le-a păsat nici 
pînă acum, nu Ie pasă nici acum 
ce se va întîmpla la iarnă, dacă 
va fi pîine, carne, lapte. îmbrăcă
minte. Bandelor contrarevoluțio. 
nare nu le pasă de suferințele 
poporului nostru In țară fiecare 
țăran muncitor ne cere pe bună 
dreptate să lichidăm aceste ban
de, să restabilim ordinea. Respin
geți josnicele calomnii antisovir- 
tice pe care le răspindesc contra.

Declarația guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc din Ungaria

O problemă deschisă, nerezolvată

BUDAPESTA 8 (Agerpres). — 
Oamenii muncii de la sate depun 
eforturi pentru a recupera întlr- 
zierea muncilor agricole de toam
nă. Ei s-au convins că contrare
voluționarii erau dușmani decla
rați ai țărănimii muncitoare. In 
regiunea Bacs fasciștii au Jistrus 
complect bunurile cooperativelor 
agricole de producție. Șeful ban-

delor contrarevoluționare care au 
comis aceste nelegiuiri era un 
fost ofițer hortist iar bandiții pe 
care îi conducea erau criminali 
eliberați din închisoare. Membrii 
cooperativelor agricole din aceas
tă regiune au hotărît să rămînă 
și mai departe în cooperative și 
să muncească pentru refacerea 
bunurilor distruse.

revoluționarii pentru a induce in 
eroare poporul. Mulțumim luptă
torilor sovietici care apără pute
rea noastră populară, pentru aju
torul pe care ni-1 dau.

Trecind la sarcinile urgente ale 
întregului popor Gyorgy Marosan 
a spus în continuare:

Trebuie să vorbim despre ceea 
ce avem de înfăptuit. Ce dorește 
guvernul muncitoresc-țărănesc? El 
dorește restabilirea ordinei și le
galității în întreaga țară.

In țara noastră există aproape 
două milioane de muncitori orga- 
nizati in sindicate. Ei știu ce ar 
fi pierdut dacă bandele contrare
voluționare ar fi pus mina pe pu
tere.

Trebuie să aducem la îndepli
nire sarcinile care ne stau acum 
în față. In aceste zile grele în
tregul lagăr socialist este gata să 
ne ajute. Trebuie să ne dovedim 
demni de încrederea pe care ne-o 
acordă acest puternic lagăr.

Nu sîntem singuri. Nu sintem 
izolați. Vom fi sprijiniți și aju
tați. Ceea ce trebuie să facem noi 
este să instaurăm ordinea, pacea, 
liniștea.

precum și pentru redeschiderea 
școlilor.

Consiliul de Miniștri a luat 
măsuri pentru asigurarea circu
lației trenurilor încărcate cu ali
mente, medicamente, combustibil 
etc., trimise sub formă de ajutor 
de țările prietene. Gyorgy Csana- 
dy a fost numit Comisar guver
namental al Comunicațiilor și 
Poștei.

S.a hotărît înființarea unui că
milei de stat al aprovizionării, 
care va fi condus de Rezso Nyerș. 
Pentru aprovizionarea populației 
cu alimente și combustibil, maga
zinele s’nt deschise in con'inuare 
dc la ora 8—18. Restricțiile pri
vitoare la circulație au fost ridi
cate parțial, iar autovehiculele 
care transportă alimente sau corn., 
busiibil nu mai sînt supuse nici 
unei restricții.

Referindu-se la sarcinile ime
diate ale guvernului, radio Buda
pesta subliniază că „Niciodată nu 
a existat în patria noastră un gu
vern care să-și fi început activi
tatea în condiții attt de grele".

In fiecare zl noi linii ferate slnt 
redate circulației. Joi. postul de 
radio Budapesta a anunțat pleca
rea primelor trenuri din Misko'.c 
și Gyor.

Prin hotărîrea Consiliului de 
Miniștri au fost reglementate a- 
tribuțiile comitetelor revoluționare 
și celorlalte organe cu denumiri 
asemănătoare înființate recent. Ele 
vor activa doar ca organe politice 
consultative pe lingă comitetele 
executive ale sfaturilor populare. 
A fost stabilită de asemenea obli
gația acestor comitete de a înde
părta imediat din rîndurile lor 
elementele contrarevoluționare.

Printr-un ordin al ministrului 
Forțelor Armate, Ferenc Munich, 
au fost desființate comitetele re. 
voluționare din cadrul armatei, 
care erau Incompatibile cu regu
lamentele militare și făceau cu 
neputință conducerea centralizată 
a armatei.

Ajutorul R.P.Chineze acordat Ungariei

Vorbind miercuri în parlamen
tul ișraelian Ben Gurion, după 
ce a dovedit că a învățat bine 
lecțiile de perfidie și fals purita
nism predate de dl. Eden, dîn- 
du-se drept victimă, a invocat și 
niște porunci biblice, Pozînd în 
înger păzitor al păcii în Orien
tul Mijlociu și-a manifestat, fa
riseic. teama că puvernul eaio- 
tean l-ar . putea, doamne ferește, 
tentq, să calce porunra data acum 
3300 de ani poporului evreu ..de 
a nu se mai înanoia niciodată în 
Egiot". Amintindu-și perfect de 
evenimentele petrecute cu veste 
trei milenii in urmă. Ben Gurion 
uită pe cele mai recente de la 
care n-au trecut nici două săpfă- 
mtni și care dovedesc că nu nu
mai porunca aceea a fost călcată 
ci și altele care îndeamnă „să nu 
rîvnesti la bunul altuia". ..să nu 
ucizi11 etc. — asta pentru a ne 
menține în cadrul biblic. Porunca 
pomenită de premierul ișraelian 
se referă la faptul că acum 3.300 
de ani poporul evreu a mers în 
Egipt ca sclav al Egintului. Acum 
armata israeliană a fost împinsă 
să meargă în același loc, de data 
aceasta ca sclavă a Angliei și 
Franței, prin bunăvoința d-lui 
Ben Gurion.

Odată cu declarația că se 
supune hotărîrilor O.N.U., guver
nul Israelului declară că. n-are 
de gînd să părăsească teritoriile 
cotropite, că nu va accepta ca o 
„forță internațională ori care ar 
fi aceasta," să vină pe teritoriul 
controlat de Israel și că nu mai 
consideră valabilă linia stabilită 
de vechiul armistițiu. Poziția gu
vernului ișraelian este astfel 
exact pe dos de ceea ce recoman
dă și hotărăște O.N.U., care cere
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părăsirea teritoriului luat cu 
japca. Și exact în același timp 
pentru a sublinia parcă disprețul 
față de O.N.U., trupele israeliene 
au pătruns în imobilul ocupat 
la Gaza de ofițerii cartierului ge
neral al Comisiei de armistițiu 
O.N.U., au confiscat postul de 
radio-emisie și au pus sub con
trol sever pe membrii comisiei.

De la Londra veștile nu sînt 
mai îmbucurătoare. Atlt guvernul 
englez cit și reprezentantul său 
în O.N.U. declară că Anglia nu-și 
va retrage trupele din zonele ocu
pate, că ar vrea să-și introducă 
propri-i soldați în forțele inter
naționale O.N.U. și de a lăsa 
trupe de tehnicieni care să deblo
cheze Canalul de Suez și care să 
rămînă acolo ca un fel de cui al 
lui Pepelea pînă la sfîntul așteap
tă. Totodată se recunoaște fățiș 
caracterul adevărat al agresiunii: 
recăpătarea posibilităților de a 
se înfrupta din tainul Canalului 
de Suez și întărirea pozițiilor în 
lumea arabă. Și ca să nu mai fie 
îndoială asupra faptului că An
glia spune una și face alta, în 
vreme ce se fac declarații de 
dragoste O.N.U. și profesiune de 
credință pașnică, agenția United 
Press anunță că astăzi vor pleca 
din Marea Britanie noi trupe 
spre estul Mediteranei. Iar sub 
pretextul că trupele ocupante tre
buie să fie „aprovizionate și în
grijite" comandamentul britanic 
își rezervă dreptul ca după în
cetarea focului să-și „consolideze 
zona ocupată".

După cum se vede, intenția de 
torpilare a hotărîrilor O.N.U. este 
clară din partea agresorilor. 
Lipsa de sinceritate a anglo-fran
cezilor este evidentă și îndreptă
țește punctul de vedere al Uniu
nii Sovietice exprimat în mesajul 
lui N. A. Bulganin către președin
tele Eisenhower și anume, că 
pentru încetarea agresiunii, pen
tru securitatea Egiptuliu și a ce

lorlalte țări arabe în pericol de 
a fi atacpte sînt necesare măsuri 
hotărite și eficace menite să 
pună agresorii la locul lor. A- 
ceasta e și părerea opiniei pu
blice din multe țări arabe cum 
ar fi Siria și Liban, care și-au ma
nifestat aprobarea față de pozi
ția guvernului Uniunii Sovietice.

Așa dar prin promisiuni so
lemne și profesiuni de credință 
făcute Adunării Generale O.N.U. 
agresorii încearcă să cîștige timp 
și să-și realizeze punct .cu punct 
planurile lor de a reintra în po
sesia Canalului de Suez. Pretex
ted că Egiptul nu asigură navi
gația liberă prin Canal — deși 
lunile care s-au scurs de la na
ționalizare au dovedit complecta 
capacitate a Egiptului de a ga
ranta navigația — anglo-fran- 
cezii au dorit reacapararea Ca
nalului. De altfel în declarația 
făcută în Adunarea Națională 
franceză, Guy Mollet recunoaște 
deschis că Anglia și Franța vor 
să obțină „administrarea interna
țională", considered că țelul a 
fost îndeplinit „în mod satis
făcător".

In dezbaterile Adunării Gene
rale O.N.U. din ziua de 7 noiem
brie, delegatul sovietic V. V. 
Kuznețov demonstra că prezența 
poliției O.N.U. la Canalul de 
Suez, nu face altceva decit să 
meargă pe linia intereselor an
glo-franceze, întrucît aceasta 
ar însemna in fapt internaționali
zarea Suezului, scoaterea lui de 
sub jurisdicția Egiptului căruia 
îi aparține de fapt.

Discuțiile purtate în Adunarea 
Generală O.N.U. ca și tonul amar 
al comentariilor unor ziare engleze 
și franceze arată decepția provo
cată la Londra și Paris de pozi
ția delegatului Statelor Unite. 
Lodge, care a cerut cu insisten
ță evacuarea imediată a trupelor 
invadatoare din Egipt. Interven

ția sa a provocat „o indispoziție 
pronunțată" — așa cum arată 
agenția France Presse — cercu
rilor anglo-franceze care sperau 
că atitudinea prudentă a State
lor Unite este dictată numai de 
interesele electorale. Continuarea 
acestei atitudini a creat suspi
ciunea că guvernul Statelor Unite 
ar urmări în Orientul Apropiat 
unele interese deosebite de cele 
ale Angliei și Franței și îndeo
sebi dobîndirea unui prestigiu in 
țările arabe.

De altfel, manifestarea unor 
contradicții se face vizibilă chiar 
și în mijlocul celor trei 'puteri 
agresoare din Egipt. Pielea ur
sului n-a fost încă luată și a și 
apărut pofta ca fiecare să-și taie 
o pelcea cit mai mare.

împotriva poftelor colonialiste 
ale agresorilor, Egiptul mani
festă calm și hotărîrea de a-și 
apăra independența și libertatea 
chiar și dincolo de măsura în care 
puterile sale îi permit. Rezisten
ța eroică a poporului egiptean 
dovedită in special in luptele de 
la Port-Said, unde armata și 
populația civilă au făcut front co
mun opunînd timp de zece zile 
o rezistență dîrză, arată că în 
pofida diferenței potențialului mi
litar, un popor oricit de slab își 
apără independența cu sacrificii 
și eroism.

Problema agresiunii împotriva 
Egiptului continuă să fie o pro
blemă deschisă, nerezolvată. Po
poarele lumii cer ca în interesul 
păcii să se pună cu hotărire ca
păt agresiunii, să se stingă acest 
focar ce-ar putea genera un al 
treilea război mondial. Pacea lu
mii e un lucru prea scump ome
nirii, pentru ca popoarele să 
poată admite unor politicieni oa
recare să se joace cu ea așa cum 
se joacă cu cuvintele și promisiu
nile de încetare a focului.

AL. GÎRNEAȚA

In numeroase orașe viața își reia 
cursul normal

BUDAPESTA 7 (Agerpres). — 
După cum transmite postul de 
radio Budapesta la Szeged, Szol- 
nok. Kecskemet. Cegled, Szekes- 
fehervar și în alte localități viața 
a reintrat în normal. La 8 noiem
brie se vor redeschide toate șco
lile.

Din numeroase regiuni ale Un
gariei parvin știri potrivit cărora

cooperativele agricole și țăranii 
contribuie la aprovizionarea ora
șelor.

La Felegyhaza și Nyiregyhaza 
ultimii bandiți care nu depuseseră 
armele au fost dezarmați în 
cursul zilei de miercuri. Viața a 
început să reintre în normal și 
în aceste localități.

PEKIN 7 (Agerpres). — China 
Nouă transmite : La 6 noiembrie 
Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, a adre
sat lui Janos Kadar, primul mi
nistru al guvernului ungar revo
luționar muncitoresc-țărănesc, o 
telegramă în care se spune :

A produs bucurie vestea for
mării guvernului ungar revolu
ționar muncitoresc-țărănesc și că 
acest guvern controlează situa
ția din Ungaria. Guvernul Repu
blicii Populare Chineze și poporul 
chinez adresează guvernului un
gar revoluționar muncitoresc-țără- 
nesc și poporului ungar calde și 
sincere felicitări. Cu ajutorul 
Uniunii Sovietice, guvernul un
gar revoluționar muncitoresc-țără- 
nesc a zdrobit cu repeziciune 
atacul deșănțat al forțelor reac
ționare care urmăreau reinstaura-

rea vechiului regim. Această mare 
victorie a apărat constituția Re
publicii Populare Ungare, adop
tată solemn. în anul 1949 și orin- 
duirea socialistă, prevăzută In 
această constituție, salvind inte
resele vitale ale poporului ungar.

Guvernul R.P. Chineze și po
porul chinez doresc cu ardoare să 
contribuie la înlăturarea greutăți
lor care stau în calea poporului 
ungar. Guvernul chinez a hoță- 
rit să ofere în dar guvernului 
ungar revoluționar muncitoresc- 
țărănesc, mijloace materiale și 
bănești însumînd 30 milioane ru
ble, ca ajutor prietenesc și spri
jin poporului ungar frate.

Să se dezvolte mai departe și 
să se întărească vechea prietenie 
dintre popoarele Chinei și Unga
riei 1

Rezultatele preliminare ale alegerilor din SUA
NEW YORK 8 (Agerpres). — 

In baza unor știri neoficiale pu
blicate de presa americană, Ia a- 
legerile din 6 noiembrie candida
tul partidului republican, D. Ei
senhower a întrunit 33.767.462 
voturi, candidatul partidului de
mocrat E. Stevenson a întrunit 
24.703.431 voturi.

Datele preliminare arată că 
democrații vor avea în senat 49 
de mandate, republicanii — 47 de

mandate. Din cele 435 de locuri 
ale Camerei Reprezentanților, 
democrații au și obținut 229, re
publicanii 199, iar soarta celor
lalte șapte lacuri nu este încă 
hotărîtă.

★
K. E. Voroșilov și N. A. Bulga

nin au adresat telegrame de feli
citare lui D. Eisenhower, cu pri
lejul realegerii sale ca președinte 
al S.U.A.

Acte fasciste huliganice anticomuniste în occident
PARIS 8 (Agerpres). — Eveni

mentele legate de agresiunea an- 
glo-franco-israeliană împotriva E- 
giptuluj continuă să îngrijoreze 
opinia publică mondială.

Țn scopul de a abale atenția 
opiniei publice de la agresiunea 
săvîrșită asupra poporului egip
tean. cercurile reacționare, spriji
nite de grupări fasciste au dez
lănțuit o furibundă campanie de 
atacuri și calomnii împotriva par
tidelor comuniste din țările occi
dentale, campanie avînd totodată 
caracter antisovietic.

Agresorii au pus în mișcare 
cele mai reacționare forțe, care 
se dedau la o 6erie de acte huli

ganice, fasciste. Astfel. într-o se
rie de țări occidentale grupuri de 
fasciști au atacat și devastat sedii 
ale organizațiilor democratice, re
dacții ale ziarelor comuniste și 
muncitorești, s-au înjghebat ma
nifestații si provocări anticomu
niste. In Franța, Italia, Elveția, 
Olanda. Islanda elemente irespon
sabile au folosit ziua de 7 noiem
brie pentru a se deda la acțiuni 
tipic fasciste. Pornind în grupuri 
și strigînd lozinci anticomuniste, 
aceste elemente au spart geamuri 
la ferestre, au incendiat imobile, 
au atacat și rănit activiști ai or
ganizațiilor democratice.

Un miting de masă al tineretului din Moscova
MOSCOVA K (Agerpres). — 

TASS transmite: La 8 noiem
brie a avut loc In Palatul Spor
turilor al stadionului central 
„V. I. Lenin", un miting de masă 
al tineretului consacrat decorării 
Uniunii Tineretului Comunist 
Leninist din U.R.S.S. cu cel de al 
5-lea ordin — cu Ordinul ,,Lenina

Reprezentanții tineretului din 
capitală au tntimpinat cu aplauze 
furtunoase apariția in prezidiu 
a lui N. A. Bulganin. N. S. Hruș- 
ciov, L. M. Kaganovici, G. M. 
Malenkov, A. I. Mikoian. V. M. 
Molotov. M. G. Pervuhin, K. E. 
Voroșilov. L. I. Brejnev, E. 4. 
Furțeva, N. E. Beliaev.

Atac banditesc asup 
al C. C. al I

PARIS 8 (Agerpree) — Poziția 
Partidului Comunist Francez, care 
salută victoria poporului ungar 
împotriva bandelor contrarevolu
ționare din Ungaria, a stîrnit fu
ria anumitor cercuri reacționare. 
In seara zilei de 7 noiembrie un 
mare grup de huligani fasciști au 
comis un atac banditesc asupra 
sediului din Paris al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez. Atacatorii au spart uși, 
au distrus mobilă și utilaj și au 
incendiat clădirea. Au fost pri
cinuite mari pagube materiale. 
In același timp au fost ata
cate sediile ziarelor „L’Hu
manite" și „Liberation" pre
cum și sediile Partidului Comu-

ra sediului din Paris 
*. C. Francez
nist din Caen, Rennes, Stras- 
sbourg, Roanne

Oamenii muncii din Paris au 
organizat o manifestație care s-a 
desfășurat sub lozinca „Fascismul 
nu va trece !“

A fost zădărnicit de asemenea 
atacul împotriva sediului ziarului 
„L’Humanite" d’Alsace et dc 
Lorraine" care apare la Strass- 
bourg.

In dimineața zilei de 8 noiem
brie la Paris nu a apărut nici un 
ziar pentru că muncitorii de la 
tipografiile ziarelor pariziene au 
declarat o grevă de o zi in semn 
de protest împotriva atacării se
diilor ziarelor „L’Humanite" și 
„Liberation".
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