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FAPTE OBIȘNUITETrecerea în patrimoniul R.P.R. a cotei 
părți de participate sovietică 
din Societatea „Sovromcuarțit"

La 22 octombrie 1956 a fost semnată la București Convenția intre 
Guvernul Uniunii Sovietice și Guvernul Republicii Populare Ro- 
mine cu privire la trecerea in patrimoniul Republicii Populare Ro
mine a cotei părți de participație sovietică din Societatea „Sov- 
romeuarțit".

Conform prevederilor Convenției, cota parte de participație sovie
tică din societatea indicată mai sus, trece în patrimoniul Republicii 
Populare Romine și va fi răscumpărată de către partea romînă în 
condiții avantajoase, plățile urmînd a se efectua în decurs de cî- 
țiva ani.

Convenția a fost semnată din partea sovietică de către S. A. Jol- 
nin, reprezentantul comercial al U.R.S.S. în R.P.R., iar din partea 
romînă de către M. Mănescu, ministrul Finanțelor.

La semnare au fost de față dm partea sovietică: A. A. Epișcv, 
ambasadorul U.R.S.S. in R.P.R., I. I. Horoșilov — consilier al Am
basadei U.R.S.S. și alte persoane oficiale, iar din partea ro- 
mină — Emil Bodnăraș, Alexandru Moghioroș și Miron Constan- 
tinescu, prim vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri și alte per
soane oficiale. (Agerpres)

Joi 15 noiembrie 1956

Porumbul a fost salvat
II lovise frate-său etnd se ră

sucise in așternut sau pur și 
simplu se trezise el așa, dar 
primul lucru care tl izbi cind 
se dezmetici fu răpăitul ploii tn 
sticla ferestrelor. Și, cu toate 
că tn cameră era întuneric bez
nă. iși plimbă mai tntii privi
rea pe tavan. Intr-un colț, încă 
din primăvară, tn urma unei ploi, 
se prelinsese apă. In clipa urmă
toare Iși aduse aminte că el tn- 
suși înlocuise acum o lună cele 
citeva olane sparte. Crescut in
tr-o familie săracă și nume
roasă, Facredin Ibraim se o- 
bișnuise de mic să fie bun gos
podar, cu dragoste de pămînt și 
de vite.

Termintnd cu .inspecția" gos
podăriei părintești și, negăsind 
nimic rău în ploaia ce se dez- 
lănțuise, gindurile tl purtară la 
colectivă.

„Caii sînt In grajd, au așter
nut și acoperișul ti bun. Căruța..." 
Deodată iși aminti de grămezile 
de știuleți de porumb rămase pe 
cimp. 11 prinse de umăr pe fra
te-său care tocrpai iși trăsese 
plapuma pe cap și încearcă să-l 
trezească :

— Sabadin, Sabadin, scoală, 
mă... tu n-auzi, mă, scoală...

Băiatul se trezi și, cind con
stată că era încă întuneric, se 
înfurie.

— Ce naiba ai, Facredin, al 
visat ceva urtt? Ce ți-a venit 
să mă trezești tn miez de 
noapte ?

— Porumbul, măi...
— Ce porumb ?
— Porumbul gospodăriei a 

rămas pe cimp I N-am apucat 
să-l terminăm de cărat.

— Lasă-l dracului, că nu-l 
fură nimenea.

— Ba it fură mă, blegule, apa 
îl fură.

— Ce tot bați ctmpii ? Care 
apă? Ce, a ajuns marea ptnă 
la noi sau Dunărea a luat-0 
razna?

— Lasă prostiile, tu nu vezi 
cum toarnă afară? Asta nu stă 
cu una, cu două.

— Crezi'? răspunse acesta 
dindu-și in sfirșit seama de si
tuație. Sd știi că-i rău.

Tinerii se mai sjătuiră o vre
me. apoi somnul ti fură din nou. 
tn zori insă, tot ei fură cei din
ții care se treziră. Ploaia nu 
încetase. Ba. parcă se mai în
tețise. De cum sosiră la gospo
dărie frații Ibraim îl găsiră pe 
președinte tn biroul său.

— Tovarășe președinte, e rău 
cu porumbul.

— Rău. măi băieți, rău al 
dracului. Dacă ploaia nu stă,

să

la 
să

o să pierdem o groază de 
porumb

Citeva clipe se priviră tn tă
cere. In cameră se făcură au
zite doar oftaturile lor înăbu
șite. Facredin fu insă cel dinții 
care rupse tăcerea apăsătoare.

— Eu. tovarășe președinte, 
am plecat. Hai, Sabadin.

— Unde plecați ? I
— Punem caii și incepem 

cărăm.
Președintele se ridică de 

masă și, tnroșindu-se, începu 
strige:

— Să pui caii ? Dar ce, stn- 
teți de capul vostru ? Unde să 
te bagi acum pe loc, și mai ales 
cu încărcătură'/ Fă bine și nu 
te apuca de prostii, că lu ești 
băiat bun și nu-ți stă bine.

— Ba, noi mergem. Haide, 
Sabadin.

— Mergem, noi avem 
buni. Ai noștri o scot și 
baltă...

— Ei, taci! Și numai ai 
tri slnt in 
zi, vie ?

tn birou 
rip, un alt 
de atelaj.

— Dur despre ce baltă e vor
ba? — se băgă și el in vorbă.

— Vrem să mergem la po
rumb și tovarășul președinte nu 
ne lasă. Zi. și tu ceva, Sandule. 
Tu ce părere ai, că doar ești tn 
comitet ?

— Păi, să fiu drept, și eu tot 
pentru asta venisem. Vroiam să 
mă sfătuiesc cu dumneata, to
varășe președinte, in legătură 
cu tinerii ce ar putea să mear
gă. Dar văd că ei au venit sin
guri. In orice caz, nu putem 
lăsa porumbul să se prăpădeas
că. Hai să mergem, băieți, și să 
sperăm că vom face și azi vreo 
două drumuri.

Tinerii ieșiră și inhămară caii. 
Apoi plecară.

Ctteștrei traseră căruțele 
lingă o grămadă uriașă de știu- 
lefi și prinseră a le încărca. 
Treaba era anevoioasă. Un sin
gur om cu un singur coș să în
carce o căruță nu prea avea 
spor. In cede din urmă insă că
ruțele fură totuși încărcate. In 
fruntea coloanei o porni Facre
din care, din vtrful căruței. în
demna intr-una caii.

— Dii Ungureanca, hal Na- 
zica. Haide, tată!

Caii grași și bine zidiți, se 
opintiră vreo două-trei sute de 
metri dar, cu toate străruitoare- 
le îndemnuri ale băieților, se 
opriră osteniți. Copitele, ca și 
roțiile. se afundaseră tn pămtn- 
tul moale. Facredin, Sandu și

stare de o așa

cai 
din

voș- 
gro-

G-intrase Sandu 
utemiît, conducător

Sabedin cobortră din cărufe și, 
punlnd umărul, încercară să ur
nească căruțele mai departe. 
Caii mai făcură vreo citeva sute 
de metri și se dpriră iar. Fac- 
redin lăsă hățurile șl iși virt 
miinile roșii de frig tn buzunar, 
sperind să și le mai dezmor
țească un pic.

— Ce facem, băieți ? Așa nu 
merge, li greu ptnă ieșim la ca
pul locului, la drum li mai bine.

— Păi — se amestecă Saba
din care nu prea îndrăznea să 
dea sfaturi, fiind mai mic — 
să le scoatem pe rt.nd. Punem 
toți umărul la una și o scoatem. 
Așa au și făcut. Pe drum s-au 
mai împotmolit de citeva ori. 
Către ora zece, uzi, inghefafi 
și plini de noroi din cap ptnă-n 
picioare, dar cu fețele radiind 
de bucuria izbinzii intrară pe 
poarta gospodăriei. Președintele 
li tnttmpină grijuliu:

— Vă mai duceți?
— E frig al dracului 

udat pină la piele, dar 
n-avea grijă, ne ducem,
cern pină om termina de cărat 
chiar de o ploua o săptămlnă 
întreagă.

Și intr-adevăr, Facredin. San
du s' Sabadin s-au ținut de cu- 
vir.t. Vreme de trei zile, sub 
ploaia care n-a contenit, au că
rat de pe cimp mai bine de SO 
căruțe cu porumb. Porumbul a 
fost salvat!

și ne-a 
de dus 
Ne du-

I. ȘERBU
Basarab-Constanța, noiembrie
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Utemista Madnșan Chiria- 
chița din secția IlI-a țesăto- } 
rie este cunoscută de toți j 
muncitorii textiliști de la I.B.B. j

La cele 4 războaie simple la ) 
care lucrează, ea iși depășcș- j 
te zilnic norma cu 20%, iar j 
țesăturile sînt de prima caii-1 
tate.

Foto: {
DUMITRU F. DUMITRU j

TELEGRAME
Președintelui Consiliului Central al Sindicatelor 

din R. P. R.
GHEORGHE APOSTOL

București

în numele Congresului Permanent al Sindicatelor din Republica 
Egipt, vă mulțumim călduros pentru că sprijiniți Egiptul și po
porul său împotriva agresiunii an glo-franco-israeliene asupra Egip
tului. Vom apăra neclintit libertatea și independența noas
tră pe care Anglia și Franța încearcă să le distrugă folosind 
unealta lor Israelul drept instrum ent docil pentru înrobirea popoa
relor din Orientul Mijlociu. Vă rugăm să ne sprijiniți în lupta 
noastră. Pacea lumii este in primejdie. Vom apăra țara 
noastră și vom fi victorioși dato rită solidarității muncitorilor din 
întreaga lume cu cauza noastră dreaptă împotriva imperialismului 
și ațițătorilor la război.

FATH! KAMEL
Secretar General

Ajutor frățesc
poporului maghiar

Poporul romin sprijină cu în
suflețire hoiărîrea Guvernului 
R.P.R. de a ajuta poporul ma
ghiar in eforturile sale de a li
chida cit mai grabnic urmările 
nefaste ale acțiunilor criminale 
ale bandelor contrarevoluționare.

Din toate coifurile tării noastre 
sosesc mărturii ale solidarității 
frățești a oamenilor muncii cu 
poporul ungar.

Punctele de frontieră din re
giunile Oradea, Timișoara, Ba'a 
Mare, au devenit în aceste zile 
locul unor adevărate manifestări 
ale prieteniei de nezdruncinat ce 
leagă poporul nostru muncitor de 
poporul frate muncitor al Unga
riei vecine.

Din regiunea Oradea au fost 
trimise în localitățile apropiate 
de graniță 5.410 kg. drojdie de 
bere, 5.100 kg. săpun de rufe, 
peste 3.000 bucăți săpun de toa
letă, 80 tone de motorină, 50 tone 
de sare, tuburi de oxigen și al
tele.

Miercuri în jurul prînzulul la 
punctul de frontieră Borș au 
fost predate muncitorilor de la 
fabrica de vagoane mn Debrețin 
tuburi de oxigen, produse peste 
plan prin muncă voluntară de 
muncitorii fabricii „Transilvania" 
din Oradea.

„Astăzi, în aceste momente 
grele pentru poporul maghiar 
simțim cu adevărat ce înseamnă 
solidaritatea internațională a 
muncitorilor — spune Biro Ist
van. tîmplar la fabrica de va
goane din Debrețin, membru al 
delegației de muncitori unguri 
venită să ia în primre ajutorul 
tovărășesc din partea poporului 
romîn. Ajutorul frățefe pe care vi 
l-am cerut a sosit la timp. In 
cu'sul zilei de luni Întreaga popu
lație din orașul nostru ar fi ră
mas fără piine dacă voi nu ne-ati 
fi trimis în grabă drojdie de bere. 
La timp au sosit de asemenea 
sarea, combustibilul, tuburile de 
oxigen pentru fabrica noastră. 
Vă mulțumim din inimă pentru 
ajutorul vostru frățesc.

Zi de zi, în fabrica noastră, a 
spus Biro Istvan, în întreaga Un
garie viata reintră pe făgașul 
său normal. Sîn'.em hotăriți sa

drojdie de bere

șl maghiari de 
Gheorghe" au

lecuim cit mai repede rănile pro
vocate de acțiunea bandelor con
trarevoluționare.

Tot în jurul orei prlnzuluf la 
punctul de frontieră Episcopia 
Bihorului muncitorii de la S.M.T. 
Berettyo Ujfalu și de Ia S.M.T. 
Berecske din apropierea frontie
rei au luat în primire aproximativ 
15 tone de motorină pentru trac
toare.

La cererea oamenilor muncii 
din regiunea limitrofă Szabolcs 
Szatmar, s-au trimis spre punc
tele de frontieră din regiunea 
Baia Mare 100 tone de pe
trol. 200 tone de sare. 50 tone de 
motorină, 500 m.c. de material 
lemnos, 4 tone 
etc.

Minerii romtnl 
la mina „Petre
hotărît unanim să muncească su
plimentar sîmbătă după amiază, 
iar contravaloarea muncii lor, de 
peste 30.000 lei, să fie destinată 
ajutorării populației din R, P. 
Ungară.

Cu citeva zile în urmă la sfa
tul popular al regiunii Timișoara 
a sosit o scrisoare din Republi
ca Populară Ungară. Comitetul 
executiv al județului Szolnok șl 
S.M.T.-urile din acest județ fă
ceau prin această scrisoare un a- 
pel tovărășesc către oamenii 
muncii din regiunea Timișoara 
sa-i ajute cu carburanți pentru 
terminarea lucrărilor agricole de 
toamnă.

Organele de partid șl de stat 
din regiunea Timișoara au luat 
legătura cu reprezentanții oame
nilor muncii maghiari din aceste 
județe pentru a cunoaște mai în
deaproape dificultățile pe care el 
le întîmpină în desfășurarea pro
ducției în uzină, în efectuarea lu
crărilor agricole și tn aprovizio
narea populației

Apelul oamenilor muncii dfn 
județul Szolnok și din județele

Bekescsaba și Csongrad, județe 
învecinate cu regiunea Timișoa
ra a primit un răspuns cu ade
vărat frățesc din partea țăranilor 
muncitori din această regiune. 
Astfel țăranii colectiviști din nu
meroase comune au colectat sume 
de bani cu care au cumpărat 
unele materiale pe care le trimit 
țăranilor colectiviști din R.P. 
Ungară.

Ministerul Sănătății a organi
zat un transport de circa 30 
de tone de medicamente, printre 
care cantități apreciabile de anti
biotice, seruri, vitamine, vată și 
pansamente șl altele.

Primele trei vagoane încărcate 
cu medicamente au plecat 
miercuri seara din Capitală, spre 
punctul de frontieră Curtici. Pen
tru ca încărcătura să ajungă în 
cel mal scurt timp la destinație, 
cele trei vagoane au fost atașate 
la un tren de persoane.

Tot miercuri, in stațiile C.F.R. 
Abrami, Augustin! și Sărmășag a 
început încărcarea cu cărbuni a 
150 vagoane ale căilor ferate ma
ghiare. sosite în țară în acest 
scop, iar în stația C.F.R. Ploești 
au fost puse la încărcare pentru 
a fi expediate tn R.P. Ungară, 
14 vagoane cisterne pentru benzi
nă și 10 vagoane cisterne pentru 
motorină. De asemenea incepînd 
cu data de 16 noiembrie din Fieni 
vor fj expediate zilnic către R.P. 
Ungară cîte 50 vagoane 
ment.

O parte din mărfurile 
țara noastră le trimite
Ungară, în cadrul ajutorului 
tru refacerea economică a 
vecine și prietene, vor parcurge 
drumul pînă la Budapesta pe Du
năre. în prezent, tn porturile Tr. 
Severin și Moldova Nouă aș
teaptă plecarea cu primul convoi, 
6 tancuri petrolifere încărcate cu 
3.150 tone de păcură și 4 șlepuri 
care transportă 1855 tone de che
restea.

Către
Comitetul Central 

al 
Partidului Muncitoresc 

Romîn
București

ui Partidului 
vi exprimă 

recunoștință

cu ci-

pe 
tn

care 
R.P. 
pen- 
țării

(Agerpres)

încheierea campaniei 
însămînțărilor de toamnă
Datorită eforturilor susținute 

ale țărănimii muncitoare și ale 
mecanizatorilor, campania însă- 
mînțărtlor de toamnă s-a încheiat. 
In ciuda condițiilor naturale grele 
— secetă prelungită — în gos
podăriile agricole de stat și în 
majoritatea covîrșitoare a gospo
dăriilor agricole colective insă- 
mînțarile de toamnă au fost exe
cutate la un nivel agrotehnic și 
în timp mai bun decît în anii tre- 
cuți, gospodăriile agricole de stat 
depășind prevederile de plan. In 
regiuni ca : Bacău, Hunedoara și 
Baia Mare planul însămînțărilor 
a fost depășit.

Și în toamna aceasta statul a 
acordat un sprijin prețios țâră» 
nimii în executarea însămîntări- 
lor. Din fondul centralizat au fost 
date țărănimii prin schimb sau 
sub formă de împrumut pînă la 
recolta anului viitor peste 70.000 
tone semințe de calitate, cantita
te dublă față de toamna anului 
trecut.

Mecanizatorii din S-M.T.-uri 
au efectuat un volum mai mare 
de lucrări în toamna aceasta.

In marea majoritate a regiuni
lor semănăturile au răsărit și în 
multe locuri ele sînt 
țite.

Oamenii muncii de 
continuă acum lupta 
coltă bogată in anul 
lizînd pe suprafețe tot mai mari 
arături adînci de toamnă pentru 
însămințările de primăvară.

Potrivit datelor primite de Mi
nisterul Agriculturii arături a- 
dînci pentru însămințările de pri
măvară au fost făcute pe supra-

bine înfră-

pe ogoare 
pentru re- 
viitor, rea-

fe|e mai mari în regiunile Craio
va, Autonomă Maghiară, Hune
doara, Suceava și Baia Mare. In 
celelaiie regiuni și îndeosebi în 
regiunile Galați, Constanța, Iași, 
Pitești și Ploești nu s-a dat aten
ția cuvenită acestei importante 
lucrări, rămînînd mult în urmă.

Mecanizatorii din S.M.T.-uri 
trebuie să execute arături adînci 
pe suprafețe cît mai mari. Gospo
dăriile agricole de stat, gospodă
riile colective, cooperativele agri
cole de producție, întovărășirile a- 
gricole trebuie să facă arături a- 
dinei pe toate terenurile ce vor 
fi însămînțate în primăvară și să 
antreneze prin exemplul lor, pe 
țăranii muncitori cu gospodării 
individuale ca să facă această lu
crare pe suprafețe cît mai mari.

Incorporarea îngrășămintelor 
naturale odată cu arătura va fi 
în atenția fiecărui cultivator. O 
preocupare principală trebuie să 
constituie pentru sfaturile popu
lare desțelenirea tinetelor și pă
șunilor slab productive.

Toate lucrările agricole de 
toamnă trebuie încheiate cu suc
ces. Inginerii și tehnicienii agro
nomi sînt datori să muncească 
fără preget pentru a îndruma ță
ranii muncitori în executarea ară
turilor adînci de toamnă, încor
porarea în sol a îngrășămintelor 
naturale, desțelenirea terenurilor 
neproductive sau slab productive, 
pentru o recoltă cît mai bogată în 
anul viitor.

De ce să nu re
cunoaștem? Sînt 
unele fapte care 
se multiplică în- 
tr-atita in viața noastră, incit au 
intrat în categoria comunului. 
Senzaționalul a dispărut, dar a ră
mas pură, neștirbită, în deplină
tatea valorii ei, semnificația a- 
cestor fapte. Scrisorile care vin la 
redacție sînt o oglindă. In ele 
găsești reflectate gindurile ge
nerației noastre tinere. Cineva — 
inspirat — i-a denumit pe cores
pondenți „vestitori ai noului". 
Semnele noului au devenit fapte 
obișnuite, insă aceasta nu Ic 
scade cu nimic prețuirea noastră, 
ci dimpotrivă...

Un tînăr din Sibiu s-a grăbit 
să scrie ziarului. La o fabrică din 
localitate s-a petrecut un eveni
ment : muncitorii au sărbătorit 
anul nou la Început de noiembrie. 
Printre ei cîțiva tineri care au 
aflat recent căile meșteșugului. 
„Utemistul Viorel Popa abia îm
plinește anul de cind lucrează la 
tocilarea piielor. S-a împrietenit 
cu meseria datorită ajutorului co
munistului Ion Molnar... Astăzi, 
Viorel lucrează in contul ultime
lor luni din anul viitor".

Pe masa redactorului a ajuns 
un vraf de scrisori. A luat una, 
a desfăcut-o și a citit: „In urmă 
cu cîtva timp la Institutul Agro
nomic „Nicolae Bălcescu" din 
București a început construirea 
unui grup social menit să satis
facă în condiții tot mal bune ca
zarea studenților pe toată perioa
da de învățămînt. Acesta va fi 
compus din 6 cămine cuprinzind 
peste 1.000 locuri, cantină, club 
și policlinică".

Parcurgi alte scrisori. Cu pa
siunea tinereții se descriu fapte 
de viață: inovații, recolte bo
gate în gospodăriile colective, 
satisfacția primelor succese în 
producție, cinstirea adusă muncii 
intelectuale. Dar chiar și in acele 
scrisori ce pomenesc de lipsuri, 
bucuria vieții, simțămîntul încre
derii, siguranța in ziua de miine 
sînt dominante.

Fapte obișnuite... Dar care erau 
in urmă cu un sfert de veac fap
tele obișnuite din viața tineretu
lui nostru ? Am răsfoit colecțiile 
îngălbenite ale unul ziar de ti
neret din epoca respectivă și am 
aflat răspunsul la întrebare. Exis
tau și atunci fapte obișnuite în 
viața tineretului. Dar ele erau cu 
totul altele decît cele din zilele 
noastre.

Pagina era ceva mai mare de- 
cit palma. Albul colii de hirtie 
fusese acoperit cu rlndurile trase 
la șapirograf. Sus, un titlu: „Tî
nărul leninist", organ al Comite
tului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist din Rominia. (Cite 
vieți de uteciști nu s-au stins 
pentru ca aceste ziare să apară 
și să fie răspindite I).

Am început să parcurg rîndu- 
rile. Pășeam pragul unor vremuri 
de mult — și pentru totdeauna
— apuse. Intr-un colț, o cores
pondență. Un tînăr — un băiat 
de vîrsta noastră — a pus mina 
pe condei și a scris: „Situația 
noastră, a tinerilor muncitori mi
neri din minele de aur ale statu
lui, este cea mai rea. Muncim sub 
pămînt pentru o leafă mizera
bilă: 30-35 lei pe 8 ore*). Pentru 
banii aceștia trebuie să suportăm 
toate persecuțiile inginerilor, șe
filor de uzină, pînă la cel din 
urmă. Se scoate din noi cea mai 
mică putere de muncă. Ca să pu
tem trăi — că din leafa ce ne-o 
dă statul-patron nu putem trăi
— după 8 ore de muncă istovi
toare sub pămint, trebuie șă mer-

Din cronica unor 
vremuri apuse 

mim în mînă 
restul rămîne

(Agerpres)

*) La puterea de cumpărare a 
teului în acea epocă, suma era 
foarte mică.

că în altă parte 
cite 8-8 ore. Din 
leafă abia pri
cite 100-200 lei, 

____  ..........- în diferite datorii 
la direcțiunea minelor''. („Tînărul 
leninist", nr. 27).

Redau exact, fără comentarii. 
Literaturizarea se exclude sin
gură. Consider că faptele au o 
forță de zugrăvire inegalabilă. Un 
an mai tîrziu acelaș ziar scria: 
„De mic copil, tînărul muncitor 
intră ca ucenic îndurînd ani de 
zile bătaie și mizerie de la maiștri 
și patroni. Făcînd același lucru 
ca și un muncitor adult, muncind 
ca și el 12 și mai multe ore, el 
nu primește pentru aceasta nici 
un ban. Și aceasta pentru a deveni 
la urmă un șomer fără ajutor".

Fapte obișnuite... în apriiid 
1931, 800 de muncitori de la șan
tierele Franco-Romîne din Brăila 
au fost avizați de direcțiune că 
li se vor reduce salariile cu 
35% și că 250 muncitori vor fi 
concediați. Un corespondent no
tează îngrijorat : „Aproape majo
ritatea celor ce lucrează și celor 
ce sînt concediați sînt tineri".

Tinerilor din portul Constanța 
li s-au redus salariile cu 40% și 
In octombrie li s-a anunțat o 
nouă reducere de 9%. Presa pu
blica statistici: 500.000 de șomeri 
in Rominia. Printre ei — 150.000 
de tineri. „Dar ciți lucrează numai 
2-3 zile pe săptămină și susțin o 
familie întreagă?... Și iarna e 
Înaintea noastră. Gerul, foame
tea, boala bat la ușă" — se scrie 
in paginile micuțe, înecate in cer
neală, ale „Tînărului leninist".

Un fruntaș național-țărănist 
afirma că „pentru salvarea țării 
toți cei ce muncesc au obligația să 
sufere". Salvarea țării insemna 
13.000.000.000 lei cheltuiți pentru 
înarmare, pentru pregătirea răz
boiului aniisovietic și, bineînțe
les, pentru îmbogățirea tutu
ror profitorilor comenzilor mi
litare. Un sfert de veac in urmă... 
La București, monopolurile de 
armament occidentale și-au tri
mis un reprezentant în persoana 
generalului francez Gouraud. Zia
rele burgheziei se lăudau că Ro- 
mînia cumpără cu bani grei a- 
vioane de război. Manevre mili
tare aveau loc de-a lungul și de-a 
latul țării. „Curbele de sacrifi
ciu" începuseră. Șomajul lovea 
mii de familii. „Pentru polițiștii și 
agenții de siguranță șomajul nu 
există, ba dimpotrivă numărul lor 
crește — scria „Tînărul leninist". 
Firește, cine va reprima cu gloan
țe și baionete nemulțumirea ex- 
ploataților, cine va sili pe mun
citori să lucreze 12 și 14 ore pen
tru un salariu de foame ?“.

Mizeria împingea la luptă ti
neretul muncitoresc. In „Tînărul 
leninist" (anul VI, nr. 1) aflăm 
despre faptul că în iarna lui 
1931, 9.000 de muncitori ceferiști 
din București au ieșit în stradă 
să manifesteze împotriva politicii 
de înfometare dusă de guvern. 
Sute de polițiști înarmați s-au nă
pustit asupra celor ce demonstrau. 
La atacul armat al polițiștilor, ce
feriștii au răspuns cu un contra
atac dîrz cu pietre, pari, cu bur
lane rupte de pe case, cu tot ce le 
cădea in mină. In paginile ziaru
lui se relata: „Polițiștii au 
reușit să împrăștie pe demon
stranți, asasinînd doi (Crăciun și 
Schwarz), rănind zeci, arestînd 
sute de muncitori. Dar și după 
această împrăștiere grupuri de ti
neri ceferiști au mai luptat încă 
un ceas și jumătate cu polițiștii, 
alungindu-i de 7 ori de ia linia 
ferată la calea Griviței".

Răsfoiesc paginile ziarului. Nu-
EDGARD OBERST

(Continuare tn pag. S-a)
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Comitetul Central 
Muncii din Albania 
cea mai fierbinte _____ ,
pentru felicitările trimise cu pri
lejul celei de-a 15-a aniversări a 
partidului nostru.

Popoarele noastre care sînt le
gate prin prietenia strlnsă in 
marea familie a lagărului socia
list în frunte cu Uniunea Sovie
tică își vor întări și mai mult 
prietenia șl colaborarea In lupta 
pentru triumful ideilor marxism- 
leninismului, pentru triumful cau
zei ” ■'păcii și a socialismului.

COMITETUL CENTRAL 
AL 

PARTIDULUI MUNCII 
DIN ALBANIA

—o----

Concert dat de studenfii 
Conservatorului .Ciprian 

Porumbescu'
In cadrul manifestărilor artis

tice prilejuite de Săptămîna In
ternațională a studenților, stu- 
denți ai Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu“ din București au 
dat miercuri seara un concert în 
sala Ateneului R.P.R.

In prima parte a programului, 
Marietta Leonte, George Nicolae 
Iliescu, V. Cozighian, Ștefania 
Pîrvulescu și alții au interpretat 
piese instrumentale și vocale de 
compozitori clasici, ruși și ro- 
mini.

Partea a doua a programului a 
cuprins Concertul brandemburgic 
nr. 3 de Bach și Rapsodia II de 
George Enescu interpretate de 
Orchestra simfonică a studenților 
Conservatorului „Ciprian Porum- 
bescu“ dirijată de loan Husz.

Tinerii artiști au fost îndelung 
și călduros aplaudați.

(Agerpres)

La gura de exploatare a lem
nului „Rășcașu" a I.F.E.T.-ului 
Moldovița l-am găsit pe bătrînul 
tăietor de lemne Petre Menesciuc, 
împreună cu Dumitru și Gheor
ghe, cei doi fii ai săi. Tocmai se 
așezau la masă. Lingă friptura de 
purcel, brinza de oi, laptele prins 
din cofiță era așezată pîinea tă
iată felii, iar pe un fundișor abu
rea mămăliguța.

— După gust, cum vi-i pofta I 
— exclamă Gheorghe, îndemnîn- 
du-și tatăl șl fratele. Moș Petre 
se uită zîmbind cu mulțumire la 
fiul lui.

— Și zici că după gust...
Iată că bătrînul tăietor găsi 

prilejul să povestească fiilor 
săi cum munceau și cum trăiau 
lucrătorii de pădure tn regimul 
burghezo-moșieresc.

— Locuiam într-un bordel. In 
mijlocul bordeiului țlogorea un foc 
de naclazi groși. Eîngă el era aș
ternută cetină de brad. Acolo era 
casa noastră... Mămăliga pe care 
o mîncam, cu mujdei și barabu- 
le, o încălzeam pe lîngă foc. In 
felul ăsta ni se părea mai gus
toasă 1

— Păi cum era pe atunci, nu 
era pe gust — sări Gheorghe.

Instinctiv, cei doi frați își roti
ră privirile în jur, prin cabană. 
Nu de mult a fost din nou văru
ită. Caimănița Paraschiva Liu- 
biiuc le schimbase din nou cear
ceafurile, iar căldura răspîndită 
de soba de cărămidă îi îmbia să 
tragă un pui de somn.

ACOLO UNDE EXISTA 
GRIJA

Intr-adevăr, condițiile de viață 
ale tăietorilor de lemne s-au 
schimbat mult față de trecut. Aici 
la „Rășcașu", în gura de exploa
tare a I.F.E.T.-ului Moldovița, 
muncesc mulți tineri tăietori, care 
au asigurate condiții bune de via
ță pe timp de iarnă. Pentru ei au 
fost construite cabane călduroase, 
înzestrate cu paturi cu saltele, 
pături și cearceafuri. In această 
cabană e amenajată și o bucătă
rie unde muncitorii forestieri își 
pregătesc mîncarca. Un mic ma-

Prin I. F. E. T.-urile regiunii Suceava

gazln special a fost organizat 
chiar aici, în gura de exploatare. 
Tînărul magazinier Hanca Du
mitru veghează ca în permanență 
magazinul să fie bine aprovizio
nat cu pîine, mălai, conserve, 
carne proaspătă și haine groase 
de iarnă.

Și la l.F.E.T.-ul Cîmpulung Mol
dovenesc au lost luate, încă de la 
începutul anului, măsuri pentru a- 
sigurarea unor bune condiții de 
viață pentru cei ce muncesc tn 
gurile de exploatare. Au fost re
parate 26 de cabane și s-au mai 
construit 4 cabane noi. Cinci guri 
de exploatare au fost electrificate, 
instalîndu-se grupuri electrogene.

Astfel, în gura de exploatare 
Cobilioara s-au amenajat 5 caba
ne cu o capacitate de 250 locuri, 
au fost asigurate păturile nece
sare și cîte două rînduri de cear
ceafuri. Aici s-au creat condiții ca 
in timpul iernii să funcționeze și 
cantina.

Nu de mult, la gura- de exploa
tare „Părăul lui lacob", tot din 
I.F.E.T., Cîmpulung, a fost pre
gătită cabana pentru iarnă. Mais
trul Piticori Traian îmbină preo
cupările sale pe linie de produc
ție cu. activitatea culturală în rîn- 
dul tinerilor forestieri. El a luat 
măsuri pentru ca ziarele să so
sească regulat și să fie reînnoite 
cărțile din biblioteca volantă 
pentru ca tinerii muncitori să 
aibă ce citi în timpul liber. O gri
jă deosebită se acordă aici și a- 
provizionării magazinelor cu cele 
necesare.

Condițiile bune de viață au in
fluențat îndeplinirea planului: în 
trimestrul III, I.F.E.T. Cîmpulung 
și-a depășit planul la toate sorti
mentele.

In toate gurile de exploatare, o 
mare parte din muncitori sînt ti
neri. Ei muncesc cu multă sîrgu- 
ință pentru a răspunde cu reali
zări deosebite grijii pe care le-o 
acordă partidul și guvernul, prin 
crearea unor condiții de muncă și 
de viață ’din ce în ce mai bune.

Astfel, la gura de exploatare „Pâ
râul lui lacob" cei peste 30 de 
tineri, printre care și Șahane Va- 
sile, Stiblei Viorel, Buga Filaret, 
labrian Modest, Croluț Gavril 
dau în fiecare zi cite un 
metru cub de lemn peste normă.

Este știut că în exploatările fo
restiere situate la înălțimi mari 
e mai greu să asiguri condiții op
time de viață. Practica a dovedit 
însă că acolo unde conducerile se 
preocupă de nevoile materiale șl 
culturale ale oamenilor se găsesc 
totuși, condiții mulțumitoare.

NEGLIJENTE 
CONDAMNABILE

Dacă la I.F.E.T. CîmpulungDacă la I.F.E.T. Cîmpulung au 
fost luate o serie de măsuri pen
tru asigurarea condițiilor de via
ță pe timp de iarnă, nu același 
lucru se poate spune despre alte 
I.F.E.T.-uri din regiunea Sucea
va. As-tfel, la I.F.E.T. Dorna-Cîn- 
dreni (director tov. Mezdrea Du
mitru) pregătirile pentru iarnă se 
desfășoară cu încetineală. La 
sectorul Grădinița, în gurile de 
exploatare de la „km. 7“ și „km. 
8“ nu se trecuse nici pînă la 25 
octombrie la repararea sobelor. 
Aici există o slabă preocupare 
pentru menținerea curățeniei în 
cabane. Multe deiiciențe există 
și în ceea ce privește can
tina. Deși la aceasta iau masa 
140 de muncitori, cantina este în
zestrată cu veselă numai pentru 
20, ceea ce face ca masa să du
reze ore în șir. Pînă la veni
rea iernii, mai sînt multe de fă
cut pentru a pregăti localul can
tinei în acest sezon. Acoperișul 
— de pildă — este pe alocuri stri
cat. Tinerii care muncesc în a- 
ceste exploatări sînt nemulțumiți 
că ziarele și cărțile sosesc cu mare 
greutate.

Din păcate aceasta nu este sin
gura ocazie cînd nici conducerea 
I.F.E.T.-ului, nici organizația 
U.T.M. nu acționează și nu iau 
măsuri. încă de la începutul a- 
nului la l.F.E.T.-ul Dorna-Cîn-

drenl a început construcția a două 
cabane moderne: una la „Gră
dinița", iar alta la „km. 8". Aces
te cabane mai au însă și acum 
mult pînă a fi date în folosința 
muncitorilor.

Aceeași lipsă de preocupare 
pentru pregătirea de iarnă a ca
banelor o găsești și în sectorul de 
exploatare Drăgoiasa, care a- 
parține de I.F.E.T. Broșteni, ra
ionul Vatra Dornei. Și aici con
ducerea I.F.E.T.-ului, comitetul de 
întreprindere și comitetul organi
zației de bază U.T.M. dau dova
dă de lipsă de interes tn ceea ce 
privește buna organizare a ca
zării muncitorilor.

Tinerii muncitori de la I.F.E.T.- 
urile regiunii Suceava muncesc cu 
elan pentru a îndeplini planul. E 
necesar ca și conducerile acestor 
întreprinderi să depună eforturi 
mai mari pentru a le asigura con
diții de muncă și de viață din ce 
în ce mai bune. In această direc
ție se simte însă nevoia unui 
sprijin mai concret din partea Mi
nisterului Industriei Lemnului. La 
rîndul său, comitetul regional al 
sindicatului lemn-forestier are da
toria ca, în colaborare cu comite
tul regional U.T.M., să intensifi
ce munca culturală în gurile da 
exploatare. Secția de propagandă 
și agitație a comitetului regional 
U.T.M. Suceava (secretar tov. 
Dobincă Aurel) încă nu a găsit 
formele de muncă cele mai potri
vite cu tineretul din gurile de 
exploatare. Există însă toate po
sibilitățile de a se ține acolo re
cenzii care ar trezi gustul tine
rilor pentru citit. S-ar mai putea 
grganiza seara în cabane confe
rințe pe anumite teme legate de 
locul de muncă. Se pot face co
ruri, echipe de dansuri populare.

Nu e tîrziu nici acum ca biroul 
comitetului regional U.T.M. Su
ceava să ajute organele de con
ducere administrative la luarea 
unor măsuri care să ducă la în
lăturarea deficiențelor în pregăti
rile de iarnă.

A. CACINA 
corespondentul „Scînteii tinere
tului" pentru regiunea Suceava



Studenții din R. P. R. 
sprijină acțiunile U.I.S.

Studenții din R.P.R., ca mem
bri ai Uniunii Internationale a 
Studenților, sprijină activ progra
mul de activitate al acestei orga
nizații internaționale studențești, 
luptătoare pentru pace și progres, 
participând Cu entuziasm la ini
țiativele și acțiunile U.I.S. Pentru 
a ilustra acest lucru ne vom re
feri Ia exemple din anul în curs, 
spatul neîngădulndu-ne să tre
cem în revistă aportul studcnțimli 
noastre la realizarea nobilelor țe
luri ale U.I.S. încă de cînd a luat 
ființă aceasta.

Este semnificativ că primul 
eveniment studențesc internațional 
mai însemnat al anului a avut 
loc în patria noastră. între 24 — 
27 ianuarie s-a ținut la București 
sesiunea Comitetului Executiv ai 
U.I.S. La această sesiune au fost 
elaborate documente de o deose
bită importanță, privind colabora
rea internațională studențească.

Cu cîtva timp înainte, trei re
prezentanți ai studenților rornîni 
luau drumul îndepărtat al Indiei 
pentru a participa la primul se
minar internațional in geografie 
organizat între 9—16 ianuarie la 
Aligarh de către Universitatea 
Musulmană din localitate cu spri
jinul U.I.S. Printre aceștia mă 
aflam și eu. Doi studenți romîni 
au participat de asemenea la se
minarul internațional al studen
ților în agricultură, care s-a ți
nut la Paris.

Tot anul acesta studenții romîni 
au mai participat la seminarul 
internațional al studenților în 
medicină (0—18 iulie, Leningrad), 
la seminarul internațional al stu
denților în economie (6—13 au
gust 1956, Sofîâ).

Cel mai mare eveniment studen
țesc al anului a fost desigur al 
IV-!ea Congres Mondial al Studen
ților care a avut loc la Praga între 
26 august — 4 septembrie 1956. 
Aici studenții din R.P.R.. au fost 
reprezenîați de o puternică dele- 
giție, formată din 22 studenți. 
Ei au luat parte activă la toate 
lucrările Congresului contribuind 
astfel la succesul său. Congresul 
la care au participat cca. 600 
de delegați și observatori dintr-un 
foarte mafe număr de țări, a con
stituit o largă tribună pentru 
unitatea studenților. După cum 
se știe, problemele cele mai viu 
discutate la Congres au fost în 
legătură cu dezvoltarea colaboră
rii internaționale a organizațiilor 
studențești, precum și lupta îm
potriva colonialismului.

Dornici să contribuie la succesul 
deplin al Congresului, 10 studenți 
sportivi din R.P.R. au participat 
la manifestațiile sportive organi
zate cu ocazia acestui important 
eveniment. La rîndul lor studenții 
Institutului de arte plastice „N. 
Grigorescu "din București au tri-

mis cîteva lucrări pentru expozi
ția internațională a studenf’lor în 
arte plastice, deschisă în zilele 
Congresului la Praga.

Vrind să dezvolte mai departe 
cunoașterea și încrederea reci
procă stabilita la Congresul de la 
Praga, delegația noastră a invi
tat să ne viziteze țara un grup 
de studenți din țările arabe, In
dia, Chili Și R.F.G.

La bogăția de forme de spriji
nire a inițiativelor U.I.S. se adau
gă taberele internaționale studen
țești — m’jloc de cunoaștere și 
înțelegere reciprocă. Și in anul 
acesta U.T.M. a organizat cu 
sprijinul U.I.S. tabăra internațio
nală studențească de vară de la 
Timișul de Sus

Studenții noștri au participat ia 
taberele U.I.S. organizate în alte 
țări. Astfel, 2 studenți au parti
cipat la tabăra sportivă de iarnă 
de la Grenoble — Franța, iar 3 
student! au petrecut două săptă
mâni Ia tabăra internațională de 
vară din R.P. Bulgaria.

Manifestările cu caracter spor
tiv ale U.I.S. s-au bucurat de a- 
semenea de o atenție deosebită 
din partea studenților rornîni. O 
echipă puternică de studenți șa
hiști a reprezentat pentru prima 
dată R.P.R. ia Campionatele Mon
diale Studențești de șah de la 
Upsala — Suedia în aprilie 1956. 
Șahiștii noștri au ocupat aici lo
cul 4.

Rezultate frumoase au obținut 
sportivii noștri la cea de-a Xl-a 
ediție a Jocurilor Mondiale 
Universitare de iarnă care a avut 
loc în martie 1956 la Zakopane 
în R. P. Polonă. Ei au cucerit 
ctteva medalii de argint la schi 
șl patinaj, iar echipa de hochei pe 
ghîață a ocupat locul 3.

Anul acesta schimburile reci
proce între studenții din R.P.R. și 
studenții din U.R.S.S., R. P. Chi
neză și celelalte țări socialiste 
s-au dezvoltat neîncetat contri
buind la adînclrea legăturilor 
frățești stabilite. Sute de studenți 
romîni au vizitat U.R.S.S., R. P. 
Polonă, R. P. Bulgaria și R. D. 
Germană în cadrul schimburilor 
organizate direct între universități 
și institute de învățămînt supe-

S O anumită literatură a creat chipul 
studentului pseudo-romantic, a studen-

v tulul din „Heidelbergul de altă dată" 
k Viafa acestui student de operetă oscila 
>> între varieteuri și dueluri, între paharul J? cu bere și alcovul fetelor din balet, stu- J< diul fiind ceva foarte ipotetic. Acest soi 
>Sde student boem, imbătrînit pe băncile 
7 universității, era împins prin contrabandă 
a ca tip caracteristic al vieții universitare 
>> creîndu-se astfel o imagine falsă. Rolul 
x său era însă bine definit: acela de a fi 
A un exemplu pentru tineretul universitar 
>> astfel către o viață goală, de petreceri ieftine. 
x aceasta pentru a nu-i mai da timp să se 
>> glndească la problemele acute ale actualității. Acest IA prototip de student găunos a creat accliți tn rtndul ce

lor care nu vedeau în facultate decît o fabrică de diplo
me menite să le deschidă ușa spre parvenire.

Și tot cam în vremea aceea in care se năștea proto
tipul studentului boem. Heine, umblînd cu traista tn băț 
prin orașele universitare, descria un alt aspect al vieții 
studențești. El ne descoperea un alt student. Acela să
rac. căruia nu-i ardea de dueluri și șantanuri, care strînv gea cureaua și era înflăcărat de mari idealuri,

> Puțin mai tirziu Cerrilșevschi crea chipul studentului S luptător, ieșit din rtndul acelorași studenți asupra că- 
yeia atrăgea atenția Heine. Kirsanov și Lopuhov căutau 
> soluția unei alte lumi mai bine orînduite și luptau pentru

rior. Am reînoit apoi contactele 
directe cu Uniunea Studenților 
iugoslavi. In afară de schimburi, 
de publicații și scrisori, o delega
ție a studenților romîni a partici
pat la Intilnirea Studențească In
ternațională de ia Dubrovnic in 
iulie 1956 la care s-au discutat 
probleme deosebit de interesante 
privind colaborarea internațională 
studențească.

Așa după cum 
dențimea noastră 
să găzduiască o serie de mani
festări ale U.I.S. Totodată ea 
a putut fi întotdeauna prezentă 
la activitățile U.I.S., oriunde s-ar 
fi desfășurat ele, șl a avut posi
bilitatea să dea un răspuns pozi
tiv la diferitele acțiunj sau ape
luri ale U.I.S. Desigur că acest 
lucru a fost posibil datorită con
dițiilor materiale create studenți- 
mii din R.P.R. de către partid și 
guvern, sprijinului prețios acor
dat studenților.

Nu încape îndoială că și de aici 
înainte studenții romîni îți vor 
da aportul lor la acțiunile U.I S. 
— aceasta în dorința lor fierbinte 
de a Contribui la cauza întăririi 
păcii și colaborării internaționale.

DUMITRU CHIȚORAN

am văzut, stu- 
a avut cinstea

O viață g
Viața universitară din nume

roase țări capitaliste, lupta stu
denților pentru democratizarea tn- 
vățămîntului și extinderea lui, 
pentru condiții mai bune de trai 
și de studiu oferă argumente con
vingătoare în sensul că „edenul 
capitalist" nu e așa cum îl des
criu mu’ți conducători occidentali 
și presa lor zgomotoasă. Reali
tatea Tiu ține însă cont nici de 
vorbe, nici de teorii ale „capita-

Solidaritate cu tineretul 
luptător din colonii

Uniunea Internațională a Stu
denților a înscris ca uin punct în
semnat în programul său de ac
țiune lupta împotriva colonialis
mului. Ea a considerai întotdea
una că este de datoria sa de a 
lua parte activă la acțiunile de 
solidaritate cu lupta tineretului 
din țările coloniale și dependente.

Astfel, în anii care au urmat 
celui de al doilea război mondial 
s-a luat inițiativa ca 21 februarie 
6ă devină ziua internațională de 
solidaritate a tineretului și stu
denților di.n întreaga lume cu 
lupta tineretului din colonii. Săr
bătorirea acestei zile se bucură de 
o mare popularitate, devenind o 
tradiție a studenților și tinere
tului.

S-au inițiat campanii și acțiuni 
de solidaritate cu studenții din 
țările coloniale. In cadrul activi
tății sale în această privință, 
U.I.S. a organizat și călătorii de 
studii îrt țările coloniale (dintre 
care unele au devenit între timp 
independente) pentru a vedea Ia 
iața locuiui efectele îngrozitoare 
ale colonialismului. Sînt demne 
de menționat călătoriile unor 
delegații U. I. S„ în Egipt, 
Siria, Liban, Indonezia, Afganis
tan, Ceylon, Birmania, Pakistan, 
Sudan, Tunisia etc.

In aprilie a.c. la Praga s-a

desfășurat un Seminar studențesc 
internațional asupra problemelor 
colonialismului. U.I.S.-ui a spri
jinit inițiativa organizării aces
tuia, fiind unul din organizatori.

U.I.S.-ul a salutat și sprijinit 
Conferința de la Bandung a stu
denților din țările Asiei și 
Africii. Analizînd rolul stu
denților în lupta împotriva co
lonialismului, conferința a con
damnat colonialismul în toate 
manifestările sale, proclamind 
dreptul popoarelor și națiunilor la 
autodeterminare. Ea a cerut stu. 
deniilor să militeze activ pentru 
o strînsă colaborare între stu
denții din Asia și Africa, între 
studenții din toate țările lumii.

Studenții romîni sprijină linia 
consecventă, progresistă a U.I.S. 
de condamnare a colonialismului 
și de solidaritate cu tineretul și 
studenții luptători din colonii.

Acestea sînt doar cîteva spicuiri 
din activitatea mai recentă a 
U.I.S. pe tărîmul luptei împotriva 
colonialismului. Studenții pro- 
gresiști din toată lumea sînt în
credințați că Uniunea Internațio
nală a Studenților va avea și tn 
viitor o activitate plină de roade 
tn această privință.

B. MOSCU

lismului popular". Ea se arată 
nudă șj acuzatoare.

Neținînd seama de sloganurile 
oficiale conform cărora Statele 
Unite sînt țara egalităților so
ciale și politice, faptele țipă și 
demonstrează contrariul. In multe 
universități americane, și în spe
cial In cele din sud, studenții 
negri nu pot studia alături de 
cei albi. Nu mai departe de 
toamna acestui an, odată cu înce
perea cursurilor universitare, au 
fost numeroase manifestări ra
siale și linșajuri al căror obiect 
erau studenții negri care voiau să 
urmeze studiile universitare ală* 
turi de albi. Ei nu făceau decitsă 
dea curs unei hotăriri a Curții Su
preme a Statelor Unite care con
damna segregația tn facultăți. 
Cu toate acestea în Tennessee, la 
Alabama, în Georgia și alte state 
din sud, bande de huligani s-au 
dedat la acte bestiale împotriva 
studenților negri împiedicînd, în 
fapt, intrarea acestora în univer
sitate. Numai acest singur fapt 
demonstrează că tn Statele Unite 
învățămtntul e departe de a fi 
democratic, că rasismul este în 
floare și că studenților negri li 
se barează drumul către studiu 
în pofida declarațiilor oficiale și 
a unor hotărîri guvernamentale, 
date cu scop propagandistic.

Nici situația studenților din 
alte țări capitaliste nu este mai 
roză. în Franța, In R. F. G. sau 
în Japonia, dreptul la tnvățătură 
este practic limitat prin lipsa 
mijloacelor materiale ale tinere
tului. Din Heidelberg ne-a sosit 
vestea că 5.000 de studenți au 
protestat vehement împotriva 
condițiilor de studiu cu totul 
necorespunzătoare, împotriva mîn- 
cării proaste de la cantine și a 
lipsei de cadre didactice. Cauza 
acestei situații este faptul că 
pentru necesitățile culturii guver
nul federal de la Bonn alocă 
sume insuficiente, deoarece are 
nevoie de bani pentru reînvierea 
Wehrmachtuiiii.

Nici în Franța studenții n-au

I

îndrumi ndu-l

ea. Idealul ce l-a tnsuflețit tn tinerețe a 
devenit scopul întregii lor vieți căruia 
i-au închinat energiile și priceperea.

Imaginea lui Kirsanov și Lopuhov a 
însuflețit generații întregi de studenți 
care au îmbrățișat cauza poporului lor. 
In revoluția din 1905, în vremurile furtu
noase ale lui Octombrie Roșu, în anii ce 
au urmat celor două războaie mondiale, 
studenții s-au alăturat luptei pentru liber
tate, pace și independență. Studentul lup
tător pentru progres a devenit imaginea 

vieții universitare și chipul lui a însuflețit tineretul stu
dios in lupta împotriva fascismului.

La 17 noiembrie 1939, în Praga de aur, cotropită de 
hitleriști, a căzut sub gloanțele ocupantului un grup de 
studenți cehi care voiau libertate pentru patria lor. Ziua 
aceasta a rămas ca un simbol cd luptei pentru libertate, 
al luptei pentru drepturi a studenților din întreaga 
lume.

Aceeași idee a studențimii luptătoare în front unic a 
stat la baza întemeierii Uniunii Internaționale a Studen
ților cu un deceniu în urmă. De atunci în multe țări ale 
lumii studenții încadrați în organizații studențești afi
liate la U.I.S. au purtat sus, neîntinat, stindardul luptei 
pentru pace, pentru democratizarea învățămîntului, pen
tru dreptul la învățătură, pentru independența și liber
tatea popoarelor lor. Această activitate neobosită, aceas
tă energie tinerească închinată unui scop nobil, o sărbă
torim acum în Săptămînă Internațională a Studenților.

Schimburi de păreri, 
întîlniri prietenești

U.I.S. promovează stabilirea ți 
dezvoltarea legăturilor prietenești 
intre studenfi și organizațiile lor 
din diferite fări. Cu deosebire In 
ultimii ani U.I.S.-ui a organizat 
și sprijinit luări de contact Intre 
studenfi, activităfi cu caracter 
profesional, îndeosebi tn dome
niile medianei, arhitecturii, peda
gogiei, agriculturii, cinemato
grafiei, tehnicii etc.: publicarea de 
buletine studențești pe specialități 
și organizarea schimburilor de 
corespondentă, de publicații știin
țifice, ziare universitare, ma
nuale și date asupra vieții și ac
tivității studenților; organizarea 
de seminarii internaționale, expo
ziții etc.

Dar să spicuim numai ctteva 
din acțiunile U.I.S.-ulut, în a- 
ceastă privință. In ultimii ani 
au fost organizate 3 seminarii in
ternaționale pentru studenții tn

rea
parte de o viață mai bună. Zia
rul Studenților din Grenoble, 
„Grenoble Universitt", condamnă 
guvernul pentru faptul că a re
fuzat un credit de 20 de miliarde 
de franci pentru învățămîntul su
perior, mărind în schimb bugetul 
militar cu 120 de miliarde. Din 
această pricină numărul studen
ților care iau masa la cantină se 
micșorează din lipsă de fonduri, 
iar bursele scad.

$i în aite țări tn care econo
mia națională este înrobită capi
talului străin, starea materială a 
studenților este grea. Ziarul grec 

■ „Avghi" arată tntr-un articol 
intitulat „Necazurile studenților" 
cît de precară este situația stu
dentului. Studenții nu-și pot 
cumpăra cărți și manuale și din 
această pricină bibliotecile sînt 
luate cu asalt, mulți dintre tineri 
neputînd să parvină să le ci
tească. Studenții nu pot să-și plă
tească taxele, mintarea și locuin
ța deoarece, așa cum arată ziarul, 
venitul lunar al unui student — 
fie că e vorba de bani trimiși de 
acasă ori de salariul studentului 
muncitor — este între 1.000 și 
2.000 drahme. Aceasta în timp ce 
o carte de anatomie costă 750 de 
drahme, 3 cursuri medicale cîte 
1.600 de drahme iar taxele depă
șesc 10.000 de drahme.

Cele cîteva exemple date cred 
că sînt suficiente pentru a arăta 
situația grea în care trăiește o 
mare parte a tineretului studios 
din țările capitaliste. Aceasta se 
datorește în bună parte politicii 
guvernelor occidentale, care în 
loc să se îngrijească de soarta 
tineretului se preocupă de mări
rea bugetelor militare, de înar
mări, de interesele trusturilor, 
pauperized necontenit masele 
muncitoare, tn loc de cămine, 
burse și cursuri, studenților li se 
rezervă uniforme militare și 
puști. împotriva acestei situații 
studenții 
a obține 
mîntului 
studiu.

medicină — Oslo 1954, Berlin
1955, Leningrad 1956; — 3 se
minarii pentru studenții tn agro
nomie; conferinfe ale studenților 
arhitecți — Londra 1949, Roma 
1954, Paris 1955.

Schimbul de păreri șl de ex
periență tntre studenfi a căpătat 
o importanfă deosebită tn cadrul 
activitdfil U.I.S. Seminariile in
ternaționale, desfășurate cu spri
jinul U.I.S., au avut un mare rol 
tn această privinfă, ele devenind 
foarte cunoscute șl apreciate in 
rtndul studenfilor din diferite țări. 
Iată numai ctteva dintre acestea: 
tn iunie 1954 s-a finul la Praga 
seminarul international al studen
filor tn muzică la care au parti
cipat 14 studenfi din 6 fări; se
minarul international de pedago
gie, finUt la Esjberg (Danemar
ca} tn iulie 1955, la care au luat 
parte 62 de studenți și tineri pro- 
fesori din 16 fări; seminarul in
ternational de geografie ținut la 
Aligarh (India) tn ianuarie 1956. 
tn prezența a 300 de profesori, 
învățători, cercetători și studenfi 
din 19 fări; al treilea seminar 
international al studenților tn e- 
conomie, finut la Sofia tn august
1956, cu participarea a 60 stu
denți din 26 de țări. Numeroase 
activități studențești organizează 
de fiecare dată U.I.S. tn cadrul 
Festivalurilor Mondiale. La Festi 
valul care vâ avea loc tn vara 
anului viitor la Moscova sint 
prevăzute numeroase seminarii. 
tntilniri și călătorii de studii 
pentru studenții tn filozofie, lite
ratură, pedagogie, agricultură, 
medicină, arhitectură, construc
ții, energetici, mecanică etc., dis- 
cufii academice, tnttlniri cu per
sonalități de seamă din viata 
culturală și știin(ifică.

Enumerarea unor asemenea 
activități desfășurate sau tn curs 
de desfășurare In cadrul U.I.S. e 
departe de a fi complectă.

I. GALAȚAN

luptă necontenit pentru 
democratizarea învăță- 
și condiții mai bune de

C. VRINCEANU

Avem bucuria de a face parte 
dintre acei tineri cărora Uni
unea Internațională a Studen
ților le-a dat posibilitatea de a 
se pregăti ca specialiști trimițîn- 
du-i să studieze în Republica 
Populară Romînă.

Irt tradiționala săptămînă in
ternațională a studenților ne gîn- 
dim la activitatea pe care a des- 
fășurat-o U.I.S. de-a lungul 
unui deceniu care a trecut de la 
înființarea sa, .ea cel mai cuprin
zător și activ detașament inter
național studențesc.

SANATORIUL DIN PEKIN

ANCHETA
N O A S T R A...

Redacția noastră a avut cîteva convorbiri cu oameni legați 
prin munca și prin viața lor de problemele învățămîntului su
perior din R.P.R. Răspunsurile la ancheta noastră, sînt, credem, 
grăitoare. 

și prin viața lor de problemele învățămîntului su-
P.R. Răspuns.urile la ancheta noastră, sînt, credem,

Rectorul 
N. SĂLĂGEANU

Redactorul gazetei noastre l-a 
găsit pe tovarășul NICOLAE SA- 
LAGEANU, rectorul Universității 
„C. I. Parhon", in biroul său. 
întrebării cu privire la dezvolta
rea Universității pe care o con
duce i-a răspuns pe larg și do
cumentat :

„Universitatea noastră este o 
adevărată cetate a culturii. în
vață aici, la cursurile de zi, 
5.886 de studenți. in afară de a- 
ceștia există o secție serală Și 
una fără frecvență, care numără 
aproape 4.000 de studenți.

Din cele 3 facultăți care existau 
înainte — științe, litere și filozo
fie și drept — s-au dezvoltat 7 : 
Facultatea de filozofie, de filolo
gie, de istorie, de științe naturale, 
matematici și fizică, chimie fi 
științe juridice.

Se pot face aprecieri intere
sante cu privire la pregătirea stu
denților noștri, la continuitatea 
lor in . studiu. Să dăm un singur 
exemplu: In anul universitar 
1935— IS36 pierderile de studenți 
atingeau procente impresionante. 
Numai cu 20 ani mai tirziu, in 
1953—56, procentul de pierderi a 
scăzut la 4—5 la sută în primii 
doi ani și la 2—3 ia sută mai 
tirziu, in așa fei incit 85—90 la 
sută din studenții noștri termină 
studiile la timp. Bineînțeles, la 
aceasta contribuie atît prelungirea 
duratei de studii la 5 ani ia toate 
facultățile cît și, în mare măsură, 
calificarea superioară a cadrelor 
didactice și numărul lor sporit. La 
Facultatea de științe erau, in 
1935, 26 de profesori, la litere Și 
filozofie 28, iar la drept 12. Nu
mărul celorlalte cadre didactice 
era și mai mic. Acum, predau în 
Universitate 92 de profesori, 127 
conferențiari, 229 lectori și 342 
asistenți. Academia are o impor
tantă filială la noi: 24 membri

activi și
denți; 26 
didactice_ ,
reat al Premiului de Stat.

Poate v-am spus cam multe 
cifre, dar sper că sînt dintre cele 
mai convingătoare"

11 membri corespon- 
dintre cadrele noastre 
au primit titlul de lau-

Maistrul electrician 
DĂESCU AUREL

Tovarășului Dăescu Aurel, mai
stru electrician la uzinele „23 
August^ i-am adresat următoarea 
întrebare: „Am aflat că sînteți 
și student la Facultatea de elec
trotehnică. Dacă vreți, spuneți-ne 
ceva despre aceasta1*.

„Muncesc în uzina „23 August1* 
de vreo 14 ani. Aici mi-am în
ceput ucenicia, aici am devenit 
electrician. Aici am cunoscut 
U.T.C.-ul — eram pe atunci un 
puști de 13 ani — și tot aici am 
devenit utemist.

De la început mi-am dorit să 
devin specialist și de aceea am 
căutat să mă folosesc de toate 
posibilitățile ce mi s-au oferii 
pentru a învăța. Asifel, în mo
mentul in care s-a ivit prilejul, 
tn-am înscris la școala medie e- 
lectrotehnică pe care am absol- 
vit-o în patru ani. Bineînțeles că 
nu mi-a fost prea ușor, munceam 
tn uzină și învățam.

După terminarea școlii medii 
a început să mă preocupe dorința 
de a urma o facultate.

Acum urmez seral anul 5 al 
facultății electrotehnice din Bucu
rești și muncesc ca maistru elec
trician la secția forje.

...In privința viitorului? Sînt 
hoiărît ca și după primirea diplo
mei de inginer Șă răniîn tot aici 
in uzina unde tovarășii mei mai 
vlrstnici m-au învățat meseria, 
mi-au îndrumat primii pași".

Muncitoarea
CECiLIA CRISTESCU

Uniunea Internațională a 
Studenților editează numeroa
se publicații în diferite limbi* 
Revista „Studenții lumii" este 
în deosebi apreciată de stu
denții de pretutindeni. De ase
menea publicațiile de speciali
tate se bucură de o mare răs- 
pîndire și prețuire.

pondenții noștri din Cluj au avut 
o convorbire cu tovarășul Gali 
Erno, prorectorul universității.

„încă de la înființarea sa, a dej 
clacat tovarășul Gali, Universitar 
tea noastră a simțit din plin aju* 
torul partidului și guvernului, 
care nc-au asigurat condițiile ma
teriale pentru buna funcționare, 
dîndu-ne clădiri, instalații, labo
ratoare, biblioteci, cămine. Cifrele 
sînt deosebit de elocvente. Dacă 
tn anul înființării — 1944—45 —- 
existau doar 878 de studenți, azi 
numărul lor s-a ridicat la 1227, 
afară de cei 722 care urmează 
cursurile prin corespondență. In 
anul 1946—47 existau doar 131 
studenți bursieri, azi numărul lor 
a atins 736. Cele 100 locuri din 
cămine care erau în 1947 pot ii 
comparate cu cele 730 cît avem 
în prezent î

Demn de subliniat este faptul 
că pînă în prezent Universitatea 
„Boiyai" a dat țării un număr de 
1969 tineri .specialiști care acti
vează cu succes în școli medii și 
superioare, în institute, de cerce
tări științifice, în aparatul de 
stat etc.

O mare atenție se acordă și 9-a 
acordat cercetărilor științifice. 
S-ar putea da multe exemple 
care >să demonstreze cu prisosință 
drumul pe care merge această in
stituție de cultură.

Președintele 
unui sfat popular 

TUDOR GHEORGHE

Să vorbim, de pildă, despre 
țara noastră, Iranul. Cum ne-a 
ajutat U.I.S.-ul pe noi, studenții 
iranieni în lupta pe câre o ducem?

In primul rînd U.I.S,-ui a fă
cut cunoscute opiniei publice mon
diale și mai cu seamă studenți
lor diil toate țările condițiile în 
care trăim, învățăm și luptăm, 
țelurile pentru care milităm; fel 
a organizat campanii de solidari
tate cu lupta dusă de . studenții 
iranieni.

Dar nu este vorbă numai fie 
sprijinul moral acordat nouă de 
U.I.S. Eficient și susținut, pri
mit cu recunoștința a fost si aju
torul material pe care U.I.S.-ul, 
în limita posibilităților sale, ni 
l-a acordat, fie tă ă fost 
vorba de mașini pentru multipli, 
cat cursurile, material didactic, 
fie de ajutorul medical acordat 
studenților bolnavi. In sftrșil, 
U.I.S.-ul a dat posibilitate uhor 
tineri iranieni să învețe în țări 
prietene, printre care și R.P.R.. 
pentru a deveni specialiști de care 
poporul nostru are nevoie.

Ne bucurăm că tn felul acesta 
am putut cunoaște viața, preocu
pările, cultura și realizările po
porului romîn, am putut aprecia, 
ajutorul sincer și tovărășesc pe 
cate studenții romîni ni l-au dat. 
Vedem în aceste manifestări 
unul din nenumăratele aspecte 
ale prieteniei mărețe care îi lea
gă pe studenții lumii, prietenie 
cart va -iu.t
deceniu 
ului.

Crește neîhcetat în notil 
de activitate al U.I.S.-

AMIR HORMOZ 
student în anul V 

Facultatea de îilozofie-feucureșH
MAG1D DARIUȘ 

absolvent al Institutului de pe
trol și gaze din București

Pe Calea Grivlței nr. 392 locu
iește o familie compusă din trei 
persoane: mama și cele două 
ftice, Matna este salariată la 
oficiul poștal Gara de Nord cu 
un salariu modest. Tatăl a căzut, 
cu cîțiva ani în urmă, la datorie 
apărlnd bunul obștesc împotriva 
unei bande de hoți. Mama a ră
mas văduvă, cu două fete geme
ne, studente la facultate și un 
băiat în școala superioară mili
tară. Cunoscînd condițiile acestea, 
întrebarea vine de la sine: 
cum a putut mama să se dss. 
curce cu toți copiii în școli su
perioare ? Să lăsăm pe iov. Cris- 
tescu Cecilia — mama — să ne 
răspundă;

„Ion — Bebe, cum îi spuneam 
— și-a mărturisit voința lui de 
a pleca în școala militară. Fe
tele — Lucia și Venera — geme
nele — erau studente la Facul
tatea de energetică din Institutul 
politehnic. Desigur că mi-ar fi 
fost greu să le țin în " 
dacă ele singure n-ar 
acesț lucru și nu și-ar fi îndreptat 
toăte eforturile Spre învățătură, 
încă din primii ani de liceu, au 
de’Venit bursiere. Statul le-a scu
tit pe gemenele mele de taxele 
șsolare. Și în vremea mea 
erau tlevi silitori, cu dragoste de 
carte, dar erau nevoiți să renunțe 
la studii ca să-și cîștige existența. 
In familia mea, eram 7 frați. 
Nici unul dintre noi n-a urmat 
vreo facultate, doar doi frați, au 
urmat cîte 2—3 ani de liceu și 
apoi au trebuit să renunțe și să 
intre undeva la stăpîn. Acasă ii 
așteptau gurile flămînde ale fra
ților.

Tn schimb, fetele mele au obți
nut burse de stat, burse de merit 
și chiar burse republicane".

îndată ce am făcut cunoștință 
cu tovarășul TUDOR GHEOR. 
GHE, președintele sfatului popu
lar al comunei Chiajna i-am pus 
întrebarea pentru care venisem :

— Citi tineri din comuna dum
neavoastră stat absolvenți, ori 
studenți ai institutelor de învăță- 
mînt superior?

— Drept să vă spun — s-a 
scuzat președintele — nu vă P°t 
da o cifră exactă, tn tot cazul, 
avem multi. De pildă, ion Velicu 
este profesor de Fizico-matema- 
tici la școala mixtă de 7 ani din 
comună. Tinărul a fost muncitor 
mecanic și a făcut facultatea fără 
frecvența. Emilia Săvoiu și Eca- 
terina Eremia din satul Roșu au 
absolvit secția de romînj a Fa
cultății de filologie, iar Magda
lena Iordan Facultatea de biolo
gie. Itie Tone e student Ia In
stitutul Mecanic din Moscova, in 
curind vom avea și un arhitect ■ 
pe actualul student al Institutului 
de Arhitectură din București. 
Vladimir Popov, Valeria Sofronie, 
fiică de muncitori, este 'n ulti
mul an la Institutul Pedagogic 
din București, iar Georgeta Mal
tei, fiica unei muncitoare ziliere, 
este la Faculiatea de biologie din 
București,

Desigur, s-ar putea da încă 
multe exemple.

Studentul

facultate, 
fi înțeles

Prorectorul
GALL ERNO

Au trecut mai bine de 11 ani 
de la înființarea Universității 
„Bolyal“ din Cluj. Despre ascen
dența acestei universități cores-

ALEXANDRU NiCHîCl

Studentul Alexandru Nichici 
din anul IV al Facultății de e- 
lectrbțehnică din Institutul po
litehnic.-Timișoara a răspuns 
bucuros întrebării unui trimis al 
ziarului nostru cu privire la posi
bilitățile de învățătură care i-au 
fost create.

„Sînt de naționalitate sîrbă. 
Cunosc de. la părinții mei condi
țiile grele de viață ale oamenilor 
muncii sîrbi în trecutul burghezo- 
moșieresc. Și tatăl meu ar îi vrut 
să învețe, dar n-a putut să ter
mine decît 6 clase primare și a 
trebuit să intre ca băiat de pră
vălie Ia un negustor bogat.

Situația mea e cu totul alta. 
Am vrut și nu mi-a fost greu să 
devin student. Bursa pe care o 
primesc din partea statului. îm
preună cu bursa de merit pentru 
învățătură, îmi asigură condiții 
de trai corespunzătoare.

Peste un an voi fi inginer în 
specialitatea de mecanico-em./ge
tică, lucru pe care l-am visai de 
mic. Fratele meu a terminat și el 
anul acesta facultatea de meca
nică, devenind inginer. împreună 
cu el, împreună cu toți tinerii că
rora statul le-a dat posibilitatea 
să învețe, voi contribui la dezvol
tarea statului nostru de democra
ție populară.



FILME Lucrările Sesiunii Seimului
R. P. Polone

5? Pe ecranele cinematogrgfe- 
<< lor din Capitală se prezintă 

in aceste zile trei producții 
ale studiourilor italiene, din- 

<< tre care celebra dramă muzi- 
y- cală a lui Giuseppe Verdi — 

un 
A.

„Aida", ecranizată pe 
scenariu de C. Castelli, 
Gobbi și G. Salvincci, tn re
gii lui Clemente Fracassi și 
comedia „Bigamul", tn regia 
lui Luciano Emmer (cunoscut 
publicului nostru din filmul 
„Fetele din Piața Spaniei")

ț’ 

iI

s> și filmul pentru cinemascon' 
..Povestiri din Roma", tn r«-j 

xgto lui Gianni Franciolini. < 
y> Ceie două fotografii pe caret 
<(le publicăm surprind: prima ‘ 
<< — o scenă dramatică din fii-, 
>> mul „Aida" (tn care Amne-1 
// ris. puternica fiică a faraon.,,-' 
<< lui. încearcă să afle de la, 
>> Aida sentimentele pe care a-' 

ceasta le nutrește pentru vi-\ 
<< temui Radames) iar a doua. 
>> — din spirituala comedie1 
« „Bigamul" momentul în care' 
((nefericitul Mario de Santis a- 
>> cazat de bigamie, se află pe 
?? banca judecății. iar „marele" 
V avocat — magistral interpre- 
z> tat de Vittorio de Sica — il 
«consultă pentru a-și putea 
SS susține apărarea.
$ Probabil că vă veți întreba 
« de ce am fost atit de puțin 

Operă-concert
Ansamblul de cintece $1 dansuri 

al Statului Popular ai Capitalei 
va iniția în curind un nou gen 
de spectacole: opera-concert, cu 
cele mai cunoscute opere intr-unui 
sau două acte din repertoriul uni
versal. Operele-concert, ce se exe
cută in întregime, vor fi interpre
tate de orchestră și soliști fără 

vordecor și costume. Ele 
fi însoțite de explicații.

Primul spectacol de acest gen 
va avea loc în zilele de 9 și 15 
decembrie în sala Ateneului R P.R. 
cu opera-ccncert „Cavaleria rus- 
tic3nă“ de Mascagni.

Din distribuție fac parte George 
Corbeni, Dan lordăckescu. Maria 
Crișan, Victoria Drăgănescu, Cor
nel Sîavru, Millo Cernea, Victoria 
O'ariu-Hacik și Nadefda Medvald- 
Stoica. Conducerea muzicală apar
ține dirijorului Emanoil Elenescu. 
Acompaniamentul la orgă va fi 
susținut de Helmut Plattner. Di
rijorul corului Ștefan Mureșanu.

Povestitor: A» Pop-Marțian, ar
tist emerit al R P R. După acest 
spectacol, la un interval scurt, va 
fi prezentată operă-concert „Eli
xirul dragostei" de Donizzeti.

Ol

Cum sînt promovafi 
tinerii absolvenfi'

La începutul lunii septembrie 
tinerii uzinelor textile „30 De
cembrie" din Arad au discutat 
într-o consfătuire aportul pe ca- 
re-1 aduc la îndeplinirea sarcini
lor de plan șl felul cum este res
pectată legislația socialistă a 
muncii. Materialul redactat pe 
marginea acestei consfătuiri a 
fost publicat în ziarul nostru cu 
numărul 2286

Conducerea întreprinderii a gă- 
slt în acest articol un sprijin tn 
sarcina sa de a analiza situația 
și a lua măsuri concrete care să 
ducă la un salt calitativ in pro
cesul de producție.

fn material era criticat faptul 
că in sectorul filatură unii maiș
tri au atitudini netovărășești față 
de tineret, că absolvenții nu sint 
folosiți potrivit calificării lor, că 
în general există o subapreciere 
a capacității tineretului.

Analizind această sezisare, 
conducerea uzinei a înlocuit pe 
șeful acestui sector și acum lu
crurile s-au îndreptat.

Pentru atitudinile sale neprin
cipiale în relațiile cu tineretul, 
Pavel Havram a fost destituit din 
funcția de șef de schimb și tre
cut in munca de ajutor de mais
tru.In locul său a fost promovat 
ca șef de schimb tinăra ingineră 
Arminca Popovici,

fn urma apariție) articolului, 
conducerea uzinelor (director tov. 
Ardeleanu) a atras atenția șefi
lor de sectoare și de ateliere că 
tineretul trebuie folosit potrivit 
pregătirii sale, că nu trebuie să 
se mai manifeste neîncredere și 
nepăsare fată de problemele Jus
te ridicate de el. 

darnici cu cel de al treilea 
film italian „Povestiri din 
Roma" ? Nu spațiul — așa 
cum se obișnuiește curent a 
se spune — ne-a împiedicat 
să publicăm și a treia foto
grafie. Am crezut însă că este 
bine să orientăm cititorii spre 
filmele „Aida" și „Bigamul" 
care merită mai curind a fi 
văzute. Este regretabil că ci
nemascopul nu oferă încă 
spectatorilor producții cu ade
vărat de o calitate superioară.

Credem că ar fi bine ca Di
recția Difuzării Filmelor să 
se îngrijească de a aduce la 
cinematograful „Republica" 
filme în care să se valorifice 
pe deplin specificul de cinema
scop.

A. S.

Conducerea uzinei a repus în termenul prevăzut de Hotărîrea 
drepturi pe utemistul Ștefan Biroului Politic al C.C. al P-M.R. 
Neamțu, retrogradat de vechiul cu privire la rezolvarea sezisări- 
șe! al sectorului filatură, iar lor oamenilor muncii, redacția a 
Ispas Stela, o altă tînără ne
dreptățită, lucrează azi în labo
rator. “Tinerii ingineri și-au ocu
pat posturile în care pot aduce 
cea mai mare contribuție.

Au fost luate și măsuri care 
privesc crearea unor condiții mai 
bune de trai tinerilor care locu
iesc ht căminul de la Aradu Nou. 
(Este timpul 
fabricii „Teba" să dovedească |a 
rîndul ei mai mult interes față 
de tineret, să se ocupe cu mai 
multă grijă și dragoste de edu
carea tinerilor din acest cămin 
care dovedesc dezinteres față 
de bunurile obștești).

ca și conducerea

Lipsă de răspundere
La mijlocul lunii februarie a 

acestui an un corespondent vo
luntar al ziarului nostru ne-a 
scris că direcțiunea Școlii profe
sionale de ucenici și tehnicieni 
maiștri din Tîrgoviște (strada 
I. C. Frimu nr. 50) tolerează 
educatorilor Aurel Frasîneanu, 
Gheorghe Ropotan și Gheorghe 
Dincă să practice metode de 
educație necorespunzătoare. Co
respondentul mai arăta că Gheor
ghe Dincă, care era și secretar 
pe U.T.M., urmărește elevii pe 
stradă. îi admonestează fără mo
tiv și chiar îi lovește.

Dat fiind faptul că acești edu
catori erau utemiști, mai mult 
chiar, unul dintre ei — Gheor
ghe Dincă — era secretar U.T.M., 
redacția a trimis sezisarea cores
pondentului spre cercetare și Co
mitetului raional U.T.M. Tîrgo
viște.

Neprimind nici un răspuns în

Cartea prin poștă
De curind s-a deschis tn 

București (Bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 6) o librărie cu totul nouă: 
librăria „Cartea prin ?oștă“.

încă de acum patru ani a luat 
ființă în București, la Librăria 
Noastră Nr. 1. o secție spec'ală 
„Cartea prin poștă1'. La început 
această secție s-a ocupat să popu
larizeze $i să difuzeze cărți corpu
lui didactic din mediul rural. 
Treptat, această secție-și-a mărit 
sfera de activitate, îmbrățișînd 
felurite tematici — literatură po. 
litică. medicală, tehnică, beletris
tici. artă, muzică și aport. Cu 
timpul, secții „Cartea prin poștă" 
au luat ființă și la librăriile 
„Academiei" și „Cartea Rusă" din 
București.

Spre a se satisface cerințele 
crescînde ale cititorilor din cele 
mai îndepărtate colțuri ale pa
triei, ............................“ “ ' ~-
zare 
rești 
care 
deservirea 
prin poștă.O preocupare deosebită 
a colectivului noii uni'tăți este de 
a informa pe cititorii săi prin 
buletine, prospeote și cataloage, 
de toate lucrările noi apărute, 
precum și de cărțile ce sînt ta 
curs de tipărire.

Centrul de Librării și Di'fu- 
a Cărții — Regionala Bucu- 

a deschis o nouă unitate, 
se ocupă în exclusivitate cu 

comenzilor primite

care 
mai 
este

revenit în luna mai, cu o nouă 
adresă prin care cerea să se arate 
măsurile luate în cazul celor trei 
educatori. Dar și această adresă 
a rămas fără răspuns, 
tembrie s-a revenit din 
data aceasta, în sfîrșit, 
ca răspuns următoarele: 
mele ridicate de adresa 
voastră privind atitudinea educa
torilor de la Școala profesională 
de ucenici din Tîrgoviște depind 
de comitetul orășenesc U.T.M., 
căruia i-am dat-o spre rezolvare 
în ziua de 5 octombrie 1956“.

Halal rezolvare I
Și iată cum, o sezisare 

trebuia să fie rezolvată cel 
tîrziu în două săptămîni 
plimbată după 8 luni de la comi
tetul raional la comitetul orășe
nesc. Deși comitetul orășenesc a 
luat ființă după trimiterea primei 
adrese, în care perioadă de timp 
comitetul raional era singurul 
organ competent să rezolve sezi- 
sarea noastră, acesta n-a rezol
vat-o, ba mai mult a ținut-o 
luni de zile, trițpițînd-o abia la 
5 octombrie Comitetului orășe
nesc U.T.M. Tîrgoviște. Comitetul 
raional U.T.M., dîndu-și seama ca 
a ținut sezisarea luni de zile, a 
încercat să scape de răspundere 
și, printr-un act birocratic, a tri
mis-o spre cercetare comitetului 
orășenesc, considered cu aceasta 
că șl-a îndeplinit datoria.

Față de lipsa de răspundere de 
care au dat dovadă organele 
U.T.M. respective, trebuie luate 
urgente măsuri de către Comitetul 
regional U.T.M. Ploești pentru a 
se evita pe viitor manifestarea 
unor noi atitudini birocratice în 
legătură cu sezîsarile oamenilor 
muncii.

In sep- 
nou. I>e 

primim 
„Proble- 
dumnea-

Daca la început veneau cîte 
două-trei scrisori pe zi, astăzi 
numărul scrisotilo* se apropie de 
o sută zilnic, venind dim toate 
colțurile țării, de la cititori cu 
preocupări felurite. Astfel, un 
elev de la Școala de 7 ani din 
comuna Matinul de Sus, raionul 
Caracal, reg. Craiova scrie să i 
se trimită prin poștă cărțile: 
„Zidul de bronz" de Liu Tin, „Doi 
căpitani" de Kaveriin, „Puterea 
jurămîn tulul" de N. Tăutu, „Insula 
misterioasă" de J. Verne și altele, 
o învățătoare din Fălticeni aș
teaptă:'„Limba romînă", lucrare 
apărută în Editura Academiei 
R.P.R., iar un medic din Cîmpeni 
(Reg. Cluj) „Fiziopatologia" de 
Alperin. Tot „Cartea prin 
poștă" a procurat juriștilor 
din Tulcea și Sighișoara lucrări 
de specialitate.

După livrarea comenzilor tutu
rora lî se răspunde și totodată 
li se recomandă alte cărți cu su
biecte similare, lucrări mai noi 
de specific profesional, iar celor 
ce doresc literatură, ultimile apa
riții dim scrierile clasicilor 
autorilor contemporani.

Astfel, se leagă adevărate prie
tenii între cititori și librărie, căci 
elevul care a primit coletul cu 
cărți, medicul sau învățătoarea, 
care și-au procurat cele dorite pe 
calea poștei, sau țăranul din gos
podăria colectivă care a primit 
broșurile mult așteptate, răspun
de cu o nouă comandă și, alături 
de ei, alți cititori vin să sporească 
numărul acelora care scriu „Cărții 
prin poștă".

«au

s. c.

Fapte obișnuite
(Urmare din pag. l-a)

măr de număr întîlnesc știri des
pre greve. 6.000 de greviști la 
Reșița ; grevă la Lemaitre; greva 
foamei a ucenicilor interni din 
căminul C.F.R. La „Dermata“ din 
Cluj, muncitorilor 11 s-au impus 
14-16 ore de lucru pe zi. Rezul
tatul : imediat 400 de muncitori 
au intrat în grevă.

Fapte obișnuite... „Ca argate, 
tinerele țărance sărace lucrează 
14-16 ore pe zi pentru 500-800 lei 
pe lună, au hrană proastă și se 
îmbolnăvesc".

într-o dimineață pe străzile 
Bucureștiului anului 1931 au apă
rut 7.000 de învățători șomeri, 
nedormiți și nemîncați. Fuseseră 
chemați în Capitală pentru dis
tribuirea posturilor vacante. Două 
treimi din ei n-au primit nici un 
post. Atunci, tinerii învățători șo
meri au ieșit în masă în stradă. 
Guvernul a răspuns imediat do
leanțelor tinerei intelectualități : 
200 de învățători au căzut răniți 
de bastoane și baionete. „A doua 
zi, iarăși au ieșit să demonstreze, 
jandarmii rănind alte zeci dintre 
ei" — se scrie în „Tînărul leni- 
nist“. Și mai departe : „In Roma
nia, unde majoritatea locuitorilor 
nu știu carte, mii de învățători 
sînt aruncați pe drumuri iar cei

„Infractorii"
F Trenul către Reșița pleacă 
I din gara Timișoara la ora 
(8 și 17 minute. E accelerat, ■ 
1 deci pe lingă bilet Iți trebuie; 
! și supliment.
( Am trecut de gara Berzo- 
1 via. Călătorii noi urcați stau ' 
! și pe culoare. E mult popor. . 
f — Biletele, vă rog...
( Conductorul trece de la pa- 
j sager la pasager, primește și 
(perforează biletele, apoi le 
t restituie, mulțumind politicos.' 
f 4 ajuns și-n compartimen- 
( tul nostru. E ultimul. O ță- 
I răncuță care merge la dentist,. 
! la Vasiova întinde timidă bi- 
(tetele.
I — Nu-s bune — ripostează 
} conductorul. Plătești amendă. 
( — No boghe — spune că-
[ lătoarea — n-oi plăti nimic.. 
(Don impegat mi-o dat biletul. 
( Conductorul — om al dato- 
[ riei — se pregătește să încă- 
} dreze amenda conform tarifu- 
j lui tn vigoare, Ctnd observă 
[ că toate biletele cetățenilor 
■ urcați la stația Berzovia 
( marcate pe ele timpul 
(loc de li. Toate, peste 
! bilete și suplimente, nu 
(deci, bune.
( NorOc c-au fost mai 

cetățeni tn situația aceasta.
} căci altminteri „infractoarea" 
( plătea de-o ustura la inimă.
! Mă întreb ce ar face impie- 
(gatul de la stația Berzovia, 
j care a eliberat aceste bilete 
[ în dimineața zilei de 26 oc- 
(tombrie. dacă direcția regio- 
( nală C.F.R. Timișoara i-ar da 
! drumul să călătorească unde 
( o ști, și încă fără bilet C.F.R...
( L. POPESCU 

au 
I în 
30 de. 

stnt.

mulți )
!

de 
de

cu serviciu primesc salarii 
foame cu întîrziere de luhi 
zile".

Dar pînă să ajungă în posesia 
unei diplome universitare — de
altfel, pe atunci, bună să-ți. asi
gure doar un viitor de mizerie 
— tînărul trebuia să străbată 
drumul greu al studenției. „Tînă
rul leninist" publica rînduri pli
ne de revoltă: „Mizeria, foame
tea în care se zbat studenții să
raci, măsurile burgheziei căutînd 
să împiedice pătrunderea în uni
versități a fiilor de muncitori și 
țărani săraci, împing studenți
mea săracă la ieșire din această 
situație prin luptă alături de mun
citori și țărani". într-un alt nu
măr citesc: „Statul burghez îm
piedică elementul sărac să pă
trundă sau să urmeze școala 
prin regulamente reacționare, 
prin taxe foarte mari (4-5-6 mii 
lei anual), prin scumpetea cărți
lor, prin închiderea cantinelor și 
căminelor studențești".

Fapte obișnuite... Cîteva spi
cuiri din presa vremii ne recon
stituie trăsăturile vieții unei gene
rații de tineri. îmi amintesc de 
faptele obișnuite ale zilelor noa
stre și fac comparațiile. Pe paletă 
să găsesc doar două culori: albul 
prezentului și negrul trecutului. 
Diferențele le poate sezisa oricine.

VARȘOVIA 14 (Agerpres). - 
P.A.P. transmite :

La 13 noiembrie, la Varșovia 
și-a continuat lucrările cea de-a 
10-a sesiune a Seimului R. P. 
Polone. In ședința din seara zilei 
de 13 noiembrie a luat sfîrșit exa
minarea proiectului de lege cu 
privire la planul cincinal de dez
voltare a economiei naționale a 
Poloniei pe anii 1956—1960. La 
discuții au luat cuvîntul aproape 
60 de deputati.

Sesiunea a adoptat hotărîrea cu 
privire la pianul cincinal de dez
voltare a economiei naționale a 
Poloniei. Sesiunea a examinat și 
a aprobat schimbările în compo
nența Consiliului de Stat al R. P. 
Polone. S. Ignar și W. Barcîkow- 
ski au fost eliberați din funcția 
de vicepreședinți ai Consiliului de 
stat. Cz. Wojceh și S. Kulczynski 
au fost numiți vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat. W. Klosiewicz 
și W. Kowalski au fost eliberați 
din funcția de. membri ai Consi
liului de Stat. W. Podedworni a 
fost ales membru al Consiliului 
de Stat.

După aceea, sesiunea a aprobat 
schimbările în componența Consi
liului de Miniștri al R. P. Polo
ne, prezentate de J. Cyrankiewicz.

Sărbătorirea la Moscova 
a celei de a 90-a aniversări a nașterii 

lui Sun Yat-sen
MOSCOVA 14 (Agerpres). - 

TASS transmite : Oamenii sovie
tici împreună cu poporul chinez 
au enrbătorit cea de a 90-a ani
versare a nașterii marelui fiu al 
poporului ch:nez, democratul-revo- 
lutionar, Sun Yat-sen. In cins
tea acestei aniversări a a- 
vut loc la 13 noiembrie la 
Moscova in Sala Coloane
lor a Casei Sindicatelor o reuniu
ne festivă organizată de Consi
liul Central al Sindicatelor din 
Uniunea Sovietică, Ministerul 
Culturii al U.R.S.S. și de Asocia
ția unională pentru legăturile cul
turale cu străinătatea.

In prezidiu au luat loc P. N. 
Pospelov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., P. T. Komarov, vicepre
ședinte al Sovietului Naționalită
ților al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., L. N. Soloviov, vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
Sindicatelor din Uniunea Sovie
tică. V. P. Eliutin, ministrul tn- 
vățămîntului Superior al U.R.S.S, 
N. A. Mihailov, ministrul Cultu-, 
rii al U.R.S.S.. N. T. Fedorenko, 
locțiitor al ministrului Afacerilor

Inchiziția mccarthystă din nou la lucru
NEW YORK 14 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Din știrile publicate tn presa 

americană reiese că reactiunea 
din S.U.A. a pornit o nouă ofen
sivă împotriva organizațiilor pro
gresiste. Acest lucru ii dovedesc 
vocile care se fac auzite in ulti
mul timp in comisiile Congresului 
S.U.A. și în presa burgheză cerind 
persecutarea elementelor progre
siste.

La 12 noiembrie și-a început 
lucrările faimoasa comisie pentru 
anchetarea activităților antiame- 
ricane, care, potrivit președintelui 
ei, Waiter, se va îndeletnici cu 
„examinarea activității fruntașilor 
progresiști care s-au pronunțat 
împotriva așa-numitului program 
de asigurare al „securității inter
ne" (N.R. programul de persecu
tare a organizațiilor progresiste) 

Sesiunea a primit demisia mare
șalului Poloniei K. Rokosowski 
din funcțiile de vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și minis
tru al Apărării Naționale și l-a 
numit pe generalul M. Spychal- 
ski ministru al Apărării Națio
nale.

Sesiunea a eliberat pe F. Bara
nowski din funcția de ministru 
al Invățămîntului, J. Sztachelski 
din funcția de ministru al Ocro- 
tirii Sănătății, M. Popiei din 
funcția de ministru al Navigației, 
pe E. Szyr din funcția de minis
tru al Construcțiilor.

W. Bienkowski a fost numit 
ministru al Invățămîntului, R. 
Baranski — ministru al Ocrotirii 
Sănătății, S. Darski — ministru 
al navigației.

Sesiunea a adoptat hotărîrea 
cu privire Ia desființarea Comi
tetului pentru problemele securi
tății publice și la transformarea 
funcțiilor securității interne și a 
pazei orînduirii populare Minis
terului Afacerilor interne, precum 
și hotărîrea cu privire la unifi
carea Ministerului Agriculturii și 
Ministerului Gospodăriilor Agri
cole de Stat și crearea unui sin
gur minister — Ministerul Agri
culturii.

Externe al U.R.S.S., A. M. Șele- 
pin și V. E. Semiceastnîi, secretari 
ai Comitetului Central al U.T.C.L., 
și alții.

Printre oaspeți se aflau Liu 
Siao. ambasadorul R P. Chineze 
în U.R.S.S., funcționari ai amba
sadei chineze, un mare grup de 
tovarăși chinezi sosiți la Moscova, 
precum și membri ai corpului di
plomatic.

Adunarea a fost deschisă de 
P. ht. Pospelov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S,

V. P. Eliutin, ministrul Invă- 
țămîntului Superior, a vorbit 
despre viața șl activitatea lui Sun 
Yat-sen.

După terminarea raportului, cei 
prezen(i au aclamat cu căldură 
pe Liu Siao, ambasadorul R. P. 
Chineze în U.R.S.S., și grupul de 
prieteni chinezi care au luat par
te la această aniversare.

Reuniunea s-a încheiat cu un 
mare concert la cape au luat parte 
maeștri ai artei sovietice și ar
tiștii Teatrului de dramă muzi
cală din Șanhai care se află la 
Moscova.

înfăptuit conform legilor reacțio
nare ale lui Mc-Carran, Mac-Car- 
ran-Waller, Smith și conform le
gilor de controlare a activității 
„subversive" etc. In fata comisiei 
vor fi chemați reprezentanții or
ganizațiilor progresiste din Was
hington și din celelalte orașe ale 
S.U.A.

De asemenea și-a Început „ac
tivitatea de cercetări" faimoasa 
subcomisie senatorială pentru pro
blemele securității interne, al că
rei președinte este reacționarul 
înrăit Eastland.

Potrivit ziarului „New York Ti
mes", Bridges, președintele sindi
catului hamalilor și muncitori
lor din porturi, a declarat că 
membrii din Havai ai acestui sin
dicat vor face o grevă de patru 
zile tn timpul lucrărilor subcomi
siei senatoriale.

Volumul 31 al operelor luiF 
V. I. Lenin, apărut recent, cu- j 
prinde o bogăție de idei de o I 
mare actualitate. Să ne oprim, j 
in cele de mai jos. la două din j 
lucrările Iul V. I. Lenin cuprin- j 
se in acest volum, lucrări de j 
o excepțională însemnătate: ) 
„Stîngismul — boala copilă
riei comunismului" și „Sarci-1 
nile Uniunilor Tineretului". j

Spiritul creator 
ai marxismului

Dacă adevărul celebrei expre
sii a lui Engels, potrivit căreia 
marxismul nu este o dogmă ci o 
călăuză tn acțiune, ar mai trebui 
demonstrat, fără îndoială că ope
ra lui Lenin „Stingfemul, boala 
copilăriei comunismului" ar pu
tea oferi una din cele mai con
vingătoare dovezi cu putință 
Scrisă la temperatura înaltă a 
zilelor războiului Civil și a avîn- 
tului revoluționar care cuprinsese 
aproape întreaga Europă, această 
operă a rămas în tezaurul soe>a- 
lismuiui științific ca un model 
nepieritor de marxism creator, 
viu, cercetător, opus oricăror șa 
bloane și închistări dogmatice.

Intr-o perioadă atît de grea 
pentru tînărul stat sovietic (a- 
prilie—mai 1920), Lenin a scris 
această lucrare pentru a face cu
noscute mișcării comuniste inter
naționale acele elemente funda
mentale ale experienței revoluției 
ruse valabile și pentru alte țări, 
pe de o parte, și pentru a preve
ni împotriva aplicării mecanice 
a acestei experiențe, fără luarea 
ta considerare a condițiilor con
crete deosebite, pe de altă parte 
„Unele trăsături fundamentale 
ale revoluției noastre, spunea 
Lenin, au o insemnătate nu lo- 
Cală, nu specific națională, nu 
numai rusă, ci una internațio
nală... întelegînd prin însemnă
tate internațională valabilitatea 
internațională sau inevitabilitatea 
istorică a repetării pe scară in
ternațională a ceea ce s-a tattm- 
piat la .noi..." (pag. 5).

Care sînt aceste trăsături ? în
săși victoria revoluției socia
liste ta Europa răsăriteană 
și în Asia a subliniat „ cu 
și mai multă tărie aceste trasă- 

turi fundamentale asupra cărora a 
atras atenția Lenin, trăsături me
nite să se repete inevitabil. în ra
portul recent prezentat la Mosco
va la a 39-a aniversare a Re
voluției din Octombrie, tov. 
M. A. Suslov a dat o for
mulare succintă acestor tră
sături fundamentale. Ele sînt: 
tn primul rînd, instaurarea pu
teri) politice a clasei muncitoare 
tn frunte cu partea ei înaintată, 
în al doilea rînd — consolidarea 
alianței clasei muncitoare cu ță
rănimea și celelalte pături ale oa
menilor muncii, în al treilea rînd 
— instaurarea proprietății ob
ștești asupra principalelor mij
loace de producție și, decurgind 
de aici, caracterul planificat al 
economiei, în al patrulea rînd — 
apărarea dîrză a cuceririlor re
voluției socialiste de atentatele 
forțelor cia6elor exploatatoare.

O mare aten(ie acordă Lenin ta 
lucrarea sa problemei instaurării 
puteri) politice a clasei muncitoa
re, dictaturii proletariatului și a- 
părării acestei cuceriri fundamen
tale a revoluției de atentatele și 
atacurile forțelor reacționare. 
Consolidarea puterii proletariatu
lui, apărarea ei împotriva acțiu
ni) dizolvante, subminante, dis
tructive, acțiune uneori fățișă dar 
adesea insezisabilă, dusă de tor
tele potrivnice, este cohditia esen
țială a victoriei socialismului. 
„Dictatura proletariatului, spu
nea de aceea Letiin, este o luptă 
crîncenă, sîngeroasă și nesînge- 
roasă, violentă și pașnică, mili
tară și economică, pedagogică și 
administrativă împotriva forțelor 
și tradițiilor societății vechi". 
Vigilența împotriva uneltirilor 
acestor forțe, care pîndesc 
momentul potrivit pentru a ridica 
din nou capul și a încerca să în
toarcă înapoi roata istoriei, este 
cerută de însăși activitatea lor 
dușmănoasă îndreptată împotriva 
majorității poporului muncitor, a 
intereselor și a cuceririlor sale.

Fără îndoială, însăși cuce
rirea revoluționară a puterii 
politice din mîinile claselor 
exploatatoare, iar apoi consolida
rea acestei puteri, pot fi înfăptui
te numai cu participarea și spri
jinul neprecupețit al maselor ce
lor ce muncesc. Cu o deosebită

ÎNVĂȚĂTURI LENINISTE
Pe marginea volumului 31 al operelor lui V. L Lenin

forță de convingere arată Lenin 
caracterul profund greșit al po
ziției unor comuniști din Anglia, 
Germania, Italia care, în acea 
perioadă, în loc să lupte din toa
te puterile pentru clarificarea și 
atragerea maselor, se îndepărtau 
de ele. adoptind o tactică secta- 
ristă dăunătoare. Tocmai acest 
sectarism, aoeastă subapreciere a 
importantei stabilirii și lărgirii 
continue a legăturilor cu clasa 
muncitoare, cu masele muncitoare, 
era esența „sttngismului". Fără 
sprijinul real al maselor, arăta 
Lenin, comuniștii nu pot da viată 
mărețelor idealuri pentru care 
luptă. Partidul revoluționar al 
proletariatului, spunea Lenin 
„nu-și va merita denumirea 
pînă ctnd nu va învăța să 
lege conducătorii cu clasa și 
cu masele într-un singur tot, 
într-un tot indisolubil". Pentru a- 
tingerea acestui obiectiv — arăta 
Lenin — nici o muncă nu este 

prea grea, nici un mijloc nu tre
buie ignorat, nici un efort nu tre
buie precupețit.

Pentru a-și dezvolta neconte
nit legăturile cu masele, arăta 
Lenin — legături trainice, efec
tive — avangarda conștientă a 
clasei muncitoare trebuie necon
tenit să urmărească starea de 
spirit a maselor, să se apropie de 
ele, să studieze și să răspundă 
cerințelor lor, să le smulgă 
de sub influența oportunismului. 
Cea mai periculoasă greșeală pen
tru revoluționari, spunea Lenin, 
este aceea de a considera aprioric 
propriile lor dorințe, propria lor 
atitudine politică, drept dorința 
și atitudinea maselor, drept rea
litate obiectivă. Aceasta înseam
nă, practic, ruperea avangărzii de 
mase. Adevăratii revoluționari co
muniști, scria Lenin, au datoria 
„să urmărească cu mintea trează 
starea reală a conștiinței și a pre
gătirii întregi) clase (și nu numai 
a avangărzii ei comuniste), a în
tregii mase muncitoare (și nu nu

mai a elementelor ei înaintate)*, 
au datoria să verifice mereu pre
gătirea și năzuințele maselor, să 
Ie ridice printr-o intensă muncă 
de educație și o justă conducere 
la nivelul înțelegerii sarcinilor 
puse de desfășurarea evenimente
lor. Numai astfel va putea par
tidul clasei muncitoare să strîngă 
în jurul său masele largi, să or
ganizeze și să întărească alian
ța proletariatului cu țărănimea și 
celelalte pături ale oamenilor 
muncii — alianță a cărei exis
tență constituie o condiție și o 
trăsătură caracteristică funda
mentală a oricărei revoluții socia
liste victorioase.

Alături de aceste trăsături fun
damentale comune, mișcarea re
voluționară a proletariatului din 
fiecare țară are și trebuie să aibă 
particularități specifice, determi
nate de condițiile concrete deose
bite. Măiestria comuniștilor, arăta 
Lenin, ca îndrumători a) maselor 
înarmați cu teoria marxistă, con
stă în a ține pe deplin seama de 
toate aceste condiții specifice și 
particularități și în a elabora în 
funejie de ele tactica cea mai po
trivită. Aceasta înseamnă a apli
ca creator marxismul, a-I folosi 
ca o călăuză în acțiune. In 
„Stîngismul" Lenin dă nenumă
rate exemple din istoria bolșevis
mului care arată că numai dato
rită capacității revoluționarilor 
ruși de a elabora tactica cerută 
de condițiile existente și de a 
schimba această tactică ori de cîte 
ori se schimbau și condițiile, ei au 
putut conduce masele la victorie, 
„întotdeauna — scria Lenin — 
sarcina constă în a Ști să aplici 
principiile. generale și fundamen
tale ale comunismului la particu
laritățile relațiilor dintre clase și 
partide, la particularitățile dez
voltării obiective spre comunism, 
particularități proprii fiecărei țări 
în parte și pe care trebuie să știi 
să le studiezi, să le descoperi, să 
le ghicești", (pag. 72).

Elasticitatea tacticii, capacita
tea de a îmbina formele cele mai 
diferite de luptă, capacitatea de a 
manevra, de a descoperi metode
le și mijloacele exact corespunză
toare condițiilor naționale spe
cifice și care pot asigura maxi
mum din ceea Ce poate obține — 
iată ideea pe care Lenin o anali
zează în „Stîngismul", sub 
cele mai variate aspecte. Unita
tea tacticii internaționale a mișcă
rii muncitorești, arată Lenin, nu 
presupune înlăturarea diversității, 
suprimarea deosebirilor naționale, 
ci dimpotrivă, cere să fie cerce
tate, studiate, sezisate, „particu
laritățile naționale, specificul na
tional al metodelor concrete ale 
fiecărei țări de a îndeplini sar
cina internațională unică..." (pag. 
75). Actualitatea acestor indicații 
leniniste a fost deosebit de pu
ternic subliniată de Congresul al 
douăzecilea al P.C.U.S. în legă
tură cu munca partidelor comu
niste din diferite țări ale lu
mii. Știin(a marxistă constituie 
cea mai bună călăuză în îndepli
nirea acestei munci, dar pentru 
asta ea trebuie înțeleasă profund 
și aplicată cu pricepere în viață. 
Simpla recunoaștere a marxismu
lui, spunea Lenin, încă nu te fe
rește de greșeli. „Ca să te poți 
orienta în fiecare caz în parte, 
trebuie să știi să judeci cu pro
priul tău cap" (pag. 51). Numai 
însușindu-și esența vie a marxis
mului — arăta Lenin — numai 
întelegînd dialectica luptei de 
clasă, sensul și forțele motrice 
ale transformărilor sociale, nu
mai dobîndind deprinderea de a 
se călăuzi în situațiile neprevă
zute pe care practica le pune în 
fată după spiritul marxismului 
— vor putea revoluționarii de
pretutindeni să învingă greutăți
le, să învingă oportunismul de
toate nuanțele, să ducă la vic
torie mișcarea muncitorească in
ternațională.

Urmărind astăzi — la aproape 

patru deceni) de la scrierea „Sttn
gismului" — lupta partidelor co
muniste și muncitorești din dife
rite țăr) ale lumii, recunoaștem 
îm nenumărate acțiuni victorioa
se întreprinse de ele, traducerea 
tn viață a clarvăzătoarelor indi
cații leniniste. Este aceasta cea 
mai bună dovadă a viabilității, 
eficacității și importantei interna
ționale a acestei minunate opere 
marxiste,

îndemn 
către tineret

Cuvîntarea rostită de Vladimir 
Ilici Lenin la cel de al Ill-lea 
Congres General al Uniunii Tine
retului Comunist din Rusia 
este bine cunoscută unui mare 
număr de tineri din patria 
noastră. Se poate spune că 
această minunată cuvîntare cu
prinde mai mult decît sim
ple indicații pentru tineret. Ea 
constituie un adevărat document
program ai educării comuniste a 
tineretului, constructor al socia
lismului și comunismului. Deși 
(inută în urmă cu mai bine de 35 
de ani, „Sarcinile Uniunilor Ti
neretului" are o valoare mare 
pentru tineretul patriei noastre și 
pentru U.T.M. deoarece ea răs
punde unei probleme deosebit de 
importante: educarea comunistă 
a tinerei generații.

Tînăra generație a Rusiei anului 
1920 era plină de entuziasm revo
luționar. In sufletul tineretului 
clocotea dorința de dăruire pen
tru cauza comunismului. Dar cum 
să construiești comunismul într-o 
țară sărăcită și ruinată, lipsită de 
o industrie grea, cu o agricultură 
extrem de înapoiată, într-o tară 
cu milioane de analfabeți ? Aces
tei întrebări ce frămtnta mințile 
tinerilor, i-a dat răspuns Lenin 
în cuvîntarea sa. Răspunsul lui 

a fost scurt, într-un singur cu- 
vînt: sarcina constă în A ÎNVĂ
ȚĂ. Și, pornind de la această 
sarcină fundamentală. Lenin a 
explicat tineretului, comsomoliști- 
lor ce și cum trebuie învățat pen
tru a construi comunismul.

Este cu neputință să expui în- 
tr-un singur articol întreaga bo
găție de idei cuprinse în „Sarcini
le Uniunilor Tineretului" și de a- 
ceea ne vom limita doar la două 
dintre ele: importanta învățătu
rii pentru tineret și legătura 
strînsă care trebuie să existe în
tre carte și practică.

Socialismul nu se poate cons
trui cu analfabeți, a arătat Lenin. 
A construi socialismul înseamnă 
a pune industria și agricultura 
pe baze noi, pe baza tehnicii mo
derne, a științei moderne. Dar 
oamenii fără știință de carte nu 
vor putea înfăptui electrificarea, 
nu vor putea introduce tehnica 
nouă in producție. Pentru a crea 
o economie socialistă dezvoltată 
e nevoie de specialiști în toate 
domeniile, de oameni care și-au 
însușit serioase cunoștințe tehni
ce șj culturale.

In perioada tn care a avut loc 
Congresul III al U.T.C. erau răs- 
pîndite diferite păreri despre ro
lul școlii și al învățăturii. Une
le din ele — pornind de la ideea 
justă că școala veche, de tip bur
ghez trebuia înlăturată — încer
cau să minimalizeze rolul școlii 
și al învățăturii în general, ceea 
ce însemna de fapt un îndemn 
către incultură, către troglodism. 
V. I. Lenin s-a ridicat cu toată 
tăria împotriva unor asemenea 
păreri, pe care le socotea ex
trem de periculoase pentru cauza 
construirii cu succes a socialis
mului.

Lenin a adresat tineretului o 
chemare înflăcărată spre învăță
tură, spre îmbogățirea memoriei 
cu cunoașterea întregului tezaur 
cultural pe care l-a făurit ome
nirea. Prin tezaurul cultural e- 
laborat de omenire Lenin înțele
gea nu numai literatura și știin
țele naturii, ci și teoria socialis
mului științific. însușirea profun
dă a acestei geniale teorii este 
de o mare însemnătate, ieri ca și 
azi, pentru că numa; ea duce la 
formarea unei concepții juste 
despre natură și societate, pen
tru că numai cu ajutorul ei se 
poate căpăta o perspectivă clară 

a viitorului. însușirea acestei teo
rii este un factor hotăritor in 
formarea conștiinței socialiste 
care caracterizează pe oamenii 
înaintați ai zilelor noastre, oa
meni care în întreaga lor activi
tate se dovedesc luptători neobo
sit pentru victoria cauzei poporu- 
lui muncitor, însușirea acestei 
teorii se poate realiza nu
mai prin studierea serioasă a 
operelor clasicilor marxismu
lui, a întregii literaturi mar
xiste. tn care este cuprinsă 
experiența mișcării comuniste 
mondiale. înțelegînd această ne
cesitate tot mai mulți tineri din 
patria noastră, dornic) să fie cit 
mai folositori luptei poporului 
pentru socialism, studiază cu 
pasiune măreața învățătură mar- 
xist-leninistă care le deschide 
largi orizonturi.

Chemind tineretul spre învăță
tură, Lenin combatea totodată 
învățătura pe de rost a buchiilor 
cârtii.

Vechea școală burgheză (nu 
numai în Rusia, ci și în tara 
noastră) era o școală a buchi- 
selii, a muștruluielii, a tocelii. In 
această școală se împovăra me
moria tinerilor cu cunoștințe din
tre care cea mai mare parte erau 
nefolositoare sau denaturate (Iată 
de pildă cum înfățișează mare
le nostru prozator, Ion Creangă 
metodele de învățămînt în vechea 
școală : „Uniia dondăneau ca ne
bunii, pînă-j apuca amețeala ; al
ții o duceau numai într-un mu
get, cetind plnă le pierea vederea; 
la uniia le umblau buzele pînă 
erau cuprinși de pedepsie; cei 
mai muJți umblau bezmetici și 
stăteau pe gînduri, văzînd cum 
își pierd vremea...; cumplit meș
teșug de tîmpenie, Doamne fe
rește !“).

Combătînd buchiseala, V. I. 
Lenin atrăgea atenția tineretului 
asupra pericolului care-I repre
zintă ruperea învățăturii de prac
tica vieții. El îndemna tineretul 
să nu se limiteze doar la însuși
rea a ceea ce este expus tn ma- 
nuaje. cărți și broșuri. Cel ce în
văță’ pe de rost buchia cărților 
fără să știe să aplice în practică

(Continuare în pag. 4-a)
, -——------- ----
I „Scîriteia tineretului"
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„războiului rece44

Ședința de marți a Adunării Generale a O.N.U.

BUDAPESTA 14 (Agerpres).— 
Guvernul ungar revoluționar 

muncitoresc-țărănesc continuă să 
ia măsuri pentru normalizarea 
deplină a vieții la Budapesta și 
pentru asigurarea unor condiții 
normale de trai și de muncă în 
întreaga țară.

In activitatea sa, guvernul este 
sprijinit activ de oamenii muncii. 
Miercuri dimineața, membrii gu
vernului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc au primit delegații a’.e 
muncitorilor din unele întreprin
deri, cu care au discutat pe larg 
probleme privind bunul mers al 
muncii.

Din Budapesta se anunță că 
condițiile dc aprovizionare se îm
bunătățesc. întreprinderile indus
triei ușoare au produs deja canti
tăți însemnate de îmbrăcăminte, 
încălțăminte și alte mărfuri de 
larg consum care au fost distri
buite centrelor de desfacere din 
Budapesta, sau trimise în provin
cie. Au sosit de asemenea nume
roase transporturi de alimente din 
diverse regiuni ale țării și din 
țările prietene, iar întreprinderile 
industriei alimentare din capitala 
Ungariei au început și ele pro
ducția.

Transporturile feroviare s-au 
îmbunătățit în întreaga țară. La 
Budapesta funcționează cîteva 
gări, iar feroviarii depun eforturi 
pentru a asigura în primul rînd 
vagoanele necesare transporturilor 
de cărbune și alimente. Un nu
măr de 15 specialiști feroviari 
din Bratislava au sosit în Unga

ria pentru a ajuta la refacerea 
transporturilor pe căile ferate.

Cu ueosebită abnegație mun
cesc lucrătorii la uzina de gaze 
care a izbutit sa aprovizioneze 
zilnic 300.000, de familii din capi
tala Ungariei. Pentru buna func
ționare a uzinei ei au cerut să le 
fie asigurate zilnic 20 de vagoane 
de cărbune.

Răspunzînd chemării adresate 
prin radio, studenții Facultății de 
medicină din Budapesta au ținut 
marți o consfătuire la care 2u 
participat peste 600 de studenți 
și profesori. Studenții din ultimii 
ani și-au luat angajamentul să 
ajute la deservirea bolnavilor din 
spitale, iar cei din primii ani au 
hotărît să participe la munca de 
curățire și de punere la punct a 
sălilor de operații, a laboratoare
lor și cantinelor.

Cursurile școlilor din Budapes
ta sînt gata să înceapă, profe
sorii s-au prezentat la posturi și 
este în curs de rezolvare impor
tanta problemă a asigurării com
bustibilului necesar.

La 13 noiembrie, guvernul un
gar revoluționar muncitoresc-ță
rănesc a emis o serie de noi de
crete importante. Pentru a evita 
inflația, și pentru asigurarea re
luării lucrului în toată țara, s-a 
hotărît să nu se plătească sala
riile muncitorilor care nu s-au 
firezentat pînă la 10 noiembrie la 
ueru fără motivi întemeiate.

Pentru a ajuta cît mai grabnic 
numeroasele familii rămase fără 
adăpost la Budapesta, s-a hotărît

ca refacerea locuințelor să fie 
efectuată de locatari în baza a- 
probării Sfatului popular res
pectiv.

La 12 noiembrie au fost consti
tuite la Budapesta două regimen
te pentru asigurarea ordinei pu
blice. După cum arată postul de 
radio Budapesta, aceste formați
uni compuse din polițiști și ofi
țeri de poliție au preluat deja în 
mai multe circumscripții din Bu
dapesta sarcina mențineri’, ordi
ne! și în scuti timp ele vor ac
ționa în întregul oraș. In ultimele 
zile au fost arestați numeroși hoți 
și jefuitori care devastau magazi
ne, locuințe particulare, hoteluri. 
Ei vor fi deferiți justiției.

După cum se anunță din pro
vincie, în toate regiunile țării 
viața și munca intră cu pași re
pezi în normal. JAinele de la 
Borszod șj Tatabanya produc deja 
sute de vagoane de cărbune. Pe 
ogoare, lucrările de toamnă se 
desfășoară în ritm rapid. In nu
meroase regiuni ale țării mașinile 
stațiunilor de mașini și tractoare 
sînt gata să înceapă lucrul de 
îndată ce vor primi combustibil.

Pentru ca munca să înceapă 
din plin, pentru asigurarea rein- 
staurării unei vieți pașnice șf a le
galității în Ungaria oamenii mun
cii cer să se ia măsurile cele mai 
hotărîte împotriva elementelor 
contrarevoluționare, a sabotorilor 
și zvoniștilor lichidîndu-se astfel 
cît mai rapid urmările contrare
voluției.

NEW YORK 14 — Corespon
dentul special al Agerpres 
transmite: In după-amiaza zi
lei de 13 noiembrie a avut loc 
ședința plenară a Adunării Gene
rale O.N.U. La începutul ședinței 
Wan Waithayako-n, președintele 
Adunării, a'salutat delegațiile sta
telor admise în O.N.U. la sesiU; 
nile a 10-a și a 11-a ale Adunării

Generale — Albania, Iordania, 
Irlanda, Portugalia, Ungaria, Ita. 
lia. Austria, Romînia, Bulgaria, 
Finlanda, Ceylon, Nepal, Libia, 
Cambodgia, Laos, Spania, Sudan, 
Maroc și Tunisia. El a relevat că 
admiterea unor noi state în O.N.U. 
întărește bazele păcii internațio
nale. Trebuie să ne continuăm în

mod ferm eforturile 1n această 
direcție, a spus el, pînă ce Orga
nizația Națiunilor Unite va de
veni cu adevărat o organizație 
mondială în sensul deplin al cu- 
viatului.

Apoi au luat cuvîntul conducă
torii delegațiilor țărilor noi mem- 
bre ale O.N.U.

„Ssniem hoSârifi să depunem eforturi mutuale 
pentru a apăra, a restabiii și consolida pacea"

— Cuvîntarea șefului delegației R.P.R. —

Ajutor frățesc poporului ungar Cefăjeni unguri salvaji
dul comercial cu R. P. Ungară 
pe anul 1956.

★
14 (Agerpres). — 
transmite agenția

de teroarea albă

Cehoslova-

PRAGA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Posturile de radio cehoslovace 
au anunțat că la 13 noiembrie V. 
Siroky, președintele guvernului 
R. Cehoslovace, l a primit pe J. 
Abor, ambasadorul R. P. Ungare 
în Cehoslovacia, și i-a lemis ur
mătoarea hotărîre a guvernului 
cehoslovac:

Guvernul Repub'icii
ce, a hotărît, pentru a veni în a- 
jutorul poporului ungar, să pună 
la dispoziția guvernului revoluțio
nar muncitoresc-țărăncsc 
mărfuri în valoare totală 
90.000.000 de coroane.

Aceste mărfuri cuprind: 
tone de făină, 5.000 tone de cartofi, 
100 tone de carne, 5000 tone de 
ciment, 10.000 tone de var, 
325.000 mp. de materiale de aco
periș, 100.000 m p. de sticlă pen
tru geamuri, 2000 m.c. de lemn ro. 
tund, 3000 m.c. de cherestea, 
3600 tone de lemn de foc, medi
camente în valoare de 17,5 mili
oane coroane, textile și încălță
minte, veselă și alte mărfuri de 
consum afară de cele de mai sus, 
în valoare totală de 32,4 milioane 
coroane.

In afară de aceasta, guvernul 
a însărcinat pe ministrul Comer
țului Exterior să asigure îndepli
nirea la timp a obligațiilor Ce
hoslovaciei care decurg din acor-

ungar 
de

5000

BERLIN 
După cum 
A.D.N., O. Grotewohl, primul mi
nistru al R. D. Germane, a anun
țat într-o telegramă adresată lui 
Janos Radar, președintele guver
nului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc al R. P. Ungare, că gu
vernul R. D. Germane a hotărît 
să livreze neî.nlîrziat oamenilor 
muncii din Ungaria, sub' formă 
de ajutor gratuit, mărfuri în va
loare de 22.000.000 mărci.

Agenția A.D.N. anunță de ase
menea că primul transport tri
mis In Ungaria conține 100.000 
m2 sticlă pentru geamuri, 5000 
tone de combustibil pentru motoa- 
re Diesel, 410.000 perechi de tn- 
călțăminte, 10.000 de plăpumi de 
lină, 1.500 tone de produse făi
noase și conserve,

Allan Dulles recunoaște:

se întorc acasă

VIF.NA 14 (Agerpres). — Co
respondentul ziarului „Oester- 
reichische Volkstimtne" care a 
vizitat regiunea Șopron din apro
pierea frontierei austro-ungare 
comunică că la 8 noiembrie a în
ceput reînapoierea în patrie a 
cetățenilor unguri care au trecut 
granița pentru a se salva de oro
rile terorii albe.

Agenția austriacă de presă 
transmite de asemenea că la 13 
noiembrie un grup 
unguri, format din 
s-a-' îndreptat spre 
vapor unguresc.

de cetățeni 
250 persoane 
patrie pe un

Șeful delegației romîn ț, Grigore 
Preoteasa, ministrul Afacerilor 
Externe al R.P.R., a mulțumit în 
numele delegației R. P. Romîne 
pentru atenția acordată primirii 
în O.N.U. a noilor țări membre 
prin consacrarea unei ședințe so
lemne și pentru prilejul oferit de 
a lua cuvîntul îh fața acestei a- 
dunărî.

Vă rog să-mi permiteți — a 
spus Grigore Preoteasa — să fo
losesc această ocazie pentru a a- 
dresa, în numele Republicii Popu
lare Romîne, un salut de pace șl 
prietenie tuturor popoarelor, tutu
ror națiunilor lumii. Noi socotim 
drept cea mai înaltă datorie a 
noastră ca, împreună cu toate ță
rile care subscriu la principiile 
Națiunilor Unite, să depunem e- 
forturi mutuale pentru a apăra, a 
restabili și consolida pacea, a în
depărta amenințarea războiului, a 
înfăptui securitatea internațio
nală.

Nu este nici o îndoială că în 
marile chestiuni ale păcii și răz
boiului, ale colaborării economice 
mondiale formăm o singură lume 
care reclamă prezența și partici
parea pe bază de deplină egaîi- 
tate a tuturor țărilor. Republica 
Populară Romînă, făurită ca re
zistat istoric al luptei poporului

★

Adunarea a trecut apoi la exa
minarea recomandărilor Comite
tului General cu privire Ia inclu
derea pe ordinea de zi a proble
melor suplimentare discutate la 
sesiunile extraordinare ale Adu
nării Generale. Problema acțiu
nilor agresive ale Angliei, Fran
ței și Israelului împotriva Egip
tului a fost inclusă pe ordinea de 
zi a Adunării fără vot. Agresiu
nea nerușinată și fățișă împotriva 
Egiptului a stîrnit în lumea în
treagă o indignare atît de pro
fundă îneît chiar și reprezentanții 
țărilor care au pornit această a- 
gresiune și inspiratorii lor nu au 
îndrăznit să obiecteze împotriva 
includerii acestei probleme pe or
dinea de zi. Totuși, pentru a a- 
bate atenția de la situația serioa
să din Orientul Apropiat, ei au 
recurs din nou la o manevră.

romîn pentru libertate șl indepen
dență, pentru o viață mai bună, 
este hotărîtă să-și îndeplinească 
întrutotul obligațiile internațio
nale.

Politica externă a R.P.R. a fost 
și este în deplină concordanță cu 
Carta O.N.U. deoarece ea se in
spiră din principiile coexistenței 
pașnice ale egalității între state, 
al respectului pentru independența 
și suveranitate națională a tutu
ror popoarelor, al neamestecului 
în treburile interne ale altor tari. 
Noi sîntem pentru dreptul inalie
nabil al fiecărui popor de a-și a- 
lege propriul său mod de viață, 
propriul său regim. Aceste prin
cipii nu mai sînt dezideratul unei 
filozofii politico-sociale. Datorită 
întăririi forțelor păcii în lume ele 
au devenit din fericire o lege a 
dezvoltării societății contempo
rane. întreaga activitate pe plan 
extern a R. P. Romîne reflectă 
cu fidelitate traducerea în viață 
tocmai a acestor principii.

Guvernul romîn este hotărît 
să-și continue eforturile în vede
rea întăririi și dezvoltării relații
lor de colaborare cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor so
cială sau de stat. Poporul și gu
vernul romîn văd în O.N.U. un 
instrument important pentru pro-

★

Pentru aceasta eî au continuat să 
insiste asupra includerii pe ordi
nea de zi a Adunării a așa-numi- 
tei probleme cu privire la situa
ția din Ungaria, eu toate că dis
cutarea ei înseamnă un amestec 
în treburile interne ale Ungariei 
și contravine Cartei O.N.U.

Delegații S.U.A., Belgiei și sta
tului Peru și-au asumat lor tra
ducerea în practică a acestei ma
nevre. Ca deobicei tonul a fost 
dat de reprezentantul S.U.A., 
care a insistat ca problema cu 
privire la situația din Ungaria 
să fie imediat discutată și să i 
se acorde o atenție deosebită. 
Principalul discurs antisovietic 
calomnios a 
aceasta de 
Spaak.

Discursul

movarea coexistenței pașnice, a 
cplaborării active politico-econo- 
mice și culturale cu toate țările. 
Este firească deci satisfacția cu 
care guvernul și poporul romîn au 
primit admiterea R.P.R. și a ce
lorlalte optsprezece state în 
O.N.U., dovadă incontestabilă că 
evoluția evenimentelor îndreaptă 
O.N.U. spre realizarea principiu
lui universalității. Noi socotim de 
folos imens pentru O.N.U. ca a- 
cest efort să fie dus pînă la capăt 
ca să fie eliminate discriminările 
existente, astfel ca toate țările, 
indiferent de regimul politic sau 
social, să facă parte din O.N.U. 

Sîntem convinși că în ciuda 
tendințelor de a învenina atmos
fera internațională este posibil și 
necesar să se revină pe calea 
destinderii relațiilor internațio
nale și că în timpul actualei se
siuni Adunarea Generală poate și 
trebuie să contribuie la această 
operă. Ne exprimăm speranța că 
răspunzînd dorinței profunde a 
tuturor popoarelor lumii ca pacea 
să fie păstrată, să fie înlăturată 
amenințarea neagră a războiului 
ca toate popoarele să poată munci 
în liniște conform aspirațiilor so
ciale și naționale, O.N.Q, va mer
ge pe calea justă a înfăptuirii a- 
cestor năzuințe.

★

de Ipocrizie și cinism — nu putea 
să nu stîrnească dezgust.

Reprezentantul Republicii Popu
lare Ungare, I. Horvath, amintind 
de obiecțiunile precedente ale gu
vernului ungar împotriva discută
rii „problemei ungare” atît în 
Consiliul de Securitate, cît și la 
sesiunea extraordinară a Adunării 
Generale, a obiectat din nou în 
mod categoric împotriva unui a- 
semenea amestec în treburile In
terne ale țării sale.

Telegrama C. C. 
al P.C.U.S. adresată 

C.C. al Partidului 
Comunist Francez

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite următoarea tele
gramă adresată de Comitetul 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez :

Exprimăm solidaritatea frățeas
că a comuniștilor din Uniunea 
Sovietică cu tovarășii noștri, co
muniștii francezi, in lupta lor 
împotriva atacurilor provocatoare 
ale pogromiștilor fasciști.

Oamenii sovietici sînt entuzias
mați de curajul și dirzenia comu
niștilor, clasei muncitoare și tu
turor oamenilor progresiști din 
Franța care dau riposta meritată 
dușmanilor democrației și liber
tății poporului francez șj aduc 
prin aceasta un aport important 
la cauza comună a apărării pă
cii și socialismului.

Ne exprimăm convingerea fer
mă că acțiunile unite ale comu
niștilor, socialiștilor și tuturor de
mocraților francezi vor bara dru
mul forțelor reacțiunii și fascis
mului.

Mesajul transmis 
lui K. E. Voroșilov 
de D. Eisenhower

MOSCOVA 14 (Agerpres). —• 
TASS transmite: K. E. Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. a primit 
următoarea scrisoare de la Ch. 
Bohlen, ambasadorul S.U.A. în 
U.R.S.S.:

13 noiembrie 1956
EXCELENȚEI SALE

K. E. VOROȘILOV. 
Președintele Prezidiului Sovietu

lui Suprem al U.R.S.S.
Moscova

Stimate Domnule Președinte,
Din împuternicirea președinte

lui am onoarea să vă transmit 
următorul mesaj:

„Sînt sincer recunoscător pen
tru mesajul dv. de felicitare cu 
prilejul realegerii mele. Puteți fi 
convins că voi continua să nă
zuiesc spre pacea generală și o 
mai bună înțelegere reciprocă, 
bazată pe dreptate pentru toți".

Al dv. sincer
CHARLES BOHLEN

Delegafia C.C. 
și a guvernului 

a plecat la
VARȘOVIA 14 (Agerpres). - 

P A P. transmite: Conform rezul
tatelor tratativelor dintre Biroul 
Politic al Comitetului Central aî 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez și delegația C.C. al P.C.U.S., 
care au avut Ioc la 19 octombrie 
a c. la Varșovia, Ia 14 noiembrie 
a părăsit Varșovia plccind la 
Moscova delegafia C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez 
și Guvernului Republicii Populare 
Polone.

Delegația este formată din:
Wladislaw Gomulka, prim se

cretar al C.C. al P.M.U.P. (șeful 
delegației), Alexander Zawadski, 
președintele Consiliului de Stat, 
Josef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri, și Ștefan 
Jendrychowski, președintele Co
misiei de Stat pentru planificarea 
economică, membri al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P.

al P.M.U.P.
R. P. Polone
Moscova
împreună cu delegafia au plecat

de asemenea și Witold Trompei n. 
ski, locțiitor al ministrului de fi- 
nanfe și directorul Băncii Națio
nale Poloneze, Eugeniusz Szyr, 
membru a! C.C. al P.M.U.P. și 
alții.

Delegația este însoțită de ase
menea de P. K. Ponomarenko, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al U.R.S.S. In Polo
nia.

La gara centrală din Varșovia 
delegația C.C. al P.M.U.P. și gu
vernului R. P. Polone a fost con
dusă de membri ai Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.U.P., ai Consi
liului de Stat și guvernului, pre
cum și de mareșalul Seimului. 
Delegația a fost condusă de ase
menea de funcționari superiori ai 
ambasadei sovietice la Varșovia.

„Am avut cunoștință cu anticipație 
de rebeliunea

WASHINGTON 14 (Agerpres). 
Agenția United Press relatează 
că la 12 noiembrie a avut loc la 
Washington o ședință secretă a 
Comisiei pentru afacerile externe 
a Senatului cu prilejul căreia au

Învățături leniniste

din Ungaria"
luat cuvîntul diplomați, ofițeri 
superiori, precum și șeful servi
ciului de spionaj al S.U.A., Allan 
Dulles. Cu acest prilej Allan Dul
les a fost întrebat dacă oficialită
țile americane au fost informate 
anticipat despre evenimentele din 
Ungaria și din Orientul Mijlociu. 
Răspunzînd la aceste întrebări, 
Allan Dulles a răspuns; „Am 
avut cunoștință cu anticipație de 
rebeliunea din Ungaria".

Reprezentantul Ungariei a a- 
mintit Adunării răspunsul guver
nului ungar din 12 noiembrie la 

fost rostit de data rezoluțiile impuse sesiunii extra- 
delegatul Belgiei, ordinare de către delegațiile 

S.U.A., Angliei și Franței, în așa- 
său — un amestec numita „problemă ungară”.

Declarația reprezentantului sovietic V. V. Kuznețov

Delegația Adunării reprezentanților populari ai
R. P. Chinezp va vizita 

și Republica
PEKIN 14(De la corespondentul 

agerpres). O delegație a Adunării 
reprezentanților populari ai R. P. 
Chineze pleacă la 15 noiembrie 
pentru o vizită de două săptă- 
mîni în U.R.S.S., la invitația So
vietului Suprem și a Sovietului

U.R.S.S., R. P. Romînă 
Cehoslovacă.
Naționalităților. Delegația va vi
zita apoi timp de o săptămînă 
Republica Populară Romină la 
invitația Marii Adunări Naționa
le a R.P.R. și R- Cehoslovacă, la 
invitația parlamentului R. Ceho
slovace.

Fascismul nu va trece !

Pi marginea volumului 31
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cele învățate înseamnă că a în-- 
vătat de prisos, că toată învăță
tura lui nu duce la nimic, nu ajută 
nimănui. De aceea Lenin cerea 
tineretului să îmbine studiul cu 
munca practică, cu participarea 
activă ia lupta și munca munci
torilor și țăranilor pentru făuri
rea socialismului. El a arătat că 
numai in focul luptej și muncii 
pentru socialism, numai în fabrici, 
pe șantiere, pe ogoare — acolo 
unde se făurește viata nouă a 
celor ce muncesc — se poate rea
liza cu succes educația comunistă 
a tineretului.

Construirea socialismului ri
dică multiple și dificile probleme 
de rezolvat. Lenin a cerut ca or
ganizația comunistă de tineret să 
fie un sprijin activ al Partidului 
Comunist în lupta pentru rezol
varea acestor probleme; el a în
demnat pe comsomoliști, pe ti
neri să contribuie zi de zi prin 
muncă activă și concretă la re
zolvarea a diferite probleme care 
au o mard însemnătate pentru 
întreaga construcție socialistă. 
Lenin a arătat că organizația 
comunistă de tineret trebuie să 
fie un grup de șoc care să dea 
dovadă de inițiativă în orice mun
că, iar tinerii care doresc să fie 
membri ai acestei organizații să-și 
închine munca lor, forțele lor 
cauzei comune.

îndemnul lui Lenin adresat ti
neretului — „învățati comunis- 
mul“ — a străbătut orașele și 
satele imensei Republici a Sovie
telor. a pătruns în casele mun
citorilor și țăranilor și a înflăcă
rat inimile a milioane și milioa
ne de tineri. In zilele noastre în
demnul leninist prinde viață pe 
întinderile nesfîrșite ale Kazali-

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 15 noiembrie 1956

al operelor lui V. 1. Lenin 
stanului, unde su,e de mii de ti
neri entuziaști, răspunzînd che
mării P.C.U.S., au desțelenit sute 
de mii de hectare de pămint.

îndemnul leninist adresat tine
retului a pătruns și în patria 
noastră, trăiește în nume ce ne 
sînt scumpe: Agnita-Botorca, 
Salva-Vișeu, Bicaz, Doicești 
etc.; el trăiește în inițiativele ti
nerilor de la Progresul-Brăila și 
în cea a tinerilor de la Armășești; 
el trăiește în sălile de cursuri și 
în biblioteci, acolo unde tinerii 
studioși își îmbogățesc memoria 
cu tot ceea ce a acumulat mai de 
pre( omenirea; el trăiește în 
munca cinstită și rodnică de fie
care zi a mii și mii de tineri pa
triot! care urmînd îndemnul 
P.M.R. aduc o contribuție de preț 
la victoria cauzei socialismului.

Dușmanii socialismului, ai o- 
menirij muncitoare, ar dori ca 
tineretul din țările socialiste să 
uite îndemnul leninist. Ej ar dori 
să rupă tineretul de poporul mun
citor și să-i strecoare în suflet 
îndoiala în justețea cauzei socia
liste. Dar uneltirile reacțiunii im
perialiste sînt sortite eșecului. 
Strîns unit în jurul partidelor 
clasei muncitoare tineretul din 
fabrici, de pe ogoare, din școli și 
facultăți, pășește cu încredere ală
turi de popoarele țărilor socia
liste pe drumul socialist, singurul 
drum care poate asigura o viață 
nouă, mereu mai bună.

Am spus la început că cuvînta- 
rea lui Lenln la cel de al llî-lea 
Congres General al U.T.C. din 
Rusia este cunoscută de mulțî ti
neri din țara noastră și credem 
că n-am greșit. Dar aceasta nu 
este suficient. Numai atunci cînd 
fiecare organizație U.T.M., fie
care utemist vor ține seama în 
fiecare clipă a activității lor de 
învățăturile leniniste, vom putea 
«pori contribuția noastră la cauza 
socialismului pe măgura sarcini
lor date de partid.

M. CERNEA 
S. POPPER

Conferința de presă 
a președintelui 

Eisenhower
WASHINGTON (Agerpres). — 

TASS transmite : Președintele Ei
senhower a declarat la prima sa 
conferință de presă după reale
gere că S.U.A. se vor bizui și în 
vii-tor pe O.N.U. în problema re
zolvării crizei din Orientul Mijj 
lociu. Eisenhower a declarat că 
S.U.A. nu trebuie <să întreprindă 
nimic to prezent care ar putea 
întîrzia sau împiedica tratativele 
lui Hammarskjoeld.

Presa din S.U.A. cere cu multă 
vîlvă ca voluntarii sovietici să 
fie împiedicați să sosească în 
Egipt. Eisenhower a spus că 
S.U.A. este împotriva trimiterii 
oricăror forte armate în Orien
tul Mijlociu dar că nu vor adopta 
o hotărîre unilaterală pentru a 
se opune unei astfel de acțiuni, 
ci mai curtai vor căuta ca hotă- 
rîrea să fie luată de O.N.U.

Președintele a spus de a seme, 
nea că fa prezent nu există nici 
un fel de planuri In legătură cu 
întîlnirea celor trei mari din Oc
cident, deși el continuă să consi
dere că bunele relații cu Anglia 
și Franța sînt necesare pentru 
viitorul Americii însăși.

Iugoslavia repartizează 
unități forjelor 

internajionale O.N.U.
BELGRAD 14 (Agerpres). — 

Ziarul „Borha“ relatează că Ioje 
Briiej, reprezentantul permanent 
al Iugoslaviei la O.N.U. și gene
ralul Riebl, atașatul militar iu
goslav în S.U.A., au dus la 13 
noiembrie tratative cu reprezen
tanți ai secretariatului O.N.U. și 
au căzut de acord ca Iugoslavia 
să repartizeze forțelor internațio
nale O.N.U. pentru Canalul de 
Suez, o unitate moto-mecanizată. 
Unitatea iugoslavă va avea apro
ximativ 700 de ostași și ofițeri.

Reprezentantul U.R.S.S., V. V. 
Kuznețov a declarat: Propunerea 
Comitetului General cu privire la 
includerea pe ordinea de zi a A- 
dunării Generale a problemei „si
tuația din Ungaria** se află spre 
examinare în fața ședinței plena
re. Delegația Uniunii Sovietice 
consideră că nu există nici un 
temei pentru ridicarea și examina
rea acestei probleme in Adunarea 
Generală. După cum a anunțat 
aici reprezentantul Ungariei, la 
12 noiembrie guvernul Ungariei a 
adresat secretarului general o 
nouă declarație în această proble
mă. în documentul menționat se 
spune că rezolvarea situației cre
ată in Ungaria ține exclusiv de 
competența juridică internă a sta
tului ungar.

Ridicarea în Adunarea Genera
lă a problemei „Cu privire la si
tuația din Ungaria**, are drept 
scop ca, printr-o zarvei^ provoca
toare în jurul evenimentelor din 
Ungaria, să abată atenția opiniei 
publice mondiale și a Adunării 
Generale de la agresiunea armată 
împotriva Egiptului, săvtrșită de

Anglia, Franța și Israel. Aceste 
țări încearcă să scape de răspun
derea pentru crimele lor — bom
bardarea barbară a orașelor 
egiptene, asasinarea bestială a 
unor oameni pașnici, agravarea 
serioasă a situației internaționale.

Poporul ungar a respins 
atacul forțelor contrarevoluțio
nare și al reacțiunii internațio
nale și și-a apărat cuceririle re
voluționare. orînduirea sa demo
crată.

Popoarele, devotate idealurilor 
înalte ale Organizației Națiunilor 
Unite și care se pronunță pentru 
consolidarea păcii șl democrației, 
vor trage fără îndoială învăță
mintele necesare din evenimente
le ungare pentru ca‘ niciodată pe 
viitor forțele contrarevoluționare, 
bazate pe ajutorul reacțiunii in
ternaționale, să nu mai poată or
ganiza asemenea masacre stnge- 
roase, ca cel care a însoțit des- 
mățul din Ungaria.

După cum se știe sub conduce
rea guvernului revoluționar mun
citoresc-țărănesc, în Ungaria este

în toi restabilirea vieții normale, 
tulburată de rebeliune. Ajutorul 
în alimente, utilaj, medicamente, 
acordat Ungariei populare din 
toate părțile și mai ales din par
tea statelor socialiste, înlesnește 
normalizarea cît mai grabnică a 
situației din țară.

Sarcina adevăraților prieteni ai 
poporului ungar este să grăbească 
prin toate mijloacele această nor
malizare. Amestecul în treburile 
interne ale Republicii Populare 
Ungare poate numai să împiedice 
înfăptuirea programului de con
solidare a orînduirii detnocrat- 
populare, proclamat de guvern.

lată de ce delegația sovietică 
sprijină obiecțiunile delegației un
gare și se pronunță cu hotărîre 
împotriva includerii problemei 
„Cu privire la situația din Unga
ria** pe ordinea de zi a Adunării 
Generale.

S-a adoptat cu majoritate de 
voturi hotărîrea de a include pe 
ordinea de zi problema „Cu pri
vire la situația din Ungaria** și 
de a o discuta în ședințele plena
re ale Adunării Generale,

PARIS (corespondentul Ager
pres transmite): La 13 no embrie, 
ia chemarea Confederației Gene
rale a Muncii, oamenii muncii 
din întreaga Franță și-au mani
festat împotrivirea lor hotărîtă 
față de atacurile fascismului, pre
cum și solidaritatea lor cu victi
mele agresiunii și organizațiile 
democratice atacate de elementele 
fasciste.

La Paris la întreprinderile de 
gaz și electricitate, la căile ferate, 
în industria metalurgică, în con
strucții, la marile uzine Renault 
(unde «-au ținut 10 mitinguri în 
interiorul uzinelor) a fost între
rupt temporar lucrul și s-au luat 
și alte măsuri pentru întărirea 
Frontului unic al oamenilor mun. 
cii împotriva atacurilor provoca
toare ale elementelor fasciste. 
Numeroase alte manifestări s-au 
înregistrat și. în celelalte centre 
importante ale Franței. Astfel mi
nerii din departamentul Nord și 
din departamentul Pas-de-Calais,

în special la Auchel, Courriere șl 
alte localități miniere au între- 
rupt de asemenea lucrul ; în de
partamentul Loire, la Surmiany, 
2500 de metalurgiști au manifes
tat în cursul acestei zile de luptă 
împotriva fascismului, iar la Ha
vre au încetat lucrul mai multe 
mii de muncitori. La Rouen au 
încetat de asemenea lucrul pe șan
tiere muncitorii din construcții, 
din metalurgie și docherii. Nu
meroși muncitori mineri și meta- 
lurgiști din alte centre industriale, 
din Marsilia, Bordeaux, Rennes 
și altele, au participat la această 
zi de luptă în proporție de 80 la 
sută.

La 13 noiembrie oamenii muncii 
din întreaga Franță au răspuns 
cu entuziasm la chemarea Confe
derației Generale a. Muncii de a 
se acționa în comun pentru a se 
bara calea fascismului și de a se 
apăra organizațiile democratice 
ale poporului francez împotriva 
atentatelor fasciste.

O ripostă categorică 
dată colportorilor de zvonuri

Mesajul guvernului ungar adresat secretarului general al O.N.U.
NEW YORK 14 (Agerpres). — 
Secretariatul Organizației Na

țiunilor Unite a dat publicității 
telegrama adresată de Istvan Se
beș, ministrul ad-interim al Afa
cerilor Externe al R. P. Ungare, 
secretarului general al O.N.U. Te
legrama este datafă 12 noiembrie. 
In telegramă se spune:

„In legătură cu înștiințările 
trimise de secretarul general al 
O.N.U. cu privire la rezoluțiile 
Adunării Generale adoptate la 4 
și 10 noiembrie 1956, guvernul 
revoluționar muncitoresc-țărănesc 
al R. P. Ungare consideră necesar 
să declare următoarele :

In cursul săptămînilor trecute 
în Ungaria au avut loc demonstra
ții de masă. Guvernul revoluționar 
muncitoresc-țărănesc se solidari
zează cu revendicările democratice 
și patriotice ale participanților la 
aceste demonstrații. Chiar de la 
început, în rîndurfle partici
panților la aceste demonstrații 
au intrat elemente fasciste orga
nizate, iar ulterior și criminali de 
drept comun, fugiți din închisori. 
Acești oameni au acaparat trep
tat conducerea, au răpit și asasi
nat sute de oameni progresiști și 
pe membri ai familiilor lor.

In situați» serioasă care s-a 
creat, guvernul revoluționar mun
citoresc-țărănesc a putut să res
tabilească legalitatea și ordinea 
numai cerînd ajutor trupelor so

vietice. După deplina restabilire a 
ordinei, guvernul ungar va în
cepe neîntîrziat tratative cu gu
vernul Uniunii Sovietice în ve
derea retragerii acestor trupe din 
Ungaria.

Pe baza celor expuse mai sus, 
guvernul ungar declară în mo
dul cel mai categoric că reglemen
tarea situației create în Ungaria 
este exclusiv de competența juri
dică internă a statului ungar. De 
aceea, orice rezoluție a Adună- 
rii Generale privind situația poli
tică internă a Ungariei reprezintă 
un amestec în treburile interne 
ale Ungariei și contravine pre
vederilor articolului 2, punctul 7 
al Cartei.

In conformitate cu aceasta:
1. Numai guvernul ungar și 

guvernul sovietic sînt competente 
să ducă tratative în legăiură cu 
retragerea trupelor sovietice din 
Ungaria, care se află aici numai 
in scopul restabilirii legalității și 
ordinii, și nu iau nici un fel de 
măsuri împotriva populației, care 
ar cont—veni dreptului interna
țional și principiului umanității.

2 Ținînd seama de faptul că 
trupele sovietice se găsesc în Un- 
garia la cererea guvernului un
gar, guvernul ungar consideră 
cu fermitate că trimiterea de re
prezentanți care urmează să fie 
numiți de secretarul general al

O.N.U. nu este cu nimic justifi
cată.

3. Ținerea alegerilor fa Unga
ria este o chestiune In întregime 
de competența autorităților un
gare.

In legătură cu rezoluția cu pri
vire la refugiații ungari, guver
nul ungar declară că va da po
sibilitatea cetățenilor ungari re- 
fugiați în străinătate în urma 
luptelor, să se reîntoarcă în țară 
liberi și fără să sufere conse
cințe.

Guyernul ungar primește cu 
sinceră recunoștință rezoluțiile 
umanitare ale Adunării Generale 
care cowspund punctului 3 al 
articolului 1 dirj Carta Organiza
țiilor Națiunilor Unite, și care 
au drept scop să ajute poporul 
ungar; el anunță că va înlesni 
prin toate mijloacele posibile re- 
cepționarea și distribuirea alimen
telor și medicamentelor trimise 
poporului ungar și că în momen
tul de față colaborează de aseme
nea cu reprezentanții Crucii Roșii 
Internaționale. Trupele sovietice 
din Ungaria nu împiedică în nici 
un fel aceste acțiuni de ajuto
rare. Pentru realizarea acestei 
sarcini guvernul ungar este gata 
să colaboreze cît mai pe larg cu 
instituțiile Organizației Națiuni
lor Unite.

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — 
La 9 noiembrie în» cadrul dis

cuțiilor ce au avut Ioc în Seimul 
R. P. Polone pe marginea noului 
plan cincinal, deputatul Viktor 
Klosiewicz, membru al Consiliu
lui de Stat și președinte al Con
siliului Central al Sindicatelor, a 
adresat o interpelare în care a 
cerut guvernului R. P. Polone 
să-și definească atitudinea în le
gătură cu o serie de zvonuri răs- 
pindite de către posturile de ra
dio străine cu privire la unele 
pretinse pregătiri în Polonia în 
vederea unei lovituri de stat. 
Klosiewicz a arătat că, deoarece 
numele său a fost de asemenea 
citat pe lista celor care urmau 
să pregătească pretinsa lovitură 
de stat, el dorește să cunoască 
părerea guvernului în această 
chestiune.

La 13 noiembrie, Biroul Politic 
al C.C. al P.M.U.P. a dat publici
tății un comunicat în care se a- 
rată că interpelarea lui Viktor 
Klosiewicz a fost lipsită de răs
pundere și a dăunat partidului.

Ținînd seama de hotărîrile ple
narei a VlII-a a C.C. al P.M.U.P. 
cu privire la faptul că partidul 
nu va accepta o atitudine forma
lă și declarativă față de hotărîrile 
partidului, și nu va tolera în pos
turi de răspundere tovarăși care 
refuză în mod persistent să le 
aplice, — Biroul Politic al C.C. 
al P.M.U.P. a hotărît să propună 
la viitoarea plenară a Comitetu
lui Central ca Klosiewicz să fie 
exclus din Comitetul Central al 
P.M.U.P.

In ședința din 13 noiembrie a 
Seimului R. P. Polone, președin
tele Consiliului de Miniștri. I. 
Cyrankiewicz, a făcut o declara
ție în care se arată că guvernul

condamnă răspîndirea de zvonuri 
în țară.

După plenara a VIII-a a C.C. al 
P.M.U.P. — a spus J. Cyran
kiewicz — după conferința națio
nală a activului de partid, la care 
a vorbit primul secretar al Comite
tului Central, W. Gomulka, care 
s-a ocupat între altele și de a- 
ceastă problemă — lupta pentru 
normalizarea vieții politice în 
Polonia, pentru combaterea ori
cărui zvon este și va fi de da
toria fiecărui activist de partid și 
activist social. Referindu-se la in
terpelarea lui V. Klosiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone a spus: „Firește că 
interpelarea despre care vorbesc 
nu servește acestui scop și con
ducerea partidului a tras condur 
ziile necesare. Aș putea întreba: 
Care este mecanismul creării zvo
nurilor politice ? Cum se face că, 
cu cîteva ore înainte ca deputa
tul Klosiewicz să-și prezinte in
terpelarea, am aflat de la ziariș
tii străini cu care am stat de vor
bă, că se așteaptă în cadrul șe
dinței Seimului la o bombă care 
să pună guvernul în încurcă
tură ?

In continuare tovarășul Cyran
kiewicz a spus: „Atît în timpul 
plenarei, cît și mai tîrziu, în 
cursul grelelor săptămîni pe care 
le-am trăit, în situația internă 
dificilă și în complicata situație 
internațională prir^ care trece co
munitatea noastra, trebuie să 
spunem că nici un zvon sau în
cercare de a crea o anumită sta
re de spirit nu au fost capable 
să zdruncine atitudinea hotărîtă, 
vigilentă a clasei noastre munci
toare și a întregii noastre țări, a 
intelectualilor, țăranilor, a nați
unii.
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