
Studenții din București înfierează 
provocările și calomniile murdare 

ale propagandei imperialiste
O lecție 

despre adevăr
V~Păoat că ieri tn aula focul- i 
[rarii de știinfe juridice nu 
\ s au aflat cititorii Im Au

rore" și „Daily Mail . Picat, 
[ pentru că ar fi avui un minu- 
1 nat prilej să confrunte adevă 
irul cu minciuna și să traga 
(concluziile de rigoare. Prin- 
l tre cei ce cumpără dimineața 

la chioșc ,,L’Aurore" 
fratele său britanic „Daily 
Mail" se găsesc mulți oame"‘ 
ce s-au obișnuit să dea gir 
in alb cuvintului tipărit, ti 
cred in menirea de a inf°rȚ° 
a ziaristului și ti acorda in 
crederea lor. Dar ei poate nu 

■ știu că există redacții ce con- 
I stient deformează realitatea, 
[ înșeală pe cititori. Tocmai de 

aceea, era bine ca cițitoni Im
{ ,.L'Aurore" șt „Daily ^ățl I
I (și ai altor ziare occidentaie) j 
} sd se fi găsit printre studenții j [buclrlșteni. Ar fi aflat că zia-> 

rele pe care le citesc nu sini > 
( credincioase adevărului și că j 
Islnt oficine de propagare o) 
[celor mai nerușinate scorniri 

ale calomniatorilor de proie-
\SeErau In jurul meu studenți 
I din București. Sute Șl Ș^-

■au obișnuit să dea gir

din timpul mitingului studențesc de la Facultatea de Științe juridice

Stmbâtă 1. ™ ,mare
număr de stud, d n toate in
stituțiile de pamint superior 
din Capitală s adunat în ma
rea aulă a Fiații de . ȘH'nțe 
juridice pentnȘ* exprima in- 
dignarea împ<a campaniei de 
minciuni și flnii lansata în 
ultimele zile posturile de ra
dio și oficină presa reacțio
nare din occ la adresa stu
dențimii noa ...

In prezididunarn au luat 
loc rectori fani ai unor in
stituții de pmînt superior, 
cadre didacumversitare, re
prezentanți tganizațiilor stu- 

(C amuzam su .... ;..- r . dențești, pr.si studenți frun- 
f să născocească mintea tnfier j taș! -3 înv?- 
! blntată a unor scribi. E amu- Adunare#»5 • - ------- - —
I zant dar tn același timp re- j studentul S>o=re. președinte- 

voltător Vorbea Adrian Preda 1 le cornisiei.rganizare a Aso- 
[ de la Institutul Medico-Far-f c:ați;: stupr din București 

maceutic. Era sincer indignat, j Lu!nd auvlntul tovarășul 
< Profesioniștii minciunii spuse-1 Constanții*asistent, Impu

seră că la I M.F. s-ar fi ajuns termcitul E*™3?,3 . Astx:'3- 
i , iepte pe baricade. Cu glas j țij]or stuc1 d,n Universita- 
{tondtor. Preda exprima pro- 1 ,IA" * MM,S
! testul energic a! colegilor sdi j 
J «__ ____«ea ;««» nrnnril- j

[Cei despre care acum cit^a 
zile mincinoase fițuici parizie 
ne Și londoneze afirmau că) 

i s-ar fi răzvrătit, că ar f
faf împotriva miliției etc. be j 

I găsesc in jurul meu, calmi. ?> j 
[zimbitori. Ascultă șt zimbescj

E amuzant să afli cite poate 
| w w___minloa tntier- I

[bîntaVă^unor scribi E amu- . 
( zant, dar tn același timp re-
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DECLARAȚIA GUVERNULUI SOVIETIC 
cu privire la problema dezarmării 

și a micșorării încordării internaționale

f împotriva celor ce iau proprii- 
\ le lor dorințe drept realități șt 
! care nu cunosc măsu-a I<i 
I practicile lor blamate de ori- 
! ce conștiință cinstită
< In sală domnea o animație 

deosebită. Răsunau lozinci in 
j cinstea partidului nostru iu- 
(
L (Continuare tn pag- 2-a)

exprima pro- j (ea t>C. I.,on • a SPUS :
Oficine iaWste au publicat 

in ultima* 0 serie de calom
nii respin’e despre studenți
mea noa'h titmri ca : „Tul- 
bu-ă-i inn:a . ..Ciocniri in
tre studl Politii. ..Demon
strații sR<‘ in Rominia" șl 
alte’e clea care de care 
mai nășe _

Mincjleșanțate, pe care 
le-au dbf‘c'nele imperialis-

te, provoacă indignarea unanimă 
a tineretului nostru studios, legat 
trup și suflet de popor, de regi
mul democrat-popular, de partid 
și guvern.

Nu este pentru prima oară ctnd 
acești dușmani ai civilizației și 
ai progresului uman, ai indepen
dentei naționale și de stat a po
poarelor se dedau la asemenea 
scorneli și calomnii. De astădată 
ei își permit însă la adresa noas
tră obrăznicii care întrec orice 
măsură. Odată cu caracterul pro
vocator subliniem și ridicolul 
unor asemenea afirmații ca, de 
pildă, a celor cu privire la pre
tinsele demonstrații studențești 
la Sibitl. Or este știut că la Si
biu nu există niciun institut de 
învățămînt superior. Noi înfierăm 
aceste acțiuni diversioniste și 
provocări murdare. Cerem guver
nului R.F. Germane, pe teritoriul 
căreia funcționează asemenea ofi
cine ca postul de radio „Europa 
Liberă", să pună capăt activi
tății provocatoare a acestora șl 
instigațiilor la crime contra uma
nității de genul celor din Un
garia.

Alături de studenții progresiști 
din întreaga lume, organizați în 
U.I.S., studențimea noastră, care 
luptă pentru pace și prietenie în
tre popoare. înfierează cu indig
nare calomniile la adresa țării 
noastre și pe calomniatorii care

Răspuns lutoister Hansen 
și celorlaJ calomniatori

Instigă la ură între oameni, la 
crimă și barbarie.

.Noi vom lupta neabătuți pentru 
pace și progres, pentru prietenia 
cu studenții și cu tineretul din 
întreaga lume, pentru viitorul 
nostru fericit.

A luat apoi cuvîntul studentul 
Grigore Guzu de la Institutul a- 
gronomic „Nicolae Bălcescu".

Calomniile debitate de posturi 
de radio și o serie de ziare ca
pitaliste la adresa studențimii șl 
învățămintului nostru superior 
ne indignează profund atit pe 
mine cît și pe colegii mei de la 
Institutul agronomic din Bucu
rești — a spus între altele vor
bitorul.

Sub ochii noștri a fost construit 
acest minunat institut. Clădiri 
spațioase, laboratoare bine înzes
trate, cîmpuri experimentale, can
tine și cămine confortabile, creea
ză condiții optime pentru studiu. 
Invățămîntul agricol superior a 
fost puternic lărgit în anii regi
mului democrat-popular. S-au 
creat noi facultăți. In timp ce în 
anii burgheziei și moșierimii în 
fosta facultate agronomică din 
București învățau 260 de studenți, 
astăzi în Institut învață peste 
2.300 de studenți. Absolvenții in
stitutului nostru lucrează în gos
podării agricole de stat și colec
tive, în mijlocul țărănimii noas
tre, din rîndul căreia sînt pro- 
veniți mulți dintre ei, în institu
te de cercetări agronomice.

Desigur în munca noastră exis
tă și unele greutăți pentru înlătu
rarea cărora se depun mari efor
turi. Partidul nostru ia continuu

revoli Ungaria sub masca 
celor 7,f^e lozinci despre 
.libefl Jndependenfă na- 
°Cu' tata MdS <s miliar- 

dariliopoliști, știm ce in- 
sean limbajul lor „liberia- 
te" . ce infeleg ei prin 

domului!" Pregătind e- 
salo bandifi la Salzburg și 
l„ ntre ale Europei occi- 
jenl transmifind cele mai 
oirMSiuni prin posturii» 
de de tipul „Europei libe- 
ri“rează in numele „liber
tăți al libertății de a arun
ci nou popoarele noastre 
cari luat soarta tn propriile 
m[b jugul celei mai nemi- 
Icppriri.

Iul din patria noastră 
tniprea bine aceste manevre

Peste cit ev a zile, termin cursu
rile unuia dintre cele mai mari 
institute de învățămînt superior 
din țara noastră, — Institutul 
Po’itehnic din București. Pe băn
cile acestui institut și in nume
roasele sale laboratoare studiază 
tn prezent peste 5000 de studenți 
la cursurile de zi precum și pes
te 3000 de studenți la cursurile 
serale și fără frecvență. Bătrinul 
institut și-a deschis în acești ani 
larg porțile, pentru a-i primi pe 
f:i oamenilor muncii din țara 
noastră sâ-i pregătească pentru a 
deveni constructori ai socialismu
lui. /

Tntr-o expunere prezentată cu 
ocazia celei de a 75-a aniversări 
a înființării învățămintului teh
nic din țara noastră, se arată că, 
in anul 1931, promoția uneia dh tn^- ------------------
facultățile Institutului Politehnic alliunii internaționale. Noi 
număra numai ...nouă absolvenți. ar'reu in țaf& realitatea suc- 
Aceasta oglindește „interesul" re- ct muncii noastre libere și 
gimului burghezo-moșieresc pen- nJ0,n lăsa intimidați și în
tru situația învățămintului supe- ște propaganda plină de ură 
nor de la noi. Tot odată arată // ° revarsă asupra țărilor 
cit de călcate în picioare erau d*e cercurile reacțiunii din 
drepturile oamenilor muncii la J^ouă ne e dragă libertatea 
învățătură. * ne bucurăm în tlnărul

Erau anii cînd clica de exploa- t stat socialist, pe care o a- 
tatori încerca să iasă din criză 1 Politica înțeleaptă a Par- 
prin „curbele de sacrificiu" care Muncitoresc Romîn, și pri- 
doăsau greu pe grumajii oame- încrederea viitorul. Mun- 
nilor muncii din Romînia, erau cu nvnă și încredere în for- 
und cînd magnații capitaiu’ui n°nstre și acordăm cea mai 
străin dispuneau după bunul plac ! atentie bunei noastre pre- 
de toate bogățiile țării noastre, ri profesionale.
P^vum și de puterea de a înă- m aflat deunăzi că corespon- 
tiJ r? cultură, de instruc- tul ziarului „New York Ti- 

it M^Uor muncii. O-s" - Welles Hangen — ve- 
ctuH n „Butașilor își făceau d la București în scopul de a 

,n.Occ^ent sau îmlege informații", a scris des- 
p oanele de castă din țară. t așa zisa „contra revoluție din 

. est,ul ^mnificatiolbmlnia".
fâi^ “Ară

comolecta mai departe VOaS,lre- auzlt
“ Insă ae ac, catrebide ttata^eSprel”,Oa,rU‘ I tnsurecfte din 
orice preț tuturor indivizilor Tr^e UnlVer^re , ^urește- 
bule făcută o selecție" C°ne er.™ ‘ Sf uine eriau manifestat la București , des

pre „ciocniri între studenți și po
liție la București, Tg. Mureș, 
Cluj și Sibiu, (n-au avut nici mă
car decența de a se informa că 
tn Sibiu nu este nici picior de 
student) soldate cu sute de răniți 
și mulți morți", despre „studenți 
universitari băgați în închisoare 
cu gloata".

Ei bine, la aceste afirmații ca
lomnioase, pline de venin, noi 
vom răspunde astfel: trăncăniți 
si zbierați pină veți răguși, slug1, 
prea plecate ale dolarului și bez
nei. căci noi vă cunoaștem bine 
mutrele voastre pline de ură. Vă 
e poftă de singe și adulmecați 
cu boturile voastre rinjînde spre 
patria noastră scumpă ? Știm că 
aveți și acum inima frîntă după 
petrolul și celelalte bogății ale 
țării pe care le storceați în tre
cut cu atita nesaț. Știm că ați 
dori din nou să aveți puterea șt 
să dispuneți cine să se bucure de 
binefacerile culturii, să introdu

selecfionafii de care vorbea „e 
cetența" sa murele magnat brii 
nic al petrolului ? Aceștia erau 
de industriași și moșieri, de m 
comerciar.fi, Fiii muncitori 
de jarant aveau „dreptul" de c 
robi, aveau „dreptul" de a inii 
cu singele lor zgura de la r 
herele C.F.R. Grivija, de a fi i- 
sacraji mișelește in pogromu» 
legionaro-fasciste, de a fi c‘- 
nafi ca niște turme de oi și’i- 
miși să-și verse singele atari 
de hoardele hitleriste. Ac/ea 
erau „drepturile" de care sdbu- 
curau adevărat ii fii ai popului 
nostru. Astfel de „drepturi' și 
„libertăți" intenționau să ducă 
cu ei și cei peste 60.000 decălăi 
hortyștf care mai bine de I zile 
au săvirșil in Ungaria cel mai 
abominabile crinie. Măsacreodioa- 
se>t linșaje barbare ale pafioților 
spinzurațl cu capul In joi a ce
lor mai burți fii ai poporuui, mu
zee incendiate, clădiri șiinstitu- 
fii publice în flăcări, mi de ce
tățeni tnnecați in metrou, — iată 
fără de legile comise de contra-

ceți din nou „selecția tip Detter- 
ding" să închideți porțile școli
lor in fața fiilor oamenilor mun
cii

Ați scornit minciuni cu nemi
luita, v-ați frecat mîinile la gin- 
dul că poate studențimea noastră 
Iși va pierde capul la „sfaturile" 
voastre mișelești, va uita de da
toria sa de a apăra cuceririle re
voluționare ale clasei munci
toare, regimul nostru demo
crat-popular, de a asculta sfa
tul partidului nostru. Mințile 
voastre înfierbântate, demente 
v-au făcut chiar să vorbiți des
pre „contrarevoluții studențești" 
in Romînia.

Nu acestea sînt „ocupațiile" 
noastre, domnilor slujbași docili 
ai crimei și întunericului / Noi a- 
vem cu totul alte ocupații: în 
căminele institutelor noastre de 
învățămînt superior se lucrează 
la proiectele de an, se fac refe
rate cu teme literare, se concep 
versuri despre pace și munca 
creatoare. Noi organizăm reu
niuni urmate de dans în care pe
trecem și ne veselim, mergem pe 
stadioane și facem sport, mergem 
la spectacole. Privim cu cea mai 
mare încredere viitorul pe care 
ni l asigură politica partidului 
nostru și muncim cu elan pentru 
a ni-l face cît mai fericit. Urîm 
fascismul și pe toți aceia care în
cearcă să tulbure pacea omeni
rii. Statul nostru democrat-popu
lar, Partidul Muncitoresc Ro
mîn, se îngrijesc ca tineretul 
romîn să se bucure de toate 
drepturile sale, să crească mln- 
dru și demn, plin de încredere în 
forțele sale. Cu toate că mai sînt 
încă unele greutăți — firești, fi
nind seama de marea amploare a 
operei noastre — pentru tineretul 
studios sînt create condiții de 
trai și învățătură mereu mai 
bune. Acestea sînt cuceririle pd 
rinților noștri pentru care ei au 
luptat decenii întregi.* sînt cuce 
ririle noastre și ne sînt scumpe 
Acelora care ar dori să ne vadă 
organizați în cete de bandiți, a- 
lergînd pe stradă cu un pistol 
într-o mină și cu ștreangul în 
cealaltă, gata de a comite cele 
mai odioase crime și jafuri, le 
spunem: puneți-vă pofta în cui 
Puneți stavilă fanteziei voastre 
demente. Scornirile voastre mir- 
șave nu-și vor atinge niciodată 
scopul. Ele nu fac decît să dez
văluie odată mai mult putrezi
ciunea voastră morală și porni
rile criminale pe care le aveți 
față de noi. Vă cunoaștem de 
mult chipul hid și nici odată vor
bele mieroase nu o să poată 
ascunde intențiile voastre til- 
hărești. Tineretul nostru studios 
își cunoaște menirea: participa
rea alături de popor la construi 
rea socialismului. El are un (el 
clar: sub conducerea partidului 
muncă pașnică și creatoare, care 
să ne asigure un viitor bogat și 
fericit in patria noastră socia
listă.

LAPTOIU GH. IOAN 
student anul V Institutul 

Politehnic București

măsuri pentru inlăturarea greu
tăților.

Scribii de la ziarele capitaliste 
și crainicii posturilor de radio oc
cidentale își fac amare iluzii dacă 
cred că minciunile și calomniile 
lor ar putea să sustragă studen
țimea noastră de la preocupările 
ei de a învăța de a se pregăti 
pentru a sluji poporul și intere
sele patriei.

"Ne dăm lesne seama la ce ser
vesc asemenea scorniri. Domnilor
capitaliști din occident nu le con
vine situația de la noi și din ță
rile de democrație populară. Ei 
depun toate eforturile, fără a a- 
lege mijloacele, pentru a încerca 
să reinstaureze puterea burghezo- 
moșierească. Scribii occidentali 
aruncă cu noroi în tot ce 
a realizat puterea populară, în
cearcă să inducă în eroare opi
nia publică mondială și pe stu
denții cinstiți din țările lor.

Acest lucru nu ne poate fi in
diferent. Vom ști să dăm riposta 
cuvenită oricui va îndrăzni să 
ponegrească munca și realizările 
noastre.

In încheiere, vorbitorul a propus 
să se trimită mesaje organiza
țiilor studențești din țările occi
dentale în care să se înfiereze

(Continuare tn pag. 2-a)

Mulțumirile 
ambasadorului R. P. U. 
pentru ajutorul dat de 

R.P.R. poporului maghiar
Ambasadorul R. P. Ungare la 

București, Ferenc Keleti, a încli
nat tovarășului Chivu Stoica, pre. 
ședințele Consiliului de Miniștri, 
o scrisoare prin care în numele 
guvernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc al R. P. Ungare și 
al Partidului Socialist Muncito
resc Maghiar a adus cele mai cal. 
de mulțumiri pentru ajutorul fră
țesc pe care guvernul R.P.R. îl a- 
cordă poporului maghiar.

„In Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne — spune printre altele 
scrisoarea — se oglindește soli
daritatea proletară și se reafirmă 
unitatea de simțăminte și legătu
rile strînse frățești, care s-au sta
bilit între popoarele romîn și ma
ghiar".

Scrisoarea arată în încheiere că 
aceste, legături frățești contribuie 
la unitatea de nezdruncinat a tu
turor țărilor socialiste, ceea ce 
face să fie sortite eșecului, chiar 
din capul locului, toate tentativele 
de provocare îndreptate spre slă
birea unității acestor țări.

Comunicat
Printr-un Decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale a R.P.R 
tov. Murgulescu Ilie a fost elibe
rat din funcția de ministru al I.n- 
vățămîntului, primind alte însăr- 
finări.

Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a R.P.R., printr-un Decret, 
a numit pe tov. Miron Constanti- 
nescu, prim vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, și în funcția 
de ministru al învățămintului.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — TASS transmite:
Agresiunea armată a Angliei, Franței și Israelului împotriva 

Egiptului a creat o situație periculoasă.pentru cauza păcii și a pus 
cu toată acuitatea în fața popoarelor problema primejdiei unui al 
treilea război mondial. Se știe că în țările mai sus menționate s-au 
luat măsuri pe scară largă în vederea mobilizării forțelor militare 
terestre, maritime și aeriene, de recrutare a rezerviștilor, de mobili
zare a industriei, transportului, liniilor de comunicații în scopul 
deservirii nevoilor militare. Așa dar, în aceste țări s-a creat de fapt 
o situație de război, îndeosebi dacă se ține seama de faptul că în 
ansamblu în țările blocului nord atlantic (N.A.T.O.) se desfășoară 
o turbată propagandă de război. Acțiunile agresive ale Angliei, 
Franței și Israelului împotriva Egiptului, măsurile militare desfășu
rate de ele și isteria războinică au făcut reală primejdia lărgirii 
conflictului cu folosirea mijloacelor distructive ale celei mai noi 
tehnici militare.

Agresiunea neprovocată împotriva Egiptului a pus, firește, în miș
care popoarele Orientului, care s-au ridicat în apărarea Egiptului, 
care luptă pentru interesele sale naționale vitale, pentru o existență 
națională de sine stătătoare și prin aceasta și pentru apărarea 
propriei sale independențe naționale.

Ca urmare a rezistenței eroice a poporului egiptean și în fața 
nemulțumirii creseînde din întreaga lume împotriva aventurii mi
litare din Orientul Apropiat, condamnată de Organizația Națiuni
lor Unite, organizatorii războiului agresiv au fost nevoiți să înce
teze operațiunile militare împotriva Egiptului.

Cu toate acestea nu se poate considera că primejdia de război a 
fost înlăturată, că incendiul războiului nu poate să izbucnească cu 
o forță și mai mare. Un motiv de precauție pentru popoare îl con
stituie faptul că în prezent Anglia șl Franța acumulează forțe ar
mate și tehnică militară în insula Cipru, precum și la Port-Said 
care a fost ocupat de trupele anglo-franceze, și aceasta după decla
rația Angliei și Franței cu privire la încetarea focului, încâlcind prin 
urmare obligațiile pe care și le-au asumat în fața întregii lumi.

Pentru a realiza planurile lor militare în Orientul Apropiat, An
glia și Franța au trimis în regiunea operațiilor militare mari efec
tive, printre care și trupe ce se aflau pe teritoriul Germaniei occi
dentale. In afară de aceasta, guvernul francez a trimis o parte con
siderabilă a armatei sale în regiunea Africii de nord în scopul re
primării mișcării de eliberare națională din Algeria.

Ca urmare a operațiunilor militare împotriva Egiptului, Canalul 
de Suez a fost scos din funcțiune pe o perioadă îndelungată, au 
fost distruse conductele petrolifere care trec prin teritoriul țărilor 
arabe, au fost serios dezorganizate liniile de comunicație ale An
gliei, Franței și ale altor țări europene, de o însemnătate vitală pentru 
ele, ținînd seama îndeosebi de faptul că toate acestea au avut drept 
consecință sistarea transporturilor de petrol în Europa prin Marea 
Mediterană. Pentru Anglia, Franța și alte țari vest-europene s-au 
creat prin aceasta dificultăți serioase în obținerea de combustibil 
lichid atît de necesar pentru industria acestor țări și care are o în
semnătate militară hotăritoare, deoarece în actualele condiții fără 
combustibil lichid, tehnica militară este moartă și armatele nu pot 
lupta.

Așa dar, aventura militară împotriva Egiptului a dus la o slă
bire serioasă nu numai a pozițiilor politice, ci și a celor militaro- 
strategice ale Angliei și Franței în Europa, la o slăbire serioasă a 
tuturor forțelor militare ale blocului nord-atlantic pe continentul 
european.

Nu în zadar în cercurile oficiale și în presa puterilor occidentale 
se constată cu neliniște că pentru organizatorii agresiunii împotriva 
Egiptului s-a creat o situație foarte delicată în legătură cu faptul 
că principalele lor forțe armate sînt concentrate în regiunea Orien
tului Apropiat și în Africa de nord, iar acele forțe care există in 
Europa au rămas fără o aprovizionare suficientă asigurată.

Reține atenția faptul că acele cercuri ale puterilor occidentale 
care sînt răspunzătoare pentru agresiunea împotriva Egiptului în
cearcă în prezent prin născociri despre intențiile agresive ale 
Uniunii Sovietice în Orientul Apropiat și în Europa să abată aten
ția atît de la agresiunea fățișă, săvîrșită împotriva Egiptului, cît șl 
de la eșecul pe care l-a suferit această aventură.

Se fac încercări de a da proporții campaniei de calomnii la 
adresa Uniunii Sovietice în legătură cu eșecul complotului militar 
contrarevoluționar împotriva Ungariei populare, care este, după 
cum a devenit acum absolut limpede, o parte componentă a complo
tului general al imperialiștilor împotriva păcii și securității popoa

relor atît în Orientul Apropiat cît și în Europa. Se răspîndesc de 
asemenea născociri de tot soiul despre o pretinsă concentrare de 
tTupe sovietice în diferite țări ale Europei răsăritene, despre miș
cări neobișnuite de trupe sovietice la frontierele de vest și de sud 
ale U.R.S.S. etc.

Toate acestea sînt folosite de anumite cercuri din Occident pentru 
reînvierea „războiului rece“, pentru intensificarea șl mai mult a 
cursei înarmărilor în țările N.A.T.O., principala grupare agresivă 
folosită în mod fățiș în ultima vreme pentru menținerea și resta
bilirea rușinosului sistem al asupririi coloniale.

Crearea unei situații încordate, inclusiv intensificarea cursei înar
mărilor convin în primul rînd monopoliștilor din S.U.A., Anglia șl 
Franța care obțin profituri fabuloasele pe urma comenzilor mi
litare.

O asemenea situație le permite de asemenea să mențină la un 
nivel ridicat impozitele percepute de la oamenii muncii, care su
portă pe umerii lor povara principală a cheltuielilor pentru înar
mare, pentru pregătirea unui război terestru, maritim și aerian.

Astfel, pe de o parte se recunoaște că agresiunea anglo-franco- 
îsraeliană împotriva Egiptului a creat o situație complicată pentru 
Europa Occidentală și pentru N.A.T.O. în ansamblu. Pe de altă 
parte, Uniunii Sovietice i se atribuie tot felul de intenții absurde 
față de Europa Occidentală, Orientul Apropiat etc. și se ațîță prin 
toate mijloacele isteria războinică.

Aceia însă care recurg Ia astfel de metode pînă la urmă s-au 
încurcat.

Dacă Uniunea Sovietică s-ar călăuzi într-adevăr după unele con
siderente de conjunctură, de felul acelora care o crează situația din 
punctul de vedere al raportului de forțe dintre puteri, și dacă ea 
ar avea intenții agresive, care i se atribuie, s-ar părea că Uniunea 
Sovietică ar putea folosi situația creată în prezent pentru a acționa 
împotriva forțelor armate ale blocului atlantic și ar putea realiza 
scopurile militare care i se atribuie în ceea ce privește Europa Ocj 
cidentală chiar fără a face uz de armele nucleare și armele rachetă 
moderne.

Se poate spune fără ocol că în prezent în Europa Occidentală s-a 
creat o situație strategică care este și mai mult în favoarea forțelor 
armate ale Uniunii Sovietice decît la sfirșitul celui de al doilea răz
boi mondial, cînd armata sovietică mobilizată și înarmată ar 
putut rămîne în întrega Europă Occidentală, dacă Uniunea Sovie
tică ar fi urmărit asemenea scopuri.

Dar, atît la sfîrșitul celui de al doilea război mondial cît și în 
prezent, U.R.S.S. nu a avut și nu are nici un fel de alte scopuri în 
afară de menținerea și întărirea păcii pe care o doresc cu ardoare 
popoarele din toate țările. •

Numai în anul precedent Uniunea Sovietică a întreprins în mod 
unilateral o importantă reducere a forțelor sale armate cu 1.840.000 
oameni, a redus bugetul militar aproape cu ’10 miliarde ruble și a 
desființat bazele sale militare din Port Arthur și din Porkkala-Udd. 
în ciuda propagandei false a puterilor occidentale, ea nu efectuează 
nici un fel de mobilizare și deplasare a trupelor sale în zona fron
tierelor. Trupele sale se ocupă de pregătirea lor militară și se află 
la bazele lor obișnuite. Poporul sovietic este ocupat cu munca 
pașnică constructivă pe întinderile vaste ale pământurilor înțelenite 
curînd valorificate, pe șantierele uriașe ale celui de-al 6-lea cinci
nal, în laboratoare și institute științifice, în diferite domenii ale 
culturii, artei și științei.

Guvernul sovietic declară că Uniunea Sovietică a fost întot
deauna și rămîne o adversară a soluționării prin război a litigiilor 
și divergențelor dintre state. Ea s-a călăuzit întotdeauna și se 
călăuzește după politica leninistă a coexistenței pașnice a statelor 
indiferent de deosebirile orînduirilor sociale și de stat. In relațiile 
sale cu celelalte state guvernul sovietic se călăuzește după hotărî- 
r’le istoricului Congres al XX-lea al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, în care este expusă în fața lumii întregi atitudinea ne
gativă a U.R.S.S. față de război ca mijloc de rezolvare a litigiilor 
internaționale, este expusă poziția ej clară in ceea ce privește 
principiile coexistenței pașnice a țărilor socialiste cu cele capita
liste.

Statul sovietic s-a situat șj se va s-itua și de acum înainte în 
mod ferm pe aceste poziții principiale, deoarece aceasta decurge 
din însăși natura statului socialist a cărui sarcina fundamentală

(Continuare în pag. 4-a)

In lupta pentru economii

CONDIȚII OBIECTIVE?
NU, LIPSĂ DE PREOCUPARE!

Acum cîtva timp tineretul pa
triei noastre a primit cu bucurie 
vestea că reluarea valoroasei 
inițiative ce constă în realizarea 
de economii egale cu prețul de 
cost al unor importante produse 
finite, a dat roade bogate.

Printre colectivele care la în
ceputul lunii octombrie și-au pro
pus să reia inițiativa aceasta, se 
numără și cei de la fabrica de 
rulmenți Bîrlad. Spre surprinde
rea tinerilor metalurgiști bîrlă- 
deni, li s-a adus la cunoștință 
de către conducerea fabricii că 
,,s-au realizat economii dar, din 
motive obiective, ele n-au fost 
calculate și centralizate". Este 
ciudat că aceste condiții „obiec
tive" au existat numai la fabrica 
de rulmenți Bîrlad.

Acum o lună și mai bine de 
zile, în cadrul unei consfătuiri, 
tineretul de la fabrica de 
rulmenți Bîrlad s-a angajat cu 
toată bucuria să extindă în uzina 
lor inițiativa născută la „Pro- 
gresuT'-Brăila. însuși tov. direc
tor Ștefan Dumitrescu a afirmat 
că la fabrica de rulmenți Bîrlad 
inițiativa va da roadele cele mai 
bune pentru că personalul de de
servire a fabricii numără 82 la 
sută tineri și în fabrică sînt 1001 
posibilități de realizare a econo
miilor.

Tov. inginer-șef Gheorghe Ba
dea a primit la rîndu-i cu deose
bit interes angajamentul de apli
care n inițiativei și a dispus 
chiar convocarea imediată a șefi
lor de secții, a maiștrilor, pentru 
a discuta măsurile organizatorice 
necesare extinderii acestei ac
țiuni. Tov. C. Petrescu, contabi
lul șef s-a angajat să facă ime
diat un instructaj cu contabilii de 
secție în legătură cu contabili
zarea economiilor și stimularea 
materială a tinerilor care tac e- 
conomii.

Toate aceste măsuri necesare 
să fie luate, au fost date repede 
uitării, lucru care de altfel ex
plică de ce acum au răsărit acele 
„condiții obiective" care — ci-că 
— fac imposibilă calcularea va
lorii economiilor.

Extinderea inițiativei de la 
„Progresul"-Brăila care a în
semnat pentru mii de tineri un 
adevărat examen de atitudine so
cialistă față de muncă, a rămas 
fără ecou în rîndurile cadrelor 
tehnice de la fabrica de rulmenți 
Bîrlad.

Acum cîteva săptămîni în co
loanele ziarului nostru se arăta 
că numeroși tineri din secția for
jă au preluat cu succes inițiativa 
tinerilor Grigore Moldoveana și 
Neculai Dediu. Aceștia, după în
delungate experiențe, au reușit 
să suspende una din cele două 
matrițe pentru stringer ea barelor 
de la mașina orizontală de for
jat, micșorlnd in acest fel capă
tul de bară inutilizabil cu o lun
gime egală cu cea a matriței 
suspendate.

Tinerii au dat dovadă de 
multă inițiativă pentru realizarea 
de economii. In mod firesc se 
întrebau: cîte alte aseme
nea metode n-ar fi fost desco
perite, aplicate și extinse prin 
organizarea temeinică a aplicării 
inițiativei tinerilor de la „Pro
gresul"-Brăila ? De ce tinerii de 
la fabrica de rulmenți Bîrlad au 
fost lipsiți de posibilitatea de a 
raporta așa cum au făcut sute de 
tineri din zeci de întreprinderi, 
valoarea economiilor aduse de ei 
patriei noastre ?

In ziua de 6 noiembrie tov. 
Gh. Țurcanu secretarul comitetu
lui organizației U.T.M. din fabri
că alerga de zor la director, la 
inginerul șef. la contabilul șef, 
să afle valoarea economiilor rea

lizate tn uzina lor. Poate că tov 
Țurcanu tiu s-ar fi obosit să con
sume atita energie In ultima zi 
așa cum n-a consumat nici pînă 
atunci pentru aplicarea inițiati
vei, dacă n-ar fi fost asaltat cu 
telefoane de la comitetul regional 
U.T.M. și de la comitetul orășe
nesc U.T.M.' care cereau:

— Tovarășe Țurcanu, să ne 
comunici urgent rezultatele apli’ 
cării inițiativei de la „Progre- 
sul"-Brăila.

Aceste rezultate erau cerute 
„urgent" de tovarășii Ion David 
adjunct cu problemele muncito
rești de la comitetul regional 
U.T.M. Iași și de tovarășul Cons
tantin Vlad prim secretar al co
mitetului orășenesc U.T.M. Bir- 
Iad, care de fapt aveau datoria 
să urmărească și să sprijine lupta 
pentru economii dusă de tinerii 
de la fabrica de rulmenți din 
Bîrlad. Ei. au lăsat insă, ca a- 
ceastă luptă să se desfășoare la 
voia intimplării. „Procedeul" to
varășilor Ion David, Constantin 
Vlad și Gheorghe Țurcanu de a 
lua de-a gata rezultatele fără ca 
să se fi ocupat de organizarea 
temeinică a acțiunii de economii 
este inadmisibil.

Acești tovarăși, desigur, la rin 
dul lor, vor fi comunicat mai de
parte că la Fabrica de rulmenți 
Bîrlad au existat condiții obiec
tive care au împiedicat contabili
zarea economiilor, nedreptățind 
astfel pe tinerii care au realizat 
economii, dar n-au oosibilitate sd 
cunoască rezultatele muncii lor 
Sperăm că pe viitor asemenea 
lucruri nu se vor mai petrece în 
această importantă unitate in
dustrială a țării noastre.

I. AGH1NEI 
corespondentul „Scînteii 

tineretului** pentru regiunea 
Iași

Primirea 
de către tov. Chivu Stoica 

a ambasadorului 
g. P. Mongole

Sîmbătă 17 noiembrie a.c. la 
ora 18,30, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, tov. Chivu Stoica, 
l-a primit în audiență pe noul 
ambasador al Republicii Populare 
Mongole la București, Sandavyn 
Ravdan.

înlesniri 
la cumpărarea noilor 

uniforme școlare
Din toamna aceasta, prin uni

tății* comerțului de stat au în
ceput să se pună in vtnzare. în 
întreaga țară, noile uniîorme per- 
tru elevi. S-au vîndut pînă acum 
25.000 uniforme pentru fete și 
15.000 uniforme pentru băiețh 
Unitățile Ministerului Industriei 
Ușoare au mai produs pînă acum 
70.000 de uniforme școlare pen
tru băieți și fete.

Pentru anul viitor fabricile de 
confecții din țară vor produce 
cantități mult mai mari de uni
forme școlare. In cursul anului 
1957 sînt prevăzute a se desface, 
prin rețeaua comerțului de stat 
din întreaga țară, 525.000 de uni
forme școlare pentru fete și 
292.000 de uniforme școlare pen
tru băieți.

Noile uniforme școlare se vînd 
cu o reducere de 30—35 la sută 
față de confecțiile obișnuite; dife
rența de valoare este suportată 
din bugetul statului, conform unei 
hotărîri a Consiliului de Miniștri 
al R.P.R.

Pentru a veni în ajutorul pă
rinților. incepînd din primul tri
mestru al anului 1957, uniformele 
școlare se vor vinde in rate lu
nare salariaților și pensionarilor 
care au un venit lunar pînă la 
600 lei.

comerciar.fi


Studenții din București înfierează 
provocările și calomniile murdare 

ale propagandei imperialiste
(Urmare din pag. l-a)

campania de calomnii lansată de 
posturi de radio șl ziare capita
liste și în care să se arate că stu
denții din Republica Populară 
Romînă muncesc, ocrotiți de gri
ja partidului și guvernului, pen
tru a deveni cadre de nădejde ale 
construirii socialismului în țara 
noastră. Sîntem hatărîți să res
pingem uneltirile ațîțătorilor la 
războiul rece, la sumbinarea re
lațiilor de prietenie și a păcii în
tre popoare.

Fabricanții de minciuni 
au întrecut măsura

Prof. univ. Traian Dinculescu, 
de la Institutul medico-farmaceu- 
tic, a evocat anii grei ai studen
ției pe vremea dominației burghe
ziei și moșierimii și a subliniat 
condițiile create de puterea popu
lară pentru studenții de astăzi, fii 
și fiice ai celor ce muncesc.

„Am moștenit de la regimu
rile trecute trista situație a 
unui medic la 2000 de locui
tori — a spus între altele 
vorbitorul. In mediul rural era un 
medic la 10.000—15.000 de locu
itori. Astăzi avem un medic la 
800 de locuitori iar în anul 1960 
vom avea un medic la 600 de lo
cuitori. Nici o calomnie nu va 
împiedica pe studenții noștri de 
a munci cu rîvnă pentru a spori 
numărul cadrelor care luptă pen
tru fericirea poporului" — a spus 
în încheiere prof. univ. Traian 
Dinculescu.

Studenta Eugenia Patrichi, de 
la Institutul de construcții, a 
spus:

„Nu-ți vine a crede auzind 
cit de departe a ajuns fabri
ca de minciuni a postului de 
radio „Europa Liberă". Fa
bricanții de minciuni au început 
în ultimul timp să se preocupe și 
de activitatea studenților din țara 
noastră. Ei mint în mod grosolan 
și vor să prezinte viața tinere
tului studios din țara noastră așa 
cum ar dori-o cercurile imperia
liste agresive.

Cerem să înceteze activitatea 
calomnioasă a acestor oficine de 
presă și radio. Noi, studenții ro- 
mîni dorim să extindem legături
le cu tineretul cinstit și studios 
al țărilor capitaliste, și să facem 
cunoscut adevărul despre viața și 
preocupările noastre. Sintem 
strîns uniți în cadrul organizației 
noastre revoluționare U.T.M. și 
învățăm pentru a deveni cadre 
de nădejde ale patriei noastre, 
apărători hotărîți ai păcii împo
triva dușmanilor ei".

Muncim sub conducerea 
partidului, pentru construi

rea socialismului

Vorbind în numele studenților 
de la Institutul de științe econo
mice și planificare „V. I. Lenin", 
studentul Radu Nicolescu a spus 
printre altele :

„Mă asociez propunerilor pe 
care le-au făcut colegii mei de la 
Institutul agronomic de a se tri
mite mesaje organizațiilor stu
dențești din țările occidentale 
pentru a te înfățișa realitatea 
cu privire la atitudinea maselor 
studențești din țara noastră.

Ar trebui să vorbim mai mult 
studenților din apus despre con
dițiile pe care ni te pune la dis
poziție poporul nostru. Un caz 
concret va putea fi furnizat chiar 
de institutul nostru, care în tre
cut funcționa cu două facultăți și 
un număr mic de studenți și 
care azi are 6 facultăți în care 
învață 4.000 de studenți.

Studenții de Ia Institutul de 
științe economice și planificare 
țin să se știe că nu vor tolera 
niciodată calomniile debitate de 
imperialiști".

Studentul Adrian Preda, de la 
Institutul medico-farmaceutic, a 
spus între altele: „Am tost pro
fund indignat aflînd că oficinele 
de presă reacționare și ziariști 
necinstiți din occident au deni
grat pe studenții noștri, inven- 
ttnd fără pic de rușine încăierări 
între studenți și organele de mi
liție pe străzile Capitalei și ale 
altor orașe. Eu sînt student la 
Institutul medico ■ farmaceutic. 
Studenții noștri s-au asociat ce
lorlalți studenți și oameni cinstiți 
din lumea întreagă, înfierînd a- 
tacul reacțiunii împotriva cuceri
rilor revoluționare ale poporului 
maghiar. Cercurile reacționare

externe văd că în țara noastră 
nu pot organiza asemenea 
atacuri și vărsări de singe, și 
caută acum prin minciuni și ca
lomnii să împroaște cu noroi în 
studenții noștri, în realizările 
poporului muncitor.

Noi studenții vrem să arătăm 
colegilor din lumea întreagă că 
sintem alături de oamenii muncii. 
De noi, de studenții din R.P.R. se 
îngrijește partidul nostru drag 
care ne creează condiții cit mai 
bune pentru viață șl învățătură.

In numele studenților de la 
Institutul medico-farmaceutic ne 
solidarizăm cu oamenii muncii 
din lumea întreagă, care duc lup
ta neîncetată pentru ca pacea să 
triumfe între popoare.

Studentul Alexandru Firescu de 
la Universitatea „C. I. Parhon" 
a spus printre, altele :

„Am aflat la Facultate că pos
tul de radio Londra transmisese 
o știre în care se vorbea despre 
o demonstrație studențească la 
București ce fusese împrăștiată 
de poliție, că s-a tras In studenți 
și că au fost morți. Această pre
tinsă manifestație studențească ar 
fi trebuit deci să aibă loc în- 
tr-una din zilele cînd eu mă 
aflam chiar în fața universității. 
La început am rămas uimit, apoi 
am ris și mi-am spus: cum de 
am scăpat eu teafăr ?

Sînt anumiți ziariști în țările 
occidentale, meșteri mari în plăs
muirea unor asemenea gogorițe 
nerușinate.

Ziarele în care scriu aceștia, 
posturile de radio ascunzîndu-și 
intențiile dușmănoase ni se adre
sează nouă cu tot felul de cuvin
te mieroase. Cred că la ase
menea cuvinte cel mai bun răs
puns este : „nu se prinde !“ Noi 
avem altă treabă decit să-i ascuF 
tăm pe acești fabricanți de ca
lomnii. Sîntem ocupați să învă
țăm, să trăim ca oameni tineri 
și veseli în patria noastră — Re
publica Populară Romînă".

Studenții au manifestat prin 
ovații îndelungi pentru Parti
dul Muncitoresc Romîn șl gu
vern, care au creat tineretului 
studios din țara noastră condiții 
bune de trai și învățătură, pen
tru pace în întreaga lume. Ei 
și-au manifestat în mod unanim 
hotărîrea de a spulbera uneltirile 
dușmanilor prieteniei între po
poare. care prin activitatea lor 
provocatoare încearcă să reînvie 
războiul rece și să tulbure pacea 
scumpă popoarelor din lumea în
treagă.

O LECȚIE DESPRE ADEVĂR
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bit. a cauzei socialismului șl 
a prieteniei cu Uniunea So
vietică. Descifrez in aplauze 
înflăcărarea tinereții și fermi
tatea pe care o conferă matu
ritatea politică. Și încă ceva: 
am convingerea că reacțiile 
spontane ale asistenței la cu- 
vintul vorbitorilor exprimau 
patosul cu care omul liber îsi 
apără demnitatea

Ce minunată lecție despre 
adevăr au oferii ieri studen
ții bucureșteni, cavalerilor 
minciunii și provocării! Cu 
cită poftă au rîs tinerii cînd 
au aflat că ziare occidentale 
au făcut tapaj pe seama unor 
„tulburări studențești" la Si
biu. Se știe doar că din 1945 
Institutul Medica-Farmaceutic 
care funcționa vremelnic în 
timpul războiului în acest o- 
raș, a fost transferat la Cluj. 
Deci, chiar numai din simplul 
motiv că la Sibiu nu există 
instituții universitare, și ca a- 
tare nu există nici studenți, 
nu puteau să albă loc frămîn- 
țări studențești. Dar ce con
tează faptele pentru niște ca
lomniatori incorigibili, porniți 
să abată atenția de la ceea ce 
se petrece In Egipt și Algeria, 
in Cipru și Malaya ?

Cînd de la masa prezidiului 
a răsunat întrebarea: „cine 
dorește să ia cuvîntul ?". din 
diferite locuri ale sălii s-au 
ridicat mai mulți studenți. Pe 
rină, fiecare s-a suit la tribu
nă și a rostit, potrivit cu mo
dul său de exprimare și cu 
temperamentul său, cuvîntul 
de înfierare a piraților occi
dentali ai slovei tipărite. Pen
tru toți era limpede că născo
cirile despre studenții romîni 
au ca scop să deruteze stu
dențimea din țările capitaliste 
și să o arunce în brațele fas
cismului iar, pe de altă parte, 
urmăresc să tulbure munca 
pașnică din țara noastră. Dar 
cei cărora le sînt cunoscute 
robia și exploatarea care dom
neau în uzinele lui Malaxa 
sau pe moșiile lui Negroponte, 
discriminările sociale din în- 
vățămîntul burghez, nu pot să 
piardă memoria, să uite tre
cutul. Un profesor universitar, 
om în vîrstă — Traian Dincu
lescu de la l.M.F, — le a- 
mintea tinerilor studenți anii 
trecutului și le atrăgea aten
ția că în spatele autorilor de 
calomnii se găsesc cei ce vi
sează la restaurarea în Romî- 
nia a unor rinduieli de tristă 
amintire, cei ce nu-și cruță

nici eforturile, nici dolarii 
pentru a deveni din nou stă- 
pinii petrolului și ai griului 
romînesc.

Priveam într-una în jur. Și 
de fiecare dată regretam că 
cititor ii presei occidentale nu 
asistă la această întîlnire a 
studenților facultăților bucu- 
reștene. Ar fi înțeles desigur 
că cei ce și-au făcut din min
ciună o practică, din calomnie 
un „bussines", nu trebuiesc 
crezuți niciodată — dar nici
odată — pe cuvînt.

Cit ti privește pe studenții 
noștri, nu vă faceți iluzii 
domnilor ce trageți sforile în 
culisele vieții politice din lu
mea apuseană. Tineretul nos
tru universitar învață pentru 
a da viață politicii înțeleptului 
nostru partid.

Iar pentru ca oamenii cins
tiți din occident să nu aibă 
dubii, tinerii au hotărît să tri
mită un mesaj colegilor lor 
din țările capitaliste. Adevă
rul îșt va croi drum și acolo 
unde mai văd lumina tiparu
lui născocirile diverșilor min
cinoși de la „L’Aur ore". 
„Daily Mail" și alte oficine 
ale minciunii.

EDGARD OBERST

Intîlniri studențești
La căminul nr 1 din strada 

Ștefan Furtună nr 140 a avut loc 
o adunare organizată în cinstea 
Săptăminii Internaționale a Stu
denților. încă de dimineață ves
tea a străbătut sălile de curs ale 
Institutului Politehnic din Bucu
rești : studenții de la facultatea 
de mecanică se vor întîlni în sea
ra aceasta cu tov. acad, prof. 
Iorgu Iordan

Secretarul comitetului U.T.M. al 
facultății de mecanică, tovarășul 
Grigore Buraga a deschis aduna
rea dînd cuvîntul invitatului. Din 
acea clipă freamătul și șoaptele 
au încetat.

Prin cuvinte simple, vorbitorul 
a dezvăluit o lume pe care gene
rația noastră nu a trăit-o Emo
ționant. bătrînul academician a 
evocat vremurile grele ale stu
denției de altă dată.

„Părinții mei au fost anal- 
fabeți Dacă sînt ceva astăzi, a- 
ceasta se datorește unei întîm- 
plări. să-i spunem norocoasă. Exis
ta in familia noastră un învăță
tor Prin strădania și grija iul 
am fost dat — cu nemăsurate 
sacrificii materiale din partea 
părinților — la școală. Am în
vățat cu o îndîrjire și în- 
căpățînare de țăran — și răz
bind cu greu printre favori- 
ții protejați — am obținut o

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 18 noiembrie 1956

bursă. Dar aceasta 
deajuns. Ca să studiez trebuia 
să-mi cîștig mai întîi plinea. Am 
intrat așa cum făceau mulți stu- 
denți pe vremea aceea ca peda
gog la o școală îmi împărțeam 
timpul între școală și facultate, 
iar grijile între chirie și contul 
de la birt. Așa era în vremea 
studenției mele..."

In sală liniștea era stăpînă. 
Tov Iorgu Iordan vorbi mai de 
parte despre greutățile pe care 
le îndurau studenții, încercările 
diverselor partide „istorice" de a 
remorca studențimea la carul 
lor politic. Cînd fascismul, 
naționalismul șovin, antisemi
tismul și-au strecurat ante
nele în facultăți și în conștiința 
cîtorva studenți, dar mai ales 
cînd țara era tîrîtă spre război 
de bandele legionaro-antonescie- 
ne, singurul-partid care s-a ridi
cat împotriva tendințelor de fas
cizare a țării a fost Partidul Co
munist Romîn. El a condus lupta 
forțelor progresiste, a mobilizat 
tn jurul său elementele democra
tice și a trezit în conștiința ma 
selor populare condamnarea ca
racterului criminal al războiului 
împotriva Uniunii Sovietice...

Multe au aflat în seara aceasta 
studenții. La sfîrșit vorbitorul i-a 
îndemnat la muncă și învățătură 
— ca răspuns la grija ce li se 
poartă de partid și guvern. Ei au 
primit îndemnul ca venind nu 
numai de Ia un profesor acade-

nu era în- mician ci și de la un părinte a- 
tent, iubitor.

G. P.

Aseară studenții Facultății de 
ingineri economiști, au pregătit 
sala cantinei din Piața Buzești 
pentru a sărbători ultima zi a 
Săptămînii Internaționale a Stu
denților, La capătul unei zile de 
muncă, ei s-au adunat aici la o 
adevărată sărbătoare, petrecută 
într-o atmosferă intimă, prie
tenească. Adunarea a fost 
deschisă de studentul Tudor Ho- 
moș, secretar adjunct al comite
tului U.T.M. din institut. A luat 
apoi cuvîntul tov. Ion Iliescu, se
cretar al C.C. al U.T.M. După ce 
a trecut în revistă istoricul U.I.S., 
acțiunile de mare însemnătate ale 
acestei organizații internaționale 
studențești, tov. Iliescu a vorbit 
despre semnificația zilei de 17 
noiembrie, zi de protest împotriva 
ocupației hitleriste, subliniind că 
U.I.S. a luat ființă ca o organi
zație internațională care a unit 
organizațiile studențești cu carac
ter democratic, antifascist. Ea 
unește 6tudenții democrați din în
treaga lume în lupta pentru un 
învățămînt democratic, pentru 
pace și prietenie.

Studenții — a spus tn încheiere 
tov. Iliescu — luptă alături de 
popoarele iubitoare de pace de 
pretutindeni împotriva provocato
rilor de războaie. Studențimea 
noastră, plină de recunoștință 
față de iubitul nostru partid, luptă 
pentru construirea socialismului

I. M.

Ziariștii din București protestează 
împotriva calomniatorilor occidentali

Simbătă la amiază a avut loc 
la Casa Ziariștilor din București 
o adunare de protest a ziariștilor 
Împotriva calomniilor provoca
toare răspîndite cu privire la țara 
noastră de un șir de organe reac
ționare de presă, postul de radio 
„Europa liberă" și alte posturi 
de radio occidentale.

Au participat numeroși ziariști 
din Capitală, precum și cores
pondenți ai presei străine.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Vasile Dumitrescu, președin 
tele Uniunii Ziariștilor din R.P.R.. 
care a subliniat că în ultima vre
me cercurile reacționare, care 
desfășoară o campanie calomni
oasă, provocatoare împotriva țării 
noastre, împotriva cuceririlor po 
porului muncitor pe calea con
struirii socialismului, și-au întețit 
aceste acțiuni. O serie de agen
ții de presă occidentale ca Uni
ted Press, Associated Press, zia
re ca „New York Times", „Daily 
Telegraph", „L’Aurore", „Le Fi
garo", anumite organe de presă 
elvețiene și italiene, posturi de 
radio ca „Vocea Ameșicii",, „Eu
ropa liberă" Paris, Londra, Ro
ma, Madrid, răspîndesc cu neru
șinare minciuni grosolane cu pri
vire la țara și poporul nostru. 
Slujind interesele ațîțătorilor la 
război scribii venali de la aceste 
organe de presă și radio urmă
resc ca prin minciunile și ațiță- 
rile lor să lovească în cuceririle 
socialiste ale poporului nostru 
muncitor, să submineze prietenia 
între popoare, pacea lumii. Noi 
considerăm că este de datoria 
noastră — a spus vorbitorul — 
de a da o ripostă categorică a- 
cestor provocatori, acestor orga
nizatori de comploturi și de 
crime.

A luat apoi cuvîntul tov. Virgil 
Dănciulescu, redactor la ziarul 
„Romînia Liberă".

El a protestat împotriva faptu
lui că in ultima vreme unii repre
zentanți ai presei occidentale 
care deservesc pe stăpinii lor 
reacționari denaturează în chip 
răuvoitor și sistematic realitățile 
din țara noastră, calomniază ope
ra de construire a socialismului, 
cauză scumpă a poporului nostru.

I. Fîntinaru a relatat cum zia
ristul american W. Hangen. cores
pondentul ziarului „New York Ti
mes" care a stat de vorbă cu dîn- 
sul a transmis ziarului său o ști
re plină de denaturări și scorneli 
mincinoase, cu privire ia această 
convorbire și alte știri inventate 
despre țara noastră. Vorbitorul a 
arătat că textul apărut în New 
York Times a fost folosit de pos
turile de radio „Vocea Americii" 
și „Europa liberă" intr-o formă și 
mai grosolan falsificată pentru a 
calomnia și denigra țara și po
porul romîn, a prezentat fapte și 
situații inexistente la noi pentru 
a învenina atmosfera internațio
nală și a ațîța spiritele. Aceleași 
forțe ale reacțiunii internaționale 
care au inspirat și sprijinit cri
mele contrarevoluționare din Un
garia își fac iluzii că prin aces
te minciuni și calomnii vor iz
buti să provoace tulburări și 
provocări și în alte părți.

In cuvîntul sățt, publicistul 
Radu Popescu a relevat calom
niile și zvonurile mincinoase pe 
care le publică în ultima vreme 
pe socoteala țării noastre presa 
reacționară din occident.

Intre noi și ei e o lume întrea
gă în a cărei ureche zbîrnîie ne
încetat vestea mincinoasă, nouta
tea otrăvită, faptul scornit pen
tru scopuri care nu au de loc ca
racterul inocent al unei senza
ționale bombe gazetărești. Ei vor 
un incendiu universal, ei vor să 
bată tunurile la toate răscrucile 
lumii, ei vor valuri și fluvii de

sînge pentru a restabili în vechi
le lui poziții pe acel monstru 
care se numește capitalism.

Un oarecare scriitor burghez 
a declarat odată despre presa 
reacționară că este „murdăria 
mîinilor și prostituția ideilor". Și 
așa este, dar nu este deajuns. 
Căci acea presă care culege pi
cături din sîngele vărsat pe cal- 
darîmurile Budapestei pentru a 
le amesteca și fierbe în eprubeta 
unei noi ticăloșii devine măslui- 
toarea adevărului și sclava crimei. 
Această presă calcă în picioa
re adevărul a sute d? milioane 
de oameni muncitori și curați, 
pentru a servi lăcomia și răzbu
narea unei cete de foști exploa
tatori.

In numele conștiinței mele mă 
ridic cu indignare împotriva 
celor care transformă presa 
în armă a minciunii și o 
trec astfel în rîndul arme
lor demente, alături de arma ter
monucleară cu care am fost de 
atîtea ori amenințați. Presa care 
este expresia realității, adică a 
vieții, trebuie să rămînă și să 
ridice glasul ei superb acolo unde 
e adevărata sa menire: lîngă a- 
devăr și lîngă aspirațiile celor 
mulți I

A vorbit apoi tov. T. Marines
cu, director general adjunct al 
Radiodifuziunii, care a arătat în
tre altele: Noi nu putem 
să uităm nici un moment că 
orlcît de absurde, oricît de gro
solan ticluite ar fi minciunile pe 
care le publică presa reacționară 
din Occident, ele fac parte din- 
tr-o campanie care se duce cu un 
țel precis : crearea unei atmosfere 
propice aventurilor, propice agre
siunii, încurajarea fățișă a reac- 
țiunii, a fascismului, reprimarea 
forțelor democratice, progresiste 
din țările capitaliste.

Despre minciunile care au fost 
difuzate pe seama noastră în ul
timele săptămîni, desigur că noi 
nu putem avea decit dispreț; cu 
același dispreț tratăm iluziile în 
care se leagănă dușmanii noștri 
și presa care-i servește, că ase
menea informații provocatoare ar 
putea opri poporul nostru din dru
mul pe care și l-a ales

Condamnînd cu indignare acti
vitatea murdară dusă de anumite 
ziare și posturi de radio din lu
mea capitalistă, este necesar tot
odată să arătăm că. din fericire, 
se găsesc și în lumea capitalistă 
și în presa burgheză, oameni care 
au păstrat atîta cinste, care au 
păstrat atîta luciditate îneît să 
vadă limpede ce rol nefast are o 
asemenea activitate ca aceea a 
„Europei libere" și, mai mult de
cit atit, să cneme cu hotărire la 
oprirea ei.

A luat apoi cuvîntul acad Za- 
haria Stancu care a spus:

Ziaristul trebuie să lupte pentru 
o credință, pentru o idee. Ei tre
buie să rîvnească ca ideea lui. 
credința lui să biruie și să-i slu
jească pe cei mulți,, muncitorii, 
țăranii. Pentru aceasta nu m-am 
despărțit niciodată de presă. 
Presa are o mare putere de in
fluență asupra cititorilor. Gîpdul 
spus prin gazetă este citit de 
sute dp mii de oameni, de milioa
ne de oameni.

Desfășurarea tragicelor și re
gretabilelor evenimente din Un
garia au pus presa occidentală în 
situația de a-și da și mai mult 
arama pe față. Am văzut citeva 
:ziare din apus. Am ascultat în ul
timele săptămîni emisiunile unor 
posturi de radio din apus: postul 
de radio Londra în emisiile sale 
în limba romînă, postul de radio 
Paris în emisiile sale in limba 
romină, „Vocea Americii" și „Eu
ropa liberă".

Un legionar aciuit la postul

„Europa liberă" da instrucțiuni 
și îndemnuri la asasinate, la văr
sări de singe, la răscoală a po
porului împotriva guvernului, a 
tării, împotriva comuniștilor. A- 
ceastă voce era a unuia dintre 
numeroșii fasciști implicați în a- 
sasinatele de la Jilava, implicați 
în asasinatele care au avut loc la 
Bucureșii în timpul rebeliunii le
gionare. Cu autoritatea „morală" 
pe care putea s-o aibă un asasin 
cu mîinile pline de sînge, îndemna 
poporul romîn la vărsare de 
singe.

Protestez împotriva faptului câ 
asemenea voci vin spre țara noa
stră prin întuneric, de pe terito
riul unui stat străin fie că acel 
stat străin este Germania fede
rală sau Italia, Statele Unite ale 
Americii, Anglia, Franța. Protes. 
tez împotriva faptului că guver
nele acestor state se slujesc de 
asasini, de vechi și cunoscuți fas
ciști romîni implicați în crime și 
în omoruri, în propaganda lor de 
subminare a statului nostru, cu 
atît mai mult cu cit noi avem cu 
cele mai multe din aceste sțate 
raporturi diplomatice normale.

Cerem desființarea postului de 
radio „Europa liberă" slujit de 
criminali, în scopuri criminale.

Noi cerem să se respecte ade
vărul, să nu se mal vinture min
ciuni, și calomnii cu privire la țara 
noastră.

Drumul nostru este un drum 
limpede, care merge înainte. Dru
mul nostru esîe acela pe care de 
buna Iul voie și l-a ales poporul 
nostru.

Construim socialismul. Ne con
struim o viață nouă. Sintem dor
nici și bucuroși de pace.

In încheierea adunării tov. 
Neștor Ignat, vicepreședinte al 
Uniunii Ziariștilor, a dat citire 
unei moțiuni in care se arată în
tre allele :

Adunarea ziariștilor din Bucu
rești, din 17 noiembrie 1656 își 
exprimă profunda indignare față 
de știrile false, cu caracter pro
vocator la adresa țării noastre, 
răspîndite de reprezentanții unor 
ziare și posturi de radio din Oc
cident.
Organizatorii contrarevoluției în

dreptată împotriva cuceririlor și 
intereselor poporului maghiar, în 
ura lor împotriva popoarelor iu
bitoare de pace au deslănțuit o 
campanie furibundă de minciuni 
și calomnii la adresa țării noastre 
și a celorlalte țări socialiste.

Scopul unor agenții de presă 
occidentale ca United-Press, As
sociated-Press, ziare ca: „Daily 
Telegraph". „Aurore", „Figaro", 
al posturilor de radio cum sint: 
Vocea Americii, Radio Paris, Ro
ma, Europa Liberă, este clar ; in
ducerea in eroare a opiniei pu
blice, întețirea războiului rece.

De altfel asemenea acțiuni os
tile țării noastre n-au nimic nou 
in ele. Ele servesc scopurilor 
murdare ale acelorași cercuri care 
de ani de zile încearcă zadarnic 
prin organizarea de diversiuni și 
lansarea celor mai josnice calom
nii, să submineze orinduirea de 
stat din țările socialiste.

Ne adresăm tuturor zarițtilor 
cinstiți cerindu-le ca, prin sens, să 
demaște pe organizatorii acestor 
campanii calomnioase, să facă cu
noscut opiniei publice adevăratul 
scop urmărit de cercurile reacțio
nare internaționale, adversare ale 
păcii și înțelegerii intre popoare. 
Este de datoria noastră comună 
să împiedicăm ca profesiunea de 
ziarist să fie dezonorată de indi
vizi venali, de scribi fără con
știință și demnitate care se pun 
în slujba cercurilor agresive, or
ganizatoare de comploturi împo
triva păcii șl înțelegerii între po
poare.

Oamenii muncii din București condamnă 
agresiunea colonialistă împotriva Egiptului
Vineri după amiază, la Teatrul 

C.C.S., muncitori, ingineri, tehni
cieni și funcționari, reprezentanți 
ai tovarășilor lor de muncă din 
întreprinderile orașului, precum 
și numeroși activiști ai sindicate
lor, și-au reafirmat, în cadrul 
unui miting organizat de Consi
liul Sindical Orășenesc București, 
protestul lor hotărît fată de a- 
gresiunea anglo-franco-ișraelia- 
nă împotriva harnicului popor 
egiptean, cerînd retragerea ime
diată a trupelor invadatoare de 
pe teritoriul Egiptului.

Mitingul a fost deschis de tov. 
N. Vlad. președintele Consiliului 
Sindical Orășenesc-București.

A luat apoi cuvîntul tov. I. 
Hulea, secretarul Consiliului Sin
dical Orășenesc-București, care a 
prezentat momentele cele mai im
portante ale atacului premeditat 
al Israelului, Angliei și Franței.

Subliniind simpatia și solidari
tatea pe care poporul nostru le ma
nifesta din toată inima față de 
poporul egiptean în lupta sa îm
potriva agresiunii, tov. I. Hulea 
a spus în încheiere: „In fața ata
cului criminal săvîrșit împotriva 
pașnicului popor egiptean noi. de
legați ai oamenilor muncii din 
Capitală, ridicăm protestul nos
tru și cerem ca agresorii să pă
răsească neîntîrziat teritoriul E- 
gipțului, să despăgubească statul 
egiptean pentru toate pagubele 
suferite".

Au luat apoi cuvîntul numeroși 
participant la miting.

„In numele femeilor muncitoa
re din industria ușoară, a spus 
Ioana Tuțuleasa, secretar al Co
mitetului sindical regional al 
muncitorilor din Industria Ușoa
ră, cerem retragerea imediată a 
trupelor agresoare de pe teritoriul 
Egiptului care luptă pentru pace, 
pentru libertate". Condamnînd 
din toată inima agresiunea impe
rialistă împotriva Egiptului, lăcă
tușul Gheorghe Stancu, de la în
treprinderea „9 Mai", a spus 
printre altele : „Agresorii și-au 
închipuit că prin acțiunea lor

banditească vor putea să curme 
lupta și voința popoarelor arabe 
iubitoare de pace de a-și apăra 
libertatea și independența națio
nală atît de greu cucerite. S-au 
înșelat însă amarnic. Poporul 
egiptean le-a dovedit prin lupta 
sa eroică că orice încercări sînt
zadarnice, că 
lume nu-i va 
drumul său".

nici o forță din 
putea întoarce din 
In numele munci

toarelor de la Atelierele C.F.R. 
.„Grivița Roșie", a vorbit Ecateri- 
na Ionescu.

Participanții la miting au adop
tat în unanimitate un mesaj de sa
lut adresat eroicului popor egip
tean.

In mesaj se spune printre al
tele :

Oamenii muncii din orașul 
București, care luptă alături de 
întregul popor pentru construirea 
unei vieți noi, socialiste, asigură 
pe oamenii muncii și întregul po
por egiptean de marea lor sim
patie și solidaritate cu lupta eroi
că pe care o duc pentru apărarea 
independenței și suveranității lor 
naționale.

Cei de față au adoptat totoda
tă textul unei telegrame de pro
test adresată celei de-a Xl-a se
siuni a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite.

In telegramă se spune:
Agresiunea armată împotriva 

Egiptului constituie o violare 
flagrantă și premeditată a nor
melor de drept internațional și a 
principiilor nobile ale Cartei 
O.N.U., o încălcare gravă a inde
pendenței și suveranității Egip
tului.

Oamenii muncii din Capitala 
R.P.R. se solidarizează cu lupta 
dreaptă și neînfricată a eroicu
lui popor egiptean și cer respec
tarea necondiționată a hotărîrli 
sesiunii extraordinare a Adună
rii Generale a O.N.U., retragerea 
imediată a trupelor agresoare și 
restabilirea drepturilor suverane 
ale Egiptului, în conformitate cu 
Carta O.N.U.

Din rîndurile participanților Ia

miting a fost aleasă o delegație 
pentru a înmîna Legației Egiptu
lui mesajul de solidaritate al oa
menilor muncii din Capitală.

★
Delegația muncitorilor, ingine

rilor, tehnicienilor și funcționari
lor din întreprinderile Capitalei, 
a făcut simbătă dimineață, la ora 
10,30 o vizită la Legația Republi
cii Egipt pentru a înmina textul 
mesajului de solidaritate adresat 
poporului egiptean.

Membrii delegației au fost pri
miți de dl- Hussein Chawfci, tri
mis extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Republicii Egipt la 
București.

Mulțumind delegației, dl. H. 
Chawki a spus printre altele :

Sentimentele de simpatie și de 
solidaritate pe care le exprimați 
pentru lupta eroică a poporului 
egiptean, pentru cauza sa justă, 
pentru independența și suverani
tatea sa națională, mă mișcă pro
fund. Adaug cu satisfacție că gu
vernul romîn, precum și întregul 
popor, a condamnat cu tărie a- 
ceastă agresiune ca și poporul 
egiptean.

Cauza Egiptului este limpede. 
Lumea întreagă ne susține. Opi
nia publțcă mondială este adine 
indignată și condamnă pe agre
sori și nu va îngădui nici o ma 
nevră care ar urmări ca forțele 
agresive să rămînă încă pe pă- 
mîntul egiptean.

Vă mulțumesc încă odată din 
toată inima, în numele guvernu
lui și poporului egiptean pentru 
sprijinul și solidaritatea dvs. cu 
poporul egiptean, în aceste mo
mente critice în care popoarele 
din lumea întreagă trebuie să fie 
Vigilente cu privire la tot cb se 
întîmplă în Egipt. Cauza justă a 
Egiptului este cauza lumii libe
re, iar victoria cauzei sale este 
victoria libertății popoarelor și 
victoria menținerii păcii în lume.

Industria noastră electrotehnică cunoaște în ultimii ani o 
dezvoltare puternică. Printre fabricile producătoare de utilaj de 
înaltă tehnicitate pentru întreprinderile energetice se afla și 
„Electroputere“-Craiova. Fotografia noastră reprezintă un aspect 
din secția aparataj a acestei fabrici. Muncitorii Gheorghe Lica 
și Nicolae Busuioc lucrează la reglarea unor aparataje electrice. 
Ei realizează lunar cite două norme.

Scurt istoric al Jocurilor olimpice

1. Antichitatea legendară
Puține zile ne mai despart de 

clipa în care flacăra olimpică va 
prinde din nou să lumineze, ves
tind lumii că lunga așteptare de 
patru ani care pFecede olimpicul 
eveniment s-a apropiat de sfîrșit. 
La 2 noiembrie 1956, pe muntele 
Olimp, cu ajutorul razelor solare 
s-a aprins pentru a 16-a oară fla
căra olimpică

Nobila idee care a îzvorît cu 
60 de ani in urmă : „Sport, tu 
ești pacea 1 Tu stabilești legături 
fericite între popoare, apropiindu- 
le în cultul forței controlate, or
ganizate, stăpînă pe ea însăși. 
Prin tine tineretul din lumea în
treagă învață să se respecte reci
proc $i astfel diversitatea calită
ților interne devine izvorul în
trecerii generoase și pașnice" e 
astăzi mai actuală ca orieînd.

Steagul alb pe care se împle
tesc cele cinci cercuri nu flutură 
încă în azur pe cel mai înalt ca
targ al stadionului Melbourne 
Cricket Ground și totuși gîndurile 
ne poartă pe aripile lui spre pri-> 
mele întreceri olimpice, a căror 
imagine ne apare acum estompată 
după 2731 de ani...

Olimp, 776 î.e.n....
Munții prăpăstioși, colorați In

tr-un verde albastru, stincile al
be inundate în soare, lăcașul ma- 
jestpos al Zeilor; apoi colinele aco. 
perite cu nesfîrșite livezi de măs
lini tăiate de văi unde la țot pasul 
țîșnesc nenumărate izvoare ase
menea unor lănci de cristal. Iată 
un cadru minunat pentru stadio
nul pe ale căror porticuri se îm
pleteau în ghirlande trandafiri 
mtr-o feerie de culori. Pista sta
dionului ce se întindea în cîmpia 
olimpică avea o lungime de 600 
de picioare (192,97 metri). In 
prelungirea stadionului se găsea 
hipodromul. In decorul acestui 
paradis terestru, cununa de lauri 
a celui mai bun, a fost conferită 
lui Diagoras din Rhodas, primul 
învingător olimpic. Documentele 
istorice care s-au păstrat . ne dap 
0 indicație prețioasă asupra ca
racteristicilor acestor serbări 
sportive. întrecerile erau numai 
pentru bărbați. La ele nu Duțeau 
lua parte decît grecii liberi, care 
nu suferiseră nici o condamnare. 
Participanții erau obligați șp se 
supună în prealabil unui antrena
ment metodic pe o perioadă de 
zece luni, ca și la o lună de can
tonament special.

Incepînd dip secolul al VI-lea 
î.e.n., cînd jocurile olimpice ca
pătă o strălucire și o popularitate 
extraordinară, durata întrecerilor 
se fixează la cinci zile. Prima zi 
era destinată festivității de des
chidere în care participanții de
puneau jurămîntul că-și vor dis
puta șansețe în mod cinstit și cu 
toată însuflețirea, iar ultima zi 
era consacrată ceremoniei de în
chidere îp care învingătorii pri
meau coroane de lauri. In resțul 
zilelor olimpice aveau loc exerci-

N out ați
• Din Melbourne au sosit și 

primele știri despre pregătirile 
sportivilor romîni. Ei urmează în 
prezent un program metodic de 
antrenamente reușind aă se acli
matizeze tot mai mult cu condi
țiile atmosferice proprii Austra
liei în aceste ziie. In piscina 
olimpică, echipa reprezentativă de 
polo pe apă a R.P.R. a întilnit 
echipa Italiei, considerată drept 
una dintre pretendentele la locu
rile de frunte ale turneului olim
pic. Jucătorii noștri au obținut un 
rezultat de egalitate: 4-4. O bună 
pregătire au arătat-o în ultimele 
zile scrtmerele romîne, Participînd 
la un concurs de verificare ală
turi de scrițnerele din S.U.A, și 
Australia, reprezentanta noastră 
Olga Orban a reușit să se claseze

Fot
Ultimele jocuri ale campiona

tului republican de fotbal cate
goria A din acest an se desfă
șoară astăzi în 3 orașe din tară. 
Este vorba de intîlniri restanță 
la capătul cărora amatorii jocului 
cu balonul rotund vor cunoaște 
clasamentul definitiv al acestei 
populare manifestări sportive.

Cel mai interesant meci are

țiile incluse în program: cursa 
de alergare, aruncarea cu discul, 
aruncarea cu lancea, lupta corp 
la corp și săritura in lungime. 
Mai apoi, numărul exercițiilor a 
crescut prin introducerea așa nu
mitului pugilat (lupta cu pum
nul), a curselor cu carul, a cursei 
de alergări în echipament militar 
și mai tirziu, odată cu cea de a 
73-a ediție, marathonul (alerga
rea distanței de 42,195 km). In 
timpul jocurilor olimpice era 
decretat sub formă de lege 
pentru toate cetățile armisti
țiul sacru, care dura trei luni. 
Prin amploarea și regularita
tea cp care șe disputau — din 
patru în patru ani — da
tele întrecerilor din Olimp se 
identifică cu etapele calendaris
tice : din anul 776 î.e.n. grecii 
încep să-și perîodizeze istoria, a- 
nul acesta fiind considerat înce
put de eră.. Deși în yețhea Eladă 
mai existau întreceri sportive în 
cadrul restrfns al unor cetăți: la 
Corint, în -cinstea zeului Poseidon 
(jocurile iștorice), la Delfi, in o- 
noarea zeului Apolon (jocurile pi
tice) și în Argolida (jocurile ne- 
mecne), strălucirea acestora nu 
poate fi comparată cu a acelora 
din Olimp închinate zeului su
prem — Zeus.

Cîștigătorii olimpicelor întrece
ri, care personificau prin ei de 
fapt trăsăturile tineretului grec, 
erau glorificați, înscriindu-se nu
mele Tor pe zidurile stadionului, 
in timp ce cetățile pe care le re- 
prezeniau le rezervau o primire 
triumfală. Statuile cu chipurile 
învingătorilor erau așezate la loc 
de mare cinste.

învingătorii primeau chiar tit
lul de pensionari pe viață. 
Poeții și cîntăreții îi proslăveau 
prin slova și cîntecele lor. Pindar, 
de exemplu era poetul odelor în
vingătorilor în probele de aler
gare. Apogeul jocurilor olimpice 
vechi este atins în secolul al V- 
lea î.e.n. (secolul lui Pericle) epo
ca cea mai strălucită a cultu
rii și civilizației elene sclavagiste. 
Dar două secole mai tîrziu, în pli
nă descompunere a societății scla
vagiste, interesul pentru jocurile 
olimpice începe să scadă. Ascuți
rea luptei de clasă, adîncirea an
tagonismului dintre sclavi și stă- 

pîni, viitoarea luptelor sociale, a- 
tîrnau greu în balanță și aceste 
jocuri puteau deveni un adevărat 
focar revoluționar, căci aici se 
glorificau eroi legendari ca He-cy 
Ies și Anteu, luptători pen'ru li
bertate și dreptate, țeluri spre 
care năzuiau tot mai mult popoa
rele robite. De aceea în anul 394 
e.n. împăratul Teodosie Bizanti
nul a dat un edict prin care s-a 
hotărît desființarea Jocurilor o- 
limpice. Așa ia sfîrșit o manifes
tare, care a dăinuit în vremea 
antică mai bine de 11 secole, pro- 
pagînd ideea unej întreceri paș
nice și cinstite.

S. SPIREA

olimpice
pe primul loc. Ea a lăsat o bună 
impresie prin tehnica și tactica a- 
vansată pe care a arătat-o.

• Boxerii polonezi care au so
sit la Melbourne se bucură dc o 
mare popularitate, fiind conside
rați printre favo-riții turneului 
olimpic de box, alături de pugi- 
liștii americani, sovietici și sud 
airicani. După ce a urmărit o 
ședință de antrenament a boxeri
lor polonezi, redactorul șef a! re
vistei americane de specialitate 
„Ring“ Nat Fleischer, a lăuda4. _e 
pu»ilișții polonezi care i-au Iâ*at 
o impresie deosebită. El a decla
rat că „boxerii amatori po’.or.ezi 
dețin o clasă mondială, fiind inn 
presonat în special de Drozosz și 
Niecfewiedzki.

bal
loc la Timișoara, unde C.C.A. 
virtuală ciștigătoare a campiona
tului îitîlnește apreciata forma
ție a, dudenților timișoreni. La 
Ploești, echipa Energia Flacăra 
primești vizita echipei Dinamo 
București în timp ce la Cluj. 
Știința din localitate va juca în 
companii Progresului din Ora
dea.



tWZiJlO „Caricalara în R.
Sursa diversității talentelor care 

se fac remarcate în cadrul expo- 
ziției „Caricatura în R.D. Germa
nă", deschisă recent ța noi, poate fi 
mai lesne Înțeleasă dacă ne gîn- 
dim că spiritul satiric exprimat în 
arta plastică are în Germania o 
lungă și glorioasă tradiție. încă 
în plin Ev-medlu, în stranele și 
firidele catedralelor gotice, maeș
trii daltel și ciocanului, învin-gînd 
canoanele rigide clericale, au cio
plit în piatră pentru eternitate, 
dovada umorului și bunului lor 
simț laic.

Mai tîrzifi, mari artiști ca 
Lukas Cranach au luat pieptiș 
lupta împotriva papalității veroa
se, militi.nd de pe pozițiile unor 
idei mari, apropiate de interesele 
celor mulți, printr-o grafică sati
rică incisivă.

Dar transmiterea largă. în mase, 
a mesajelor artiștilor satirici, n-a 
fost posibilă decît în secolul XIX, 
cînd ideile revoluționare și-au 
găsit vehicolui adecvat: presa. 
Revistele ilustrate germane Flie- 
gende Blatter, Punch, Kladdera- 
datsch, au refleotat decenii de-a 
rîndul frămintările înnoitoare ale 
secolului trecut.

Artiști caricaturiști ca Reinicke, 
Oberlănder, Hengeler, Schwind, 
Spitzweg au înviorat paginile 
presei germane cu umorul lor, 
caustic sau înțelegător, după în
clinația temperamentală a fiecă
ruia. Biciuirea spiritului vegeta
tiv al micului burghez își găsește 
în acea vreme o expresie plastică, 
vie, originală și de un dinamism 
neîntîlnit încă, în crochiurile lui 
Wilhelm Busch.

începutul secolului nostru, 
marcat prin creșterea agresivității 
imperialiste, a cerut o formă plas
tică de demascare mai dramatică, 
mai incisivă. Caricaturiștii revis-

INFOR MÂȚII
Expoziția Crucii Roșii a R.P.R. 

organizată la Viena între 5 și 12 
noiembrie s-a bucurat de un fru
mos succes.

La Comitetul Central al Crucii 
Roșii a R.P.R. a sosit următoa
rea telegramă din partea delega
tului Comitetului Internațional al 
Crucii Roșii de la Viena : ^.Expo
ziția Crucii Roșii Romine din 
palatul Auesberg a fost astăzi în
chisă ; numărul vizitatorilor a 
fost foarte mare stîrnind un inte
res deosebit. Expoziția a avut un 
succes general și a fo-st foarte lău
dată”.

★
Sîmbătă dimineața a părăsit 

Capitala grupul de oameni de 
cultură și artă sovietici care ne-au 
vizitat țară în cadrul acordului 
cultural dintre R.P.R. și U.R.S.S. 

Din grup au făcut parte: V. 
V. Maksimova, soprană de colo
ratură, A. S. Tukato și L. I. 
Voîșnis, balerini, soliști ai tea
trului de Operă și Balet „S. M. 
Kirov“ din Leningrad, V. V. 
Kukinova. secretar de redacție al 
revistei „Teatr”.

★
Sub auspiciile Comitetului Na

țional pentru Apărarea Păcii din 
R.P R. și Consiliului General 
A.R.L.U.S. sîmbătă seara, la 
Casa Prieteniei Romîno-Sovietice 
din Capitală, tov. Matei Socor, 
maestru emerit al artei din 
R.P.R. membru în Consiliul Mon 
dial al Păcii, a vorbit despre 
„Poziția Uniunii Sovietice față 
de agresiunea imperialistă împo
triva Egiptului".

„■ I ,<

Eugen Taru

telor de satiră „Der Wahre Jakob" 
și „Simplizissmus", și-au luat a 
ceasta sarcină. In focul marei 
lupte împotriva militarismului 
barbar incitator la conflagrații 
mondiale, împotriva strigătoarelor 
nedreptăți sociale, șovinismului 
și clericalismului obscurantist, de. 
senul satiric s-a ridicat pe cul
mile majore ale artei plastice.

Cine poate uita planșele lui 
Kâthe Kahlwitz, dramatice demas. 
cări ale nedreptăților sociale? Ele 
rămîn adine gravate, pentru tot
deauna, pe retina celui care le-a 
privit odată.

In perioada republicii de la 
Weimar, artiștii progresiști oco
lesc paginile revistei Simpiizis- 
smus, care după primul război 
mondial deviază spre o politică 
de dreapfe. Noi reviste le solicită 
colaborarea : Der Eulenspiegel, 
Der Rote Pleffer etc. precum și 
organul central al Partidului Co
munist din Germania, Die rote 
Fahne.

Sălbatica guvernare nazistă su
grumă aceste manifestări ale 
unor spirite înaintate. Opiimarea 
si războiul reduc nemilos numă
rul artiștilor militanți, astfel că 
din vechea gardă numai puțini 
6int prezenți in presa democrată 
germană.

In expoziția actuală numele 
vechilor militanți Georg Wilke, 
Hans Baltzer (laureat al premiu
lui de stat), Beier-Red (artist de 
frunte pe care avem acum plăce
rea să.l avem printre noi), Kurt 
Poltiniak și Wilmar Riegenring 
se împletesc cu numele tinerilor 
Klaus Arndt, Henryk Berg, Peter

Mihail Sadoveanu în vizită 
la cenaclul lucrătorilor din învățămînt

Membrii cenaclului literar al 
Clubului Sindicatului lucrătorilor 
din învățămînt-București, au săr
bătorit vineri seară împlinirea a 
76 de ani de viață ai scriitorului 
Mihail Sadoveanu. Cu acest pri
lej, membrii cenaclului au primit 
vizita maestrului Mihail Sado
veanu.

Marele nostru scriitor a fo6t 
salutat în numele profesorilor și 
învățătorilor care activează în 
cadrul cenaclului de prof. Dimitrie 
Qoga.

Membrii cenaclului au rugat 
pe maestrul Mihall Sadoveanu să 
consimtă ca în viitor cenaclul pro.

Manifestări organizate 
cu prilejul centenarului lui Farkaș Bolyai

Tn cadrul manifestărilor orga
nizate cu prilejul centenarului lui 
Farkaș Bolyai. în cimitirul refor
mat din Tg. /Mureș a avut loc 
sîmbătă o solemnitate la mor
mintele celor doi Bolyai — tatăl 
și fiul. Cu acest prilej, au luat 
cuvîntul tov. Bugyi Pal, pre
ședintele comitetului executiv al 
sfatului popular al Regiunii Au
tonome Maghiare, Ștefan Valter, 
secretar al comitetului de partid 
al Regiunii Autonome Maghiare, 
Teodor Jovmir, directorul Școlii 
medii nr. 1, care a vorbit în nu
mele filialei din Tg. Mureș a 
Societății de Matematică și Fi
zică și Kozma Bela, directorul 
Școlii medii „Iosif Rangheț“, fos
tul colegiu unde a predat ca pro
fesor Bolyai Farkaș.

0.6ermană“
Dittrich, Harald Kretschmar ș.a.

Mulți ani și multă experiență 
de viață despart cele două gene
rații! Fire comune leagă însă pu
ternic pe acești maeștri ai satirei 
germane: dragostea pentru cei 
mulți, dorința comună <je a vedea 
izbîndind idealurile socialiste, 
lupta pentru triumful păcii. In a 
ceste zile, năzuințele lor care sînt 
și ale noastre, apar cu atît mai 
nobile, iar lupta pentru îndepli
nirea acestora cu atît mal înăl
țătoare.

Pentru rezolvarea plastică a unei 
tematici legate cu precădere de 
obiective imediate, caricaturiștii 
germani fac uz de o bogată fan
tezie susținută de o diversitate 
grafică demnă de luat aminte. Co. 
micul e cîntat pe o claviatură 
largă, cuprinzătoare. De la satira 
dramatică a maes'rului Hanz 
Baltzer, exprimată cu mijloace 
plastice majore, continuînd crea
tor buna tradiție a desenului sa
tiric german, până la jucăușul 
umor din desenele cu teme inter
ne ale lui Karl Schrader, tratate 
in pete moderne de culoare — se 
înscrie o gamă variată de stiluri 
și curente în care se reliefează, 
bine conturată, personalitatea dis
tinctă a fiecăruj expozant, umorul 
lui propriu. Mă feresc să intru 
într-o descriere mai amănunțită 
a lucrărilor expuse pentru a nu 
cădea în păcatil acelora care 
obișnuiesc să trădeze poanta anec
dotei înainte de a o asculta cum 
se cuvine.

Expoziția actuală, trimisă cu 
ocazia aniversării împlinirii a 7 
a.ni de la proclamarea Republicii 
Democrate Germane, e o nouă 
dovadă a identității străduințelor 
popoarelor noastre. Ea va însem
na desigur un nou pas în cimen
tarea prieteniei noastre.

îesorilor și învățătorilor din Ca
pitală să poarte numele său.

Primit cu aplauze călduroase 
de către cei prezenți, a luat apoi 
cuvîntul maestrul Mihail Sado
veanu care a îndemnat pe mem
brii cenaclului să nu uite nici un 
moment că forța oricărui scriitor 
rezidă în legătura sa cu poporul.

Mulțumindu-ie pentru cinstea 
pe care i-o fac dind cenaclului 
numele său maestrul Mihail Sa
doveanu a urat celor prezenți suc
cese în munca lor frumoasă de 
educatori ai tinerei generații și de 
creație literară.

Pe piatra de pe mormîn- 
tul lui Bolyai Farkaș a (ost așe
zată cununa cu frunze de dafin 
din argint a Școlii medii „Iosif 
Rangheț". In seara aceleiași zile 
a avut loc în sala de festivități 
a Școlii medii „Iosif Rangheț" o 
sesiune științifică comemorativă, 
în cadrul căreia Gergely Jeno, 
profesor la Universitatea „Boiyai" 
din Cluj, a vorbit despre „Bolyai 
Fafkaș, matematician". Palffy 
Antal, profesor la Școala medie 
„Iosif Rangheț", a prezentat o 
expunere despre „Bolyai Farkaș 
pedagog", iar Kozma Bala, di
rectorul școlii, despre „Bolyai 
Farkaș literat".

(Agerpres)

O importantă realizare 
a unor oameni de stlintă din Cluj

Pe urmele materialelor 

nepublicate

Urmările unor 
„măsuri“

Cu cîtva timp în urmă un co
respondent a scris ziarului nos
tru despre slaba activitate a că
minului cultural din Dobrocina, 
raionul Dej. „Manifestări cultu
ral.artistice nu se țin in satul 
nostru — scria printre altele co
respondentul — aparatul de radio 
este stricat, audiții muzicale nu 
au loc etc."

Semnalul critic al coresponden
tului a fast adus la cunoștința 
Sfatului popular regional Cluj, 
pentru cercetarea situației des
crise și luarea de măsuri cores
punzătoare.

Prin adresa nr. 47.312 din 28 
septembrie 1956, comitetul execu
tiv al sfatului popular regional 
ne informează că s-au luat ur
mătoarele măsuri :

— A fost înlocuit directorul 
căminului cultural din satul Do
brocina.

— A fost reparat aparatul de 
radio și, totodată, s-au procurat 
bateriile necesare.

S-ar părea, din cele relatate 
în urma măsurilor luate, că lu
crurile s-au îndreptat. In reali
tate s-a produs o singură schim
bare: directorul căminului cultu
ral a fost înlocuit. In prezent nu 
mai este director tovarășul Ion 
Secăturea, ci tov. Ilie Boneas. 
Deși au trecut cîteva luni de la 
înlocuirea directorului, la cămi
nul cultural nu se duce nici o 
activitate. Aparatul de radio este 
din nou stricat. Precum se vede 
persistă aceleași lipsuri.

Sistemul de muncă al comite
tului executiv al Sfatului popu
lar regional Cluj în rezolvarea 
acestei sezisări este formal. To
varășii de la Comitetul executiv 
nu trebuiau să se mulțumească 
doar cu schimbarea directorului, 
ci era de datoria lor să urmă
rească îndeaproape felul în care 
noul director dădea viață sarci
nilor încredințate, asigurînd îm
bunătățirea activității culturale 
în satul Dobrocina. Dacă n-a 
făcut lucrul acesta la vreme, este 
de datoria sa s-o facă acum.

Primul concert 
al cvartetului Komitas
fa sala Dalles a avut loc sîm- 

bătă seara primul concert al Cvar
tetului Komitas format din Avet 
Gabrielian, Serghei Aslamazian, 
artiști ai poporului din R.S.S. Ar
meană, Rafael Davidian, artist 
emerit al R.S.S. Armene și Hen
rik Talalian.

Cu prilejul turneului întreprins 
în țara noastră, solii muzicii din 
R.S.S. Armeană au excelat, sîm
bătă seara, în lucrările interpre
tate : Cvartet nr. 4 în do minor 
op. 18 de Beethoven, Cvartetul în 
re minor —- temă cu 5 variațiuni— 
de Eduard Mirzoian și Cvartetul 
nr. 2 în fa major op. 22 de Ceai- 
kovski, dînd dovada upei deose
bite măiestrii artistice.

Lucrările sesiunii Adunării Generale a O.N.U.
★ _ ★ ★

Interesele O.N.U., interesele păcii, cer reprezentarea 
Chinei Populare în Organizația Națiunilor Unite
NEW YORK 17 (Agerpres). — 

Corespondentul special Agerpres 
transmite :

In ședința plenară din dimi
neața zilei de 16 noiembrie a Adu. 
nării Generale a O.N.U. au con
tinuat discuțiile cu privire la in
cluderea pe ordinea de zi a celei 
de a 11-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a problemei reprezentării 
Republicii Populare Chineze la 
O.N.U.

Primul a luat cuvîntul Imre 
Horvath, șeful delegației Repu
blicii Populare Ungare, care a 
declarat că delegația sa sprijină 
propunerea Indiei ca problema re
prezentării Republicii Populare 
Chineze la O.N.U. să fie discutată 
în cadrul actualei sesiuni a Adu
nării Generale-

Au luat apoi cuvîntul reprezen
tanții Franței și Columbiei, care 
au susținut că „acum nu este 
timpul" de a disputa problema 
Chinei.

Reprezentanții Sudanului și 
Siriei au demascat această ma
nevră.

După o scurtă cuvîntare a pre
ședintelui Adunării Generale, Van 
Waithayakon, care a Încercat să 
justifice faptul că favorizează a- 
doptarea rezoluției ilegale a Co
mitetului General, a luat cuvîn- 

începerea
NEW YORK 17 (Agerpres). — 

TASS transmite : La ședința ple
nară a Adunăriț Generale a 
O.N.U. din după amiaza de 16 
noiembrie a început discuita po- 
litică generală în cadrul căreia 
delegațiile țși expun pozițiile gu
vernelor lor în legătură cu pro
blemele pe care le consideră mai 
importante.

In ședința din 16 noiembrie au 
rostit cuvintări reprezentanții 
Braziliei, Irakului, S.U.A., Ecua
dorului, Portugaliei și Republicii 
Dominicane.

Delegatul Braziliei De Freitas 
Valle a cerut membrilor O.N.U. 
„să dea dovadă de înțelepciune și 
răbdare", pentru a „evita perico
lul agravării" situației interna
ționale care s-a complicat. Dar 
delegatul Braziliei nu a putut 
propune nimic constructiv. Cerînd 
să se țină seama de interesele be
neficiarilor Canalului de Suez, el 
a încercat să justifice agresiunea 
Angiiei, Franței și Israelului în 
Egipt prin referiri la „știrbirea 
ințerpșelor" acestqr puteri de că
tre Egipt.

Reprezentantul Irakului a 
condamnat agresiunea Fran
ței, Angliei și Israelului îm
potriva Egiptului. întreaga lume, 
a spus Djemali, a fost cutremu
rată de invazia premeditată a 
trupelor israeliene în Egipt și dș 
atacul anglo-francez in regiunea 
Canalului de Suez,

Totuși Djemali a denaturat po
litica de pace a Uniunii Sovietice 
și a justificat de fapt acțiunile a- 
gresorilor preținzînd că ei chipu
rile au căulat să împiedice „pene
trația comunistă".

Delegatul S.U.A., Herbert Hoo
ver junior, în prezent secretar de 
stat ad-interim a suhliniat că A- 
dunărea Generală s-a întrunit In
tr-un moment cînd „lumea este 
presată de numeroase probleme" 
și că unele din aceste probleme 
sînt extrem de serioase. Două din 
problemele cele mai importante, 
el a citat evenimentele din Orien
tul Apropiat și din Ungaria, dar 
a pus îndeosebi accentul asupra 
așa-numitei probleme a „situației

tul șeful delegației Indiei. Krishna 
MMenon a analizat tn mod amă
nunțit „argumentele" adversarilor 
examinării problemei reprezentări; 
Chinei la O.N.U. El a arM n 
treaga netemeinicia a afwmațnior 
acelora care declară ca n-ar 
swh încă timpul“ Pentru exa- 

mmarea acestei probleme impor
tante care preocupa cele mai lărgi 
cercuri ale opiniei publice din 
toate țările. ...

K, Menon a sublimat că dis
cuțiile care se desiașoara 
Adunarea Generală în l^ul pro
punerii Indiei au aratat cit de im 
portantă este Piob'ema reprezen
tării Chinei la O.N.U.

Nu pot *i ignorate aspirațiile 
poporului chinez, a continuat re
prezentantul indiei, care spnjma 
in mod ferm guvernul său indife
rent de faptul dacă acesta este 
sau nu pe placul cuiva. Acum este 
mai important decîț orteind sa se 
examineze mai intii problema r 
prezentării Chinei deoarece Ura 
adevărații reprezentant ai aces 
tei țări nu pot fi examinate pro
blemele actuale serioase care sțau 
in prezent in iuta intregn lumi șl 
in fața O.N.U. Fara Republica 
Populară Chineză nu se poate a- 
sigura stabilitatea in lume. 
"SM Sft- 

discuției politice 
din Ungaria". El și-a _ exprimat 
nemulțumirea că încercările de a- 
mestec în treburile Ungarie! prin 
intermediul O.N.U. nu au dat 
rezultatele pe care le: scontau m 
mod evident S. U. A. De 
a spus el, Adunarea trebuie sa 
ia măsuri urgente în aceasta pro- 
bleHoover a cerut ca „problema 

ungară" să fie examinata cu prio
ritate în speranța că exagerind 
în mod artificial aceasta „pro
blemă" va reuși să abata atenția 
Adunării și opiniei publice mon
diale de la acțiunile agresive a?e 
Israelului, Angliei Și Fran.ei in 
EgT?ecînd la situația din Orientul 

Apropiat, Hoover a salutat decla
rațiile Angliei, Franței și Israe
lului că sînt „gata sa cola 
boreze" la Înfăptuirea hotarj- 
rilor Organizației Națiunilor 
Unite. Hoover și-a exprimat 
neliniștea în legătură cu știrile 
despre posibilitatea apariției .vo
luntarilor în Orientul Apropiat. 
Datoria tuturor țărilor inclusiv 
a participanților' la conflict a spus 
el consta în a se abține de a in
troduce în regiunea recentelor o- 
peratiuni militare a oricăror for
țe in afară de forțele speciale ale 
O.N.U Dar Hoover n-a exprimat 
punctul de vedere al S.U.A. fața 
de cererea cu privire la retrage
rea neîntîrziată a forțelor arma
te ale agresorilor de pe teritoriul 
Egiptului.

Hoover a salutat constituirea 
agenției internaționale pentru e- 
nergia atomică, calificind-o ca un 
mare pas înainte.

Referindu-se la problema de- 
zarmgru, Hoover a declarat;

„Problema preîntîmpinării răz
boiului atomic preocupa toate 
țările, pe fiecare om. Cu țoale a- 
cesteq, producția de arme nuclea
re continuă și primejdia îngrozi
toare a războiului atqmif .ccn’ 
tinpă să amenințe omenirea... 
Trebuie să încercăm să obținem 
supees în această problema Pe 
toate liniile. Statele Unite inten
ționează să folosească orice posi
bilitate pentru realizarea unui a- 
devărat acord. Nu trebuie msa sa

Trupele 
trebuie sâ 

teritoriul

străine 
pârâseatca 
Egiptului

Declarația premierului 
Nehru —

dar sînt Încredințat că cei care 
ignorează acum cu atîta încăpățî- 
nare faptele absolut evidente vor 
fi în curînd nevoiți să renunțe la 
o asemenea poziție nerealistă.

Cuvîntarea delegatului Indiei a 
fost subliniată de anlauze

Reprezentantul statului Peru, 
Belaunde. și ciancaișistul au în
cercat să diminueze însemnătatea 
cuvîntării iui Menon și s-au dedat 
la atacuri calomnioase împotriva 
Republicii Populare Chineze.

Apoi a fost pusă la vot rezo
luția ■ americană care respinge 
propunerea indiei cu privire la 
examinarea problemei reprezentă
rii Chinei la O.N.U. la aqtuala 
sesiune a Adunării Generale,

împotriva acestei rezoluții au 
votat 24 de delegații — U.R.S.S , 
India, Cehoslovacia, Indonezia, 
Polonia, Birmania, Nepal, Bulga 
ria, Albania, Iugoslavia, Egipt. 
Siria, România, Ungaria, R.S.S. 
Ucraineană, R.S.S Bielorusă, Af
ganistan, Ceylon, Sudan, Yemen, 
Norvegia, Suedia, Finlanda, Dane
marca. Opt delegații — Tunisia. 
Libia, Laos, Iordania, Arabia 
Saudită, Cambodgia, Portugalia, 
Israel — s-au abținut de la vot. 
Rezoluția americană a fost im- 
pusă Adunării Generale cu 47 de 
voturi, mai ales prin voturile de 
legațiilor puterilor coloniale și 
țărilor Americii Latine.

generale
ne lăsăm înșelați de promisiuni 
ademenitoare în loc de propuneri 
sincere".

Hoover a încercat să arunce 
vina pentru impasul creat țn pro
blema dezarmării asupra Uniunii 
Sovietice, acuzînd-o fără temei de 
nedorința de a accepta „un sis
tem efectiv de inspecție și con
trol". Astfel, delegatul S.U.A. a 
arătat că Statele Unite continuă 
să se mențină pe poziția lor an
terioară care împiedică orice pro
gres pe calea dezarmării.

In încheiere Hoover a declarat:
„Trăim vremuri grele. Aceasta 

cere ca toate țările să dea dovadă 
de maximum de rezervă și chib
zuință. Aceasta impune un nou 
mod creator de a aborda vechile 
probleme îp vederea realizării 
unei păci echitabile și îndelun
gate.

Țelul nostru trebuie să fie o 
lume în care țările și popoarele 
să poată exista alături indepen
dent de sistemele lor politice, e- 
conomice și sociale interne, fără 
teamă și cu speranța reală că as
pirațiile lor se vor înfăptui. Or
ganizația Națiunilor Unite poate 
constitui un instrument de nepre
țuit pentru realizarea acestui țel".

Nu se poate să nu se remarce 
că această declarație a delegatu
lui american, care recunoaște ne
cesitatea coexistentei pașnic? a 
statelor cu sisteme sociale dife
rite, nu concordă nici cu nume
roase teze expuse în cuvîntarea 
sa, nici cu poziția adoptată de 
Statele Unite in multe probleme 
importante.

Delegații Portugaliei și Repu
blicii Dominicatțe s-șu șiiuat pe 
poziții asemănătoare cu ale S.U.A.

La sfirșitul ședinței președinte
le Adunării a declarat că la cere
rea „unor delegații" discuția ge 
nerală va fi întreruptă, iar la 
ședința plenară din 19 noiembrie 
va fi examinată problema care a 
figurat pe ordinea de zi a celei 
de a 2-a sesiuni speciale a Adu
nării Generale a O.N.U., adică 
așa numita problemă a „situației 
din Ungaria".

Discuția generală va continua 
la 20 noiembrie.

DELHI 17 (Agerpres).—După 
cum relatează Biroul indian de 
informații, la 16 noiembrie pri
mul miniștru al Indiei, Nehru, a 
făcut în Adunarea populară a 
parlamentului o declarație cu 
privire la politica externă a gu
vernului indian.

La începutul declarației sale, 
Nehru s-a ocupat de evenimen
tele care au precedat atacul ar
mat al Angliei, Franței și Israe
lului împotriva Egiptului. El a
arătat că India a urmărit cu deo
sebită neliniște politica Angliei
..- r? j 1

i Suez,
folosite 

rezolva-

companiei

împotriva 
Nehru, și

și Franței după naționalizarea 
companiei Canalului de 
sperînd însă că vor fi 
metode pașnice pentru i 
rea conflictului.

începerea operațiilor militare 
ale Angliei și Franței împotriva 
Egiptului, a continuat ... .’ 
îndeosebi bombardarea unei părți 
a orașului Cairo și altor regiuni 
din Egipt, a constituit o grea lo
vitură nu numai pentru poporul 
Indiei, ci și pentru un mare nu
măr de oameni din celelalte 
țări, inclusiv Anglia. Aceasta 
este o agresiune evidentă a două 
state puternice împotriva unei 
țări mai slabe pentru a impune 

<— mergînd plnă la 
guvernului acestei

voința lor, 
schimbarea 
țări.

După ce a 
îmbunătățire 
tură c_U încetarea focului în ’E- 

există

oarecaresubliniat o
a situației în legă- 

mare de

gipt, Nehru a spus că 
numeroase tendințe care, dacă 
nu vor fi reținute, pot să ducă la 
înrăutățirea rapidă a situației și 
la revenirea la război. Dacă, din 
nefericire, operațiile militare vor 
începe din nou. a spus Nehru, 
este posibil ca ele să se extindă 
pe un teritoriu mult mai mare 
și să ducă la război pe scară 
largă.

Subliniind numărul ____
victime în rîndurile populației 
pașnice egiptene, Nehru a decla
rat că India va trimite cu un 
avion special în Egipt o mare 
cantitate de medicamente.

Nehru a aprobat comportarea 
Egiptului după naționalizarea Ca
nalului de Suez. El a declarat 
că nu cunoaște consultările prea
labile dintre agresori dar este 
clar că planurile lor sînt legate 
între ele, atacul anglo-francez a 
ajutat agresiunea Israelului și 
vice-vșrsa. Numai marea indig
nare a popoarelor nu numai Jin 
Asia și din Africa, daf și din 
Europa și America și acțiunile 
întreprinse de O.N.U. au frinat 
întrucîtva această agreșiupe.

Referindu-se apoi la evenimen
tele din Ungaria, Nehru a carac
terizat poziția Indiei fată de re
zoluția O.N.U. cu privire la Un
garia declarînd: cele mai mari 
obiecțiuni provoacă acea parte a 
rezoluției in care se cere ca ale
gerile din Ungaria să fie desfă
șurate sub supravegherea O.N.U. 
Noi am obiectat în mod hotărit 
împotriva acestui fapt pentru că 
am socotii că aceasta conlrayine 
Cartei O.N.U. și va pune Unga
ria în situația unui stat lipsit de 
suveranitate. Orice acord prevă- 
zind un asemenea amestec, cu 
alegeri sub supraveghere străină, 
ni se pare că va crea un prece
dent prost care poate fi folosit 
în viitor pentru amestecul In tre
burile Interne ale altor țări.

Aceste cuvinte ale primului mi
nistru s-au bucurat de aprobarea 
înțregii săli.

Nehru a subliniat că, după pă
rerea Indiei, rezoluția O.N.U. nu 
va fi deloc utilă Ungariei.

El a spus că India 
Urgente în vederea 
Ungariei.

ia măsuri 
ajutorării

Pacea în Orientul Mijlociu 
poate și trebuie să fie salvată!

In parcul din centrul Cluju
lui, frunzele au așternut pe 
alei covor foșnitor. Dimineața, 
parcul se trezește din amor
țeala platinată cu brumă, de 
zarva studenților gălăgioși ce 
străbat aleile spre universita
tea ,.Bolyai". In laboratoarele 
acestui institut de știință — 
ce stă ca un simbol al priete
niei tinerilor romini și ma
ghiari și al libertăților de care 
se bucură minoritățile națio
nale din țara noastră — lu
crează o serie de cercetători și 
profesori — romini și ma
ghiari. Ca răspuns la grija pe 
care statul o poartă oamenilor 
de știință, un colectiv de pro
fesori și cercetători a realizat 
sinteza cloromicetinei — ro
dul unor cercetări îndelungate

Cu insistența și inoportuni
tatea profesională, am intrat 
in laboratorul universității și 
am surprins pe trei din mem
brii colectivului la masa expe
riențelor, printre eprubetele, 
dispozitivele și caietele de ob
servații Resemnat, tov. Anton 
Balogh, profesorul titular al 
catedrei de chimie, a intrerupt 
cercetările și ne-a impărtășif 
taina importantei realizări.

„De la început trebuie să vă 
spun că nu este vorba de vreo 
descoperire „inedită" așa cum 
pe semne sînteți tentați să o 
numiți. Meritul cloromicetinei 
rominești este că sinteza ei — 
mult mai simplă și mai econo
mică — a fost terminată pen
tru prima oară în Europa, aici 
in laboratorul universității 
„Bolyai”. Lucrul acesta a în
ceput de mult, din 1949, după 

ce s-a format filiala Institutu
lui de cercetări chimicq-farma- 
ceutice și s-a trecut in plan și 
realizarea acestei sinteze.

Primele cercetări — cu toa
te că ap dat rezultatul dorit: 
cloromjcetina — au fqst pe 
rind abandonate. Sintezele nu 
se pretau pentru trecerea in 
producție pe scară industrială 
a medicamentului, ci aveau 
doar importanță de laborator, 
din cauza materiilor prime 
greu accesihile. De aceea, efor
turile s-au îndreptat spre găsi
rea unor metode mult mai 
simple, pentru adaptarea lor 
la procesul industrial. Vreme 
de cinci ani colectivul a mun
cit, a încercat, a perseverat. 
Cele cinci grame de cloromi- 
cetină obținute incă din 1950 
— primele in Europa — cons
tituiau un imbold dar și o 
chestiune de onoare pentru 
colectivul de profesori șț cer
cetători. Cu cîteva luni mai 
tirziu a apărut o sinteză a clo
romicetinei realizată pe o cale 

diferită, obținută de către un 
colectiv condus de acad. prof. 
C. D. Nenițescu".

Munca cercetătorilor de la 
„Bolyai" nu scădea în intensi
tate. S-au elaborat pe rind 
patru metode noi de obținere a 
cloromicetinei, fiecare mai 
bună decif cea anterioară. In 
sfîrșit, ultima, a mulțumit pe 
cercetători: era foarte simplă 
șl economică; se putea indus
trializa cu minimum de con
diții, cerea un utilaj simplu, 
iar medicamentul nu-și pier
dea din valoarea lui inițială 
iată deci o realizare cu care 
colectivul oamenilor de știință 
de la Cluj se poate mîndri. 
Cu modestia proprie ade- 
văraților creatori, ei arun
că „vina" unul pe altul. 
Astfel, profesorul Anton Balogh 
declară că „partea leului" lț> 
greutățile cercețărilor a căzut 
pe umerii tinărului cercetător 
Alex. Kovendi. Acesta afirmă 
dimpotrivă, că profesorul care 
a condus colectivul, a organi

zat cercetările aducind prin
cipalul aport. De asemerfea, ni
meni nu s-ar fi putut lipsi de 
contribuția tovarășei Crăciu- 
nescu. Pină la urmă s-a căzut 
de acord că întregul colectiv 
de cercetători — romîni și ma
ghiari — a avut un merit 
egal la elaborarea „celei 
mai economice sinteze de obți
nere a cloromicetinei".

Importante sînt două lu
cruri : 1) că pe lingă antibio
ticele moderne ce se fabrică 
acum la no| în țară se va pu
tea produce și cloromicetina, 
un antibiotic puternic, indicat 
împotriva bolilor ca tifos exan- 
tematic, tuse convulsivă, febră 
tifoidă și altele; și 2) că un 
grup de profesori Și cercetă
tori măghiari și romîni și-au 
pus laolaltă priceperea, efortu
rile și cunoștințele — pentru 
a realiza un lucru folositor În
tregului popor.

G. PIETRARII

Deunăzi, ziarul reaoționqf 
francez „L'Aurore", referindu-se 
la recentele mesaje trimise de 
N. A. Bulganin conducătorilor 
guvernelor Angliei, Franfei șl 
Israelului, era nevoit să consta
te că ele pot servi „drept ele
ment destul de prefios pentru 
destindere". Această apreciere 
— amară pentru cei ce ți pros: 
lăvesc pe agresori — constituie 
un adevăr unanim recunoscut: 
Uniunea Sovietică luptă — nu 
tn vorbe, ci tn fapte — pentru 
slăbirea încordării internațio
nale.

Agresiunea Angliei, Franfej 
și Israelului în Egipt a crept 
tn Orientul Apropiat o situație 
încordată, care primejduiește 
pacea lumii. Unde au țintit a- 
gresorii se știe: Anglia și Franța 
fa folosind drept unealtă Is
raelul au dezlănțuit agresiunea 
cu scopul de a, ocupa Canalul 
de Suez și de a reinștaura pri
vilegiile dominației colonialiste 
in Egipt și in celelalte țări ara
be. In ciuda celor afirmate că 
s-ar fi procedat cu mănuși 
(Eden: „cu precauție") pentru 
a se evita pierderile omenești, 
faptele arată că trupele cotro- 
nitoare au acționat tn mod bar
bar. Numai la Port-Said și-au 
găsit moartea ori au fost răniți 
15.000 de egipteni. Aspectul o- 
rașului Fa descris, intre alții, și 
fotoreporterul suedez Anderson 
care p mărturisit că reprezintă 
cea mai groaznică priveliște 
din cite a văzut fotografiind 
aspecte de război. Ceea ce s-a 
intimplat la Porț-Said — a 
spus Anderson — „constituie o 
rușine pentru Anglia. Aceasta 
este o pată neagră, ce nu va 
putea fi spălată niciodată" .

Mari pagube i-au fost prici
nuite și Canalului de Suez, in
stalațiilor sale. Prin scufunda
rea unor vase, navigația este 
împiedicată pentru multă vreme 
de aci înainte. Trebuie să se re
cunoască că nu numai victimei 

agresiunii, i s-a adus mult rău, 
dar atacul armat asupra Egip
tului s-a iptors și împotriva a- 
gresorilor, Blocarea canalului 
n-a făcut decît să ducă la o as- 
fufire p cțizei de petrol din 
Franța și Anglia, la dificultăți 
economice în apus prin întreru
perea circuitului prin Suez. Co
merțul Angliei șl Franței este 
lovit apoi prin boicotarea măr
furilor acestora de către o serie 
de țări arabe. Un alt aspect în
semnat al problemei e acela pri
vind știrbirea prestigiului poli
tic pe plap internațional al ță
rilor agresoare.

Așa cum subliniază De
clarația guvernului sovietic 
cu privire la problema de
zarmării și a micșorării încor
dării internaționale Anglia. 
Franța ca și celelalte puteri par- 

. țidpante la pactul N.A.T.O. au 
avut de suferit a slăbire a po
tențialului lor economic, politic 
și militar.

Peslănțuirea războiului bar
bar în Egipt a stlrnit îm
potriva autorilor lui — o 
ură nemai intilnită in întreaga 
lume și in primul rind in țările 
Asiei și Africii. Pretutindeni au 
.avut lac mitinguri și demon
strații de protest impotriua mîr- 
șavei agreșiunl, In sprijinul 
cauzei drepte a poporului egip
tean.

Cu toate că focul a încetat în 
Egipt, situația e departe de a fi 
normală. Trupele agresoare 
conținui șă se afle tn Egipt tn 
ciuda hotărtrilor O.N.U. La Pa
ris și Londra se fac planuri 
năstrușnice care poartă tn ele 
germenele unor noi încordări: 
Franța și Anglia vid in pre
zența trupelor O.N.U. la Suez 
mijlocul de instaurare a așa- 
zisei „administrații internațio
nale a canalului". La rîndul său 
Israelul — încurajat de Anglia,

Franța și S.U.A. — revendică 
teritorii care aparțin Egiptului.

Intr-un discurs ținut la 16 
noiembrie a.c., referindu-se la 
evenimentele din Orientul A- 
propipt, Nehru a spus că există 
numeroase tendințe, care dacă 
nu vor fi reținute pot să ducă 
la înrăutățirea rapidă a situa
ției și la revenirea la război. 
Dacă, din nefericire, operațiuni
le mjlitare vor începe dip npu, 
a spus Negru, este posibil ca 
ele să se extindă pe un terito
riu mult , mai mare și su ducă 
la un război pe scară largă.

In asemenea împrejurări, care 
pot implica primejdii grave pen
tru pacea lumii. Uniunea So
vietică indică prin mesa/ele lui 
N. A. Bulganin soluțiile cele 
mai nimerite pentru restabilirea 
păcii in Orientul Apropiat. 
Punctul de vedere al Uniunii 
Sovietice in rezolvarea justă a 
problemei in litigiu coincide cu 
părerea popoarelor Asiei și A- 
fripei, cu părerea tuturor popoa
relor iubitoare de pace care cer 
retragerea imediată a trupelor 
agresoare din Egipt, tn mesajul 
adresat de N. Ă. Bulganin lui 
A. Eden se spune: „Guvernul 
sovietic consideră că pentru 
restabilirea păcii și liniște! în 
Orientul apropiat și pentru lichi
darea consecințelor agresiunii 
împotriva Egiptului este nece
sar în primul rînd ca guvernele 
Angliei, Franței și Israelului să 
retragă imediat de pe teritoriul 
Egiptului toate țrupele invada
toare, așa cum cere guvernul 
Egiptului și cum prevede hotă- 
rîrea sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U,",

Alte puncte de vederș ale 
Uniunii Sovietice formulate tn 
recentele mesaje ale lui N. A. 
Bulganin se referă ia găsirea, 
prin eforturi comune, a unei re
zolvări care să exoludă pe viitor 
posibilitățile unor noi provocări 
ale Israelului, care să asigure 

despăgubirea Egiptului pentru 
pagubele materifițe pricinuite și 
restituirea de către Israel a bu
nurilor jefuițe de pe teritoriul 
egiptean.

Ca apărătoare hoțărită a 
principiului respectării libertății 
și suueranitclții popoarelor, U- 
niunea Sovietică atrage atenția 
că forțele armate pie O.NU. 
trebuie să stafioneze de o parte 
și de altp a liniei dp demarcație 
intre Israel și Egipt și nicide
cum în zona Canalului de Suez.

Nu ipcape îndoiala că acest 
program de acțiuni in favoarea 
păcii și securității in Orientul 
Mijlociu corespunde aspirațiilor 
întregii lumi. De aceea, mesajele 
lui N. A. Bulganin adresate 
conducătorilor guvernelor An
gliei, Frapței și Israelului au 
fost salutate cu căldură de opi
nia publică mondțală.

Iubitorii de pace d*n țara 
no.astră, care salută cu ‘încrede
re inițiativele de pace ale Uniu- 

1 nil Sovietice, consideră aceste 
mesaje ca pe niște documente 
de mare însemnătate internațio
nală.

Tineretul muncitor din R.P.R. 
a condamnat cu tărie agresiu
nea Angliei, Franței și Israelu
lui, care a făcut să curgă sin- 
gele pașnicului popor egiptean, 
primejduind pacea lumii. Ei a-, 
deră din inimă lp moțiunea Co
mitetului Național pentru Apă
rarea Păcii din R.P.R. car» 
spune:

„Cerem Organizației Națiuni
lor Unite ca, acționînd cu toată 
energia, să ia măsuri urgente 
pentru ca statele agresoare să-și 
retragă imediat trupele cotropi
toare de pe teritoriul egiptean. 
Pacea în Orientul Mijlociu poa
te și trebuie să fie salvată !“

D. MIHAIL

„Seînteia tineretului”
Pag. 3-a 18 noiembrie 1956



DECLARAȚIA GUVERNULUI SOVIETIC 
cu privire la problema dezarmării 

și a micșorării încordării internaționale

Experiența cu arma 
nucleară în U.R.S.S.
MOSCOVA 17 (Agerpres). - 

TASS transmite: La 17 noiem
brie 1956 in Uniunea Sovietică a 
avut loc o experiență cu arma 
nucleară.

Explozia a avut loc la mare 
înălțime.

Experiența a-a desfășurat cu 
succes.

Scrisorile adresate de N. A. Bulganin 
lui D. Eisenhower, Ciu En-lai, A. Eden, 

Guy Mollet și J. Nehru

(Urmare din pag. l-a)

este ridicarea niveluluj de frai al poporului său, dezvoltarea for
țelor de producție ale societății, eliberate de cătușele relațiilor de 
producție capitaliste. Acest lucru poate fi asigurat nu in condi
țiile războiului ci în condițiile dezvoltării pașnice care permit 
folosirea posibilităților inepuizabile ale avîntului economiei, cul
turii și științei socialiste.

In Uniunea Sovietică nu există grupuri șl clase sociale care să 
se îmbogățească de pe urma războiului și a conjuncturii de război 
și care să fie interesate în cursa înarmărilor, cotropirea de teri
torii străine și declanșarea de războaie agresive.

Este bine cunoscut faptul că dintr-o țară agrară înapoiată Rusia 
s-a transformat într-o scurtă perioadă istorică intr-un puternic stat 
industrial, care dispune de toate condițiile și resursele pentru un 
avînt rapid, continuu al economiei sale, pentru ridicarea bunăstării 
materiale și a nivelului cultural al poporului sovietic. Ritmul fără 
precedent al dezvoltării economiei Uniunii Sovietice este dovedit 
de faptul că în ultimii 25 de ani volumul producției industriale a 
U.R.S.S. a sporit de peste 20 de ori, in timp ce volumul producției 
industriale a tuturor țărilor capitaliste a sporit în aceeași perioadă 
cu mai puțin de două ori.

Uniunea Sovietică dispune de un teritoriu uriaș de rezerve 
Imense de cărbuni, petrol, minereu de fier, metale neferoase, de 
rezerve inepuizabile de resurse energetice, inclusiv cele mai mo
derne metode de producție a energiei electrice cu folosirea materiei 
prime atomice. Economia planificată a Uniunii Sovietice asigură 
desfacerea normală a mărfurilor produse și de aceea în fața 
U.R.S.S. nu se pune problema cuceririi de piețe pentru desfacerea 
mărfurilor sale. Ea își întemeiază relațiile economice cu celelalte 
state pe baza egalității în drepturi și a avantajului reciproc, ceea 
ce asigură posibilitatea unui schimb normal de mărfuri în inte
resul avintuiui continuu al economiei naționale.

Pășind pe calea socialistă și obținînd succese fără precedent în 
dezvoltarea economiei naționale și a culturii lor, popoarele Uniunii 
Sovietice s-au .putut convinge din propria lor experiență că siste
mul socialist reprezintă sistemul cel mai progresist și asigură po
sibilitatea unei astfel de dezvoltări a economiei naționale în 
U.R.S.S. cît și în celelalte state socialiste care va asigura în mod 
Inevitabil victoria socialismului in întrecerea economică pașnică cu 
capitalismul. Poporul sovietic este ocupat cil îndeplinirea sarcinii 
de a ajunge din urmă și a depăși cele mai dezvoltate țări capita
liste din punct de vedere al nivelului producției industriale pe cap 
de locuitor. Oamenii sovietici sînt convinși că bizuindu-se pe o 
tehnică puternică, pe marea superioritate a sistemului economic 
socialist, ei pot obține intr-o perioadă istorică scurtă acea dezvol
tare multilaterală a forțelor materiale și spirituale ale omului și 
acea armonie a vieții sociale pe care o va aduce construirea co
munismului.

Guvernul sovietic este ferm convins că interesele poporului so
vietic în ce privește menținerea șl întărirea păcii coincid Intrutotul 
cu interesele tuturor celorlalte popoare atît din apus cît și din 
răsărit. Ele nu au nevoie de bombe atomice, tancuri și tunuri, ele 
au nevoie de îmbrăcăminte, alimente, locuințe, școli pentru copii, 
un viitor liniștit și asigurat. Popoarele din țările slab dezvoltate 
vor să pună capăt înapoieri; seculare, sărăciei, moștenirii grele a 
asupririi coloniale.

Evenimentele din ultimul timp care au avut loc în Orientul 
Apropiat au arătat țn mod evident cît de mari sînt forțele intere
sate în menținerea păcii și care sînt gata să pună friu cu toată 
hotărîrea agresorilor. Totodată aceste evenimente au dovedit că 
cercurile agresive ale anumitor puteri sînt gata ca, în numele in
tereselor lor înguste, să arunce lumea în viitoarea unui nou război 
mondial, punînd popoarele în fața primejdiei unor noi conflicte 
militare de natură să creeze consecințe grele pentru omenire.

Iată de ce în acest moment de mare răspundere Uniunea So
vietică își ridică din nou glasul pentru încetarea cursei înarmărilor, 
pentru interzicerea armelor atomică și cu hidrogen, pentru interzi
cerea experiențelor cu aceste arme.

In scopul realizării practice și cît mai rapide a acestor cereri, 
tn înfăptuirea cărora sînt vital interesate toate popoarele, guver
nul sovietic propune :

1. Să se reducă în decurs de 2 ani forțele armate ale Uniunii 
Sovietice, Statelor Unite ale Americii șî Chinei la 1—1,5 milioane 
oameni pentru fiecare din aceste state, forțele armate ale Angliei 
și Franței la 650.000 oameni, pentru fiecare stat în parte și la 
150—200.000 pentru fiecare din celelalte state.

Ca prim pas spre aceasta să se reducă în decursul primului an 
forțele armate ale U.R.S.S., S.U.A. și Chinei la 2,5 milioane de 
oameni și forțele armate ale Angliei și Franței la 750.000 de oa
meni pentru fiecare din aceste state.

în mod corespunzător țările menționate trebuie să-și reducă ar
mamentul.

2. Să se Înfăptuiască în decursul termenului mal sus arătat In
terzicerea armelor atomică șl cu hidrogen odată cu Încetarea pro
ducției armei nucleare, interzicerea folosirii ei, distrugerea totală 
a stocurilor acestei arme și scoaterea ei din armamentul statelor.

Ca prim pas să se înceteze imediat experiențele cu armele ato
mică și cu hidrogen.

3. Să se reducă în decursul anului 1957 cu o treime forțele 
armate ale S.U.A., U.R.S.S., Angliei și Franței staționate pe teri
toriul Germaniei, lnstituindu-se controlul corespunzător asupra 
acestei reduceri.

4. Să se înfăptuiască în decursul anului 1957 reducerea consi
derabilă a forțelor armate ale S.U.A., Angliei și Franței, staționate 
pe teritoriul țărilor participante la NATO, și a forțelor armate 
ale U.R.S.S., care staționează pe teritoriul țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

5. Să se lichideze în decurs de doi ani bazele militare străine, 
bazele maritime militare și aeriene militare de pe teritoriul altor 
state.

6. Să se reducă cheltuielile militare ale statelor în decurs de 
doi ani corespunzător cu reducerea forțelor armate, armamentelor, 
cu interzicerea armelor atomică și cu hidrogen și cu lichidarea ba
zelor militare străine de pe teritoriul altoț state.

7. Pentru supravegherea îndeplinirii de către state a obligațiilor 
asumate in ce privește dezarmarea, să se stabilească un control 
internațional sever și eficace, care să dispună de toate drepturile 
și funcțiile necesare acestor scopuri.

In scopul preintimpinării unui atac prin surprindere al unui stat 
împotriva altui stat, pe teritoriile statelor să se instituie, pe bază 
de reciprocitate în marile porturi, la nodurile de cale ferată, pe 
autostrăzile principale, aerodromuri, posturi de control care să ur
mărească să nu aibă loc o concentrare primejdioasă de forte ar
mate și armament.

Guvernul sovietic și-a exprimat deja în repetate rînduri poziția 
față de propunerea privind așa-numitul plan de luare de fotografii 
din avion și a declarat că această propunere nu rezolvă nici pro
blema controlului dezarmării, nici a preintimpinării agresiunii.

Ținind insă seama de faptul că propunerea privind luarea de fo
tografii din avion se formulează ca condiție pentru încheierea unul 
acord în problemele dezarmării, ceea ce crează obstacole serioase 
in calea realizării unui asemenea acord, guvernul sovietic este gata 
ca în vederea contribuirii la realizarea cit mai grabnică a unui 
acord să examineze problema luării fotografiilor din avion în re
giunea de staționare în Europa a principalelor forțe armate ale 
blocului Atlanticului de nord și a țărilor participante la Tra
tatul de la Varșovia, calculindu-se în adinciine pină la 860 km. 
spre est și vest de linia de delimitare a forțelor armate mai sus 
menționate cu condiția să existe asentimentul statelor respective.

Propunînd Înfăptuirea măsurilor mai sus menționate, guvernul 
sovietic consideră că după realizarea lor trebuie pusă problema 
lichidării totale a forțelor armate șl a armamentelor de toate tipu
rile, statele menținind numai asemenea contingente de miliție 
(poliție) care sînt necesare pentru menținerea securității interne, 
și paza frontierelor.

Guvernul sovietic, credincios politicii sale de asigurare a păcii 
și dorind să dea popoarelor certitudinea că armele nu vor fj nici
odată folosite pentru rezolvarea litigiilor dintre state, propune din 
nou să se încheie un pact de neagresiune intre țările care fac 
parte din alianța nord-atlantică și țările participante la Tratatul 
de la Varșovia, Un asemenea pact, ținîndu-se seama de faptul că 
printre participanții săi s-ar număra Uniunea Sovietică și S.U.A., 
adică statele care dispun de cele mai puternice forțe armate, ar 
aduce schimbări radicale în întreaga situație internațională, con
tribuind la micșorarea încordării internaționale și la crearea încre
derii între state.

întrucit examinarea în organismele O.N.U. a problemelor dezar
mării nu a permis pină în prezent să se obțină vreun rezultat real 
în rezolvarea problemei reducerii armamentelor și interzicerii armei 
atomice, guvernul sovietic consideră necesar ca paralel cu conti
nuarea eforturilor în această direcție în organismele O.N.U. să se 
caute căi mai eficace pentru rezolvarea acestei probleme. Luind 
în considerație faptul că situația internațională creată impune ne
cesitatea luării unor măsuri imediate în scopul preintimpinării 
unui război și al încetării cursei înarmărilor, guvernul sovietic 
consideră indicată convocarea unei conferințe a șefilor guvernelor 
U.R.S.S., S.U.A., Angliei, Franței și Indiei, așa cum a propus 
președintele Confederației Elvețiene. O asemenea conferință ar 
putea înlesni realizarea unor acorduri in chestiunile referitoare la 
problema dezarmării.

Ținerea cu succes a unei conferințe a șefilor guvernelor celor 
cinci state ar putea să pregătească convocarea unei conferințe mai 
largi pentru examinarea acestor chestiuni, la care ar putea să ia 
parte șefii guvernelor tuturor țărilor participante la NATO și la 
Tratatul de la Varșovia. Guvernul sovietic consideră că ar fi de 
dorit ca la lucrările unei asemenea conferințe să participe de ase
menea șefii guvernelor unei serii de alte țări și in primul rind ai 
Republicii Populare Chineze, Indiei. Iugoslaviei, Indoneziei și Bir- 
maniei care nu sînt participante nici la Tratatul de la Varșovia, 
nici la asemenea grupări militare ca, NATO, SEATO, pactul de la 
Bagdad.

Dacă s-ar întîmpina dificultăți în calea convocării unei conferințe 
a șefilor guvernelor celor cinci puteri, atunci, după părerea guver
nului sovietic, intereselor micșorări) încordării internaționale și în
sănătoșirii situației internaționale i-ar corespunde convocarea unei 
conferințe mai largi așa cum se menționează mai sus.

Guvernul sovietic consideră necesar să sublinieze cu toată serio
zitatea faptul că în prezent în fața lumii se află două căi: fie 
calea încetării „războiului rece", a renunțării la politica „de pe 
poziții de forță", a dezarmării și creării tuturor condițiilor pentru 
coexistența pașnică a statelor cu sisteme economice și sociale di
ferite, fie continuarea cursei înarmărilor, continuarea „războiului 
rece" — cale ce duce la un război nemaiîntîlnit de greu și des- 
tructiv, care ar aduce întregii lumi nenumărate nenorociri șj su
ferințe.

Guvernul sovietic a considerat și consideră că în lume nu există 
asemenea probleme litigioase care să nu poată fl rezolvate pe cale 
pașnică, ținindu-se seama de interesele legitime ale statelor res
pective. In ceea ce privește divergențele ideologice existente, ele 
nu pot constitui un motiv pentru ascuțirea relațiilor dintre state, 
pentru propagandă de război, cu atit mai puțin pentru folosirea 
forței unui stat împotriva altui stat. Asemenea divergențe pot și 
trebuie să fie rezolvate prin lupta de idei în care superioritatea 
unei ideologii sau a alteia ca și a unui sistem economic sau al al
tuia va fi demonstrată de însăși evoluția dezvoltării istorice.

Prezentîndu-și propunerile cu privire la dezarmare, dictate de 
Interesele menținerii și consolidării păcii intre popoare, guvernul 
sovietic iși exprimă încrederea că ele vor fi sprijinite de către toți 
acei care tind nu în vorbe, ci în fapte spre lichidarea primejdiei 
unui nou război, spre Întărirea păcii generale.

Situația 
din Ungaria

BUDAPESTA 17 (Agerpres).
— Răspunzînd chemării guver
nului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc simbătă muncitorii au 
reînceput la Budapesta producția 
în numeroase întreprinderi im
portante. După amiază, colecti
vul uzinei de cuptoare Martin a 
Combinatului metalurgic și de 
construcții de mașini din Csepel
— una din primele întreprinderi 
care a răspuns la chemarea gu
vernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc de a se relua lu
crul — a dat primele 40 de tone 
de oțel. De asemenea, la uzinele 
de mașini și vagoane și la fabri
ca „Beloiannis" s-au prezentat 
ia lucru mii de muncitori, a 
fost reluată de asemenea pro
ducția la întreprinderea de apa
rate optice, la oțelăria și șantie
rul naval din circumscripția 
XIII-a, la fabrica textilă din Uj- 
pest, la uzina „Gottwald", uzina 
de compresoare, combinatul textil 
din raionul IX, uzina de tractoa
re din raionul XIX etc.

Știrile transmise de postul de 
radio Budapesta dovedesc că ma
joritatea covîrșitoare a muncito
rilor doresc ca producția să reîn- 
ceapă imediat. Numeroși oameni 
ai muncii participă Ia lucrări me
nite să creeze condițiile necesare 
normalizării vieții. Astfel, la fa
brica „4 Aprilie", s-au format bri
găzi pentru repararea clădirii fa
bricii și muncitorii s-au angajat 
să repare și locuințele avariate 
ale saiariaților întreprinderii. In- 
trucit transporturile orășenești nu 
au fost încă total restabilite, 
mulți muncitori au mers pe jos 
ore întregi pentru a veni la lu
cru. Muncitorii care lucrează 
deja cheamă pe cei care nu au 
reînceput încă munca să li se 
alăture pentru a evita urmările 
grave pe care le-ar putea avea 
pentru economia țării continuarea 
situației din ultimele săptămini.

In afară de greutățile cauzate 
de lipsa de energie electrică și 
combustibil, dezorganizarea tran
sporturilor, lipsa de materie pri
mă, muncitorii trebuie să învin
gă acțiunile teroriste ale elemen
telor dușmănoase care se stră
duiesc din răsputeri să saboteze 
reluarea producției. Aceste ele
mente continuă încă acțiunile lor 
criminale, pîndind în unele locuri 
pe muncitorii care vin la lucru 
și trăgînd asupra lor de după 
colțuri și provocînd din nou vic
time.

Planurile contrarevoluționarilor 
care mizau pe complicarea pro» 
blemei aprovizionării, au fost ză
dărnicite de poporul ungar. Din 
toate colțurile țării se trimit la 
Budapesta cantități însemnate de 
alimente. Comisia guvernamen
tală pentru aprovizionare a anun
țat că aprovizionarea capitalei 
continuă să se îmbunătățească. 
S-au deschis 3.390 de magazine 
alimentare, 600 de restaurante și 
bufete și 1.200 de magazine de 
produse industriale. La vindeca
rea rapidă a rănilor cauzate țării 
de rebelii reacționari contribuie 
în mare măsură ajutorul acordat 
de Uniunea Sovietică și țările de 
democrație populară. După cum 
relatează postul de radio Buda
pesta, Uniunea Sovietică a livrat 
pină acum Ungariei 1.074 de va
goane cu alimente. Acum, subli
niază ziarul „Nepszabadsag", fe
roviarii unguri au datoria să asi
gure transportarea mărinimosu
lui ajutor.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 17 noiem. 
brie, N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a trimis prin intermediul Ambasa
dorilor S.U.A., R. P. Chineze, 
Marii Britanii, Franței și Indiei 
în Uniunea Sovietică, scrisori a- 
dresate lui D. Eisenhower, preșe
dintele Statelor Unite ale Ameri- 
cii, Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Slat al Republicii Popu
lare Chineze, A. Eden, primul 
ministru al Marii Britanii, Guy 
Mollet, președinlele Consiliului de 
Miniștri al Franței și Jawaharlal 
Nehru, primul ministru al Indiei. 
Scrisorile lui N. A. Bulganin a- 
dresale guvernelor țărilor mențio
nate sînt însoțite de „Declarația 
Guvernului sovietic în problema 
■dezarmării și a micșorării încor
dării internaționale".

Publicăm mai jos textul scrisorii 
adresate președintelui Eisenho
wer.

Moscova, Kremlin
17 noiembrie 1956

Stimate domnule președinte,
Atacul armat Împotriva Egip

tului a provocat agravarea se
rioasă a situației jnternaț‘.onale.

Ținind seama de aceasta, dato
ria tuturor statelor, in special a 
acelor țări care poartă o deose
bită răspundere pentru menținerea 
păcii, este de a găsi căi in vede
rea rezolvării problemelor liti
gioase prin tratative.

In acest moment primejdios 
pentru cauza păcii, guvernul so
vietic consideră necesar sa adre
seze guvernelor tuturor țărilor 
și, în primul rind guvernelor ma
rilor puteri, apelul de a și uni

eforturile pentru a lua măsuri Ime
diate, îndreptate spre pretntimpl* 
narea războiului, încetarea cursei 
înarmărilor și rezolvarea proble
melor litigioase pe cale pașnică.

Trimițindu-vă declarația guver
nului sovietic in problema dezar
mării și micșorării încordării In
ternaționale, colegii mei șl cu 
mine ne exprimăm speranța că 
guvernul Statelor Unite ale Ame- 
ricii și dv. personal, domnule pre
ședinte, 
atenția 
sovietic

veți examina cu toată 
propunerile guvernului 
expuse în declarație.

Cu sinceră stimă, 
N. BULGANIN

Excelenței sale 
DWIGHT D. EISENHOWER

Președintele Statelor Unite 
ale Americii 
Washington

Tratativele sovieto-polone
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 17 noiem
brie au continuat tratativele din
tre delegația C.C. al P.C.U.S. și 
a guvernului Uniunii Sovietice și 
delegația C.C. al PJVf.U.P. și a 
guvernului Republicii Populare 
Polone. Ca și în zilele precedente, 
tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și prie
tenie reciprocă.

Dl-n partea sovietică au parti
cipat : N. S. Hrușciov, prim secre
tar al C.C. al P.C.U.S. (conducă
torul delegației), membri ai Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S.: K. E. 
Voroșilov, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
A. I. Mikoian, și M. Z. Saburov,

prim vicepreședinți ai ConsJiului 
de Miniștri al U.R.S.S. Din cartea 
poloneză au participat: Wlaiislaw 
Gomulka, prim secretar al C.C. al 
P.M.U.P. (conducătorul delega
ției), Alexander Zawadski, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, Josef Cyrank.ewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, Ștefan 
Jendrychoweki, președintele Co
misiei de Stat pentru planificarea 
economică — membri ai Biroului 
Politic al C.C. al PJA.U.P.

La tratative au fost de față din 
partea 
Uniunii 
membru 
C.C. al 
rării al 
ministrul Căilor de Comunicație,

sovietică: mareșal al
Sovietice G. K. Jukov, 
supleant al Preziă.ului 
P.C.U.S., ministrul Apă- 
U.R.S.S, B. P. Beșcev,

A. G. Zverev, ministrul Finanțe
lor, I. G. Kabanov, ministrul Co
merțului Exterior, N. S. Patoll- 
cev, locțiitor al ministrului Aface
rilor Externe al U. R. S. S„ 
P. K. Ponomarenko, ambasadorul 
U.R.S.S. în R. P. Polonă, și alții.

Delegațiile au ascultat și dlscu- 
tat propunerile exiperților celor 
două părți. A avut ioc un schimb 
rodnic de păreri In toate proble
mele ridicate de cele două părți-

Participanții la tratative au că
zut de acord să dea publicității o 
declarație comună în legătură cu 
tratativele dintre delegația C.C. 
al P.C.U.S. și a guvernului Uniu
nii Sovietice și delegația C.C. al 
P.M.U.P. și a guvernului R. P. 
Polone.

Recepție la Kremlin în cinstea delegației polone
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 17 noiem
brie, N. S. Hrușciov, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Par. 
tidului Comunist al Uniunii So
vietice, K. E. Voroșilov, preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., N. A. Bulga
nin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., au oferit în 
Palatul Mare al Kremlinului o re
cepție în cinstea delegației Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez și a 
guvernului Republicii Populare 
Polone.

La recepție au luat parte Wla- 
dislaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., (șeful delega
ției), Alexandr Zawadski, preșe
dintele Consiliului de Stat al

R. P. Polone, Josef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Polone. Stefan Jen- 
drychowski, președintele Comisiei 
de Stat pentru planificarea eccno- 
nomică — membri ai Biroului 
Poliție al C.C. al P.M.U.P.

Din partea sovietică la recepție 
au luat parte: L. M. Kaganovici, 
A. I. Mikoian, V. M. Molotov. M. 
G. Pervuhin, G. K. Jukov, L. I. 
Brejnev, E. A. Furțeva, N. I. Be- 
liaev, P. N. Pospelov, A. P. Zave- 
niaghin, A. N. Kosighin, V. A. 
Kucerenko, V. A. Maîișev, V .V. 
Mațkevici, I. F. Tevosian, M. V. 
Hrunicev, — vice-președinți ai 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S . 
miniștri ai U.R.S.S.. deputafi ai 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., și 
deputafi ai Sovietului Suprem al

R.S.F.S.R., mareșali ai Uniunii 
Sovietice, generali și amirali, ac
tiviști ai C.C. al P.C.U.S., func; 
ționari superiori ai Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
ai Consiliului de Miniștri ai 
U.R.S.S., oameni de știință Și 
cultură, conducători ai întreprin
derilor și instituțiilor din Mos
cova, fruntași în producție.

In cadrul recepției N. S. Hruș
ciov, prim secretar al Comitetului 
Central al P.C.U.S., a rostit o cu. 
vîntare adresată membrilor dele
gației poloneze.

Cuvintul de răspuns a fost roe- 
tit de Wladislaw Gomulka, prim 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez.

Cuvîntarea tovarășului N. S. Hrușciov
Dragl tovarăși 1 Prieteni 1 
Scumpe tovarășe Gomulka I
Tratativele dintre delegațiile 

poioncză și sovietică, care se în
cheie cu succes, au fost extrem 
de prietenești și foarte rodnice. 
Aceasta a fost o intîlnire eficien
tă, în adevăratul înțeles al cu- 
vintului, între prieteni care au 
hotărît să examineze probleme de 
importanță vitală pentru cele 
două țări ale noastre, pentru par
tidele noastre. Sîntem ferm hotă- 
rîți să dezvoltăm și pe viitor 
prietenia și colaborarea noastră, 
călăuzindu-ne după principiile le
niniste ale egalității în drepturi, 
respectării reciproce a suverani
tății și independenței naționale.

Știți bine cu toții ce schimbări 
uriașe de însemnătate cu adevă
rat istorico-mondială au avut loc 
pe arena internațională în peri
oada de după război. Popoarele 
Poloniei și ale unei serii de alte 
țări din Europa răsăriteană au 
răsturnat puterea exploatatorilor 
și au instaurat orinduirea demo- 
crat-populară.

Lucrările din zilele de 15 șl 16 
noiembrie ale Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite 
au fost dominate de apriga bă
tălie care s-a dus în jurul pro
punerii prezentate de India în 
favoarea recunoașterii dreptu
rilor Republicii Populare Chineze 
la O.N.U.

Intr-adevăr, după epuizarea 
•primei faze a acestei bătălii, care 
a avut loc în fața Comitetului ge
neral, cea de-a doua fază a ei s-a 
desfășurat în ședința plenară a 
Adunării Generale.

Prin mobilizarea reprezentanți
lor statelor dependente economi- 
cește de ele (și în special a țări- 

-Jor din America Latină); Statele 
Unite au reușit și în acest an să 
împiedice înlăturarea revoltătoa
rei nedreptăți care constă în ig
norarea drepturilor celei mai mari 
țări din lume de a fi legal re
prezentată în O.N.U. Numeroși 
observatori constată însă că din 
întreaga desfășurare a dezbate
rilor reiese cu claritate că State
le Unite, cu învechita lor atitu
dine de sabotare a drepturilor 
Chinei au înregistrat o incon
testabilă înfrîngere morală și 
politică.

Aceasta se vede și din marele 
număr de țări care au votat îm
potriva propunerii americane de 
„amînare" a discutării în fond a 
problemei reprezentării Chinei la 
O.N.U. încă din lucrările Comi
tetului general s-a văzut că de
legația americană, socotind că 
o dezbatere în fond a acestei 
probleme ar pune-o într-o situa
ție penibilă, a hotărît să recurgă 
— așa cum tace de regulă în ul
timii ani — la un artificiu pro
cedural (care încalcă regulile de 
procedură ale O.N.U.jț pentru a

Lucrările Adunării Generale a O N.U.

0 revendicare a două treimi din omenire 
a fost din nou ignorată

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 18 noiembrie 1956

eluda problema. împotriva aces
tei manevre americane au votat 
24 de țări din Europa, Asia șl 
Africa, adică un număr superior 
celor înregistrate în anii prece- 
denți. La acestea se adaugă cele 
opt țări care s-au abținut de la 
vot. După cum a remarcat unul 
din delegați, de fapt două treimi 
din omenire se pronunță, azi în 
sprijinul drepturilor " " '
ze la O.N.U.

Dintre țările care 
această atitudine se 
mod special țările Asiei, 
semnificativ că, în afară de re
prezentanții Irakului și Filipine- 
lor, toți ceilalți delegați asia
tici au apărat eu căldură dreptu
rile marii puteri asiatice, Repu
blica Populară Chineză. însăși 
faptul că propunerea cu privire 
la recunoașterea acestor drep
turi a fost prezentată in acest 
an de India este grăitor. Dele
gatul Indiei, Krishna Menon, a 
susținut cu putere propunerea

Pronunțînd în ședința plena
ră a Adunării, ca și în comite
tul general, un discurs ascultat 
cu multă atenție și aplaudat cu 
căldură, Menon a arătat că acum 
este mai important ca oricînd să 
se examineze problema reprezen
tării Chinei, deoarece fără ade- 
vărații reprezentanți ai acestei 
țări nu pot fi rezolvate proble
mele serioase care stau în pre
zent în fața 
fata O.N.U.

„Cum pot 
reprezentanții

R.P. Chine-

au adoptat 
desprind tn 

Este

sa.

întregii lumi și în

fi examinate fără 
unei asemenea pu-

Radiogramă din New-York
★

ze și R.P. 
pentru că 
plac aceste 
însă drept 
atît O.N.U. 
lumea întreagă".

Alături de reprezentanții țâri
lor Asiei, a răsunat cu putere, ca 
de obicei, în sprijinirea căl
duroasă a drepturilor R.P. Chineze, 
glasul Uniunii. Sovietice. De- 
monstrînd absurditatea revoltă
toare a punctului de vedere pe 
care S.U.A. îl impune de ani de 
zile, majorității mecanice de care 
dispune în O.N.U., ministrul de 
externe al U.R.S.S., D. T. Șepi- 
lov, a spus:

„Faptul că locul care aparține 
guvernului chinez legal este 
uzurpat și dat putregaiului cian- 
kaișist, pune O.N.U. într-o si
tuație umilitoare în ochii întregii 
omeniri. Să ne gîndim numai: 
fiecare al patrulea om de pe pla
neta noastră este chinez, iar la 
O.N.U., care are pretenția la 
înaltul titlu de Organizația in
ternațională universală, nu exis
tă reprezentanți legali ai Chinei".

In sprijinul drepturilor 
Chineze au luat cuvîntul și 
gații Ungariei, Iugoslaviei, 
gariei, precum și delegații 
țări socialiste și nesocialiste din 
Europa. Reprezentantul țării 
noastre, tov. I. Gh. Maurer, a 
desfășurat o strînsă argumenta-

★

teri cum este China, a întrebat 
Menon, probleme atît de impor
tante ca problema energiei ato
mice, dezarmarea și numeroase 
altele. O tară cu o populație de 
600 milioane de oameni care des
fășoară o construcție atît de gi
gantică, trebuie să fie reprezen
tată în modul cuvenit la O.N.U. 
Aceasta o cer interesele O.N.U., 
interesele asigurării păcii în lu
mea întreagă".

Atitudinea acelor țări care se 
încăpățînează încă să nu recu
noască acest punct de vedere 
justificat al întregii Asii și al 
covîrșitoarei majorități a omeni
rii a fost condamnată cu tărie 
de reprezentanții țărilor Asiei. 
Gunewardene, reprezentantul Cey
lonului, a arătat astfel caracte
rul cu totul absurd și artificial 
al argumentelor adversarilor res
tabilirii drepturilor legale ale 
R.P. Chineze la O.N.U. „Organi
zația Națiunilor Unite, a spus 
el, nu este un club al unor oa
meni care au aceleași concepții 
politice. Membrii ei sînt repre
zentanții unor ideologii diferite. 
O.N.U. trebuie să reflecte lumea 
așa cum este cu varietatea sis
temelor ei politice, sociale și ob
ștești. Ea este tocmai o astfel 
de organizație. De ce însă în 
decurs de cîțiva ani se fac dis
criminări împotriva R.P. Chine-

Mongole ? Probabil 
unora nu le sînt pe 
fări. Aceasta nu este 
și aduce prejudicii 
cit și cauzei păcii în

R.P. 
dele- 
Bul- 
altor

re Juridică tn favoarea restabi
lirii neîntfrziate a drepturilor 
R. P. Chineze.

Dezbaterea a demonstrat încă 
odată netemeinicia și caracterul 
primejdios al politicii americane 
care continuă să se 
nora.rea realităților 
vremii noastre.

★
In după-amiaza 

noiembrie, a început discuția 
litică generală, în cadrul căreia 
delegațiile își expun pozițiile gu
vernelor lor în problemele pe care 
le consideră mai însemnate.

Dintre discursurile rostite la 16 
noiembrie, a atras atenția cel al 
delegatului S.U.A., Herbert Hoo
ver. „Țelul nostru — a spus 
Hoover — trebuie să fie o lume 
în care țările și popoarele să 
poată exista alături, independent 
de sistemele lor politice, econo
mice și sociale interne, fără tea
mă și cu speranța reală că aspi
rațiile lor se vor înfăptui".

Frumoase cuvinte cu care nu 
poți să nu te declari de acord. 
Dar corespund ele cu politica 
Statelor Unite ? Au corespuns 
ele măcar cu conținutul dis
cursului lui Hoover ? Din păcate, 
nu s-ar putea spune acest lucru. 
Căci în linii mari. Hoover s-a li
mitat să vorbească în grabă și 
să prezinte deformat problema a- 
cută a situației din Egipt, cău- 
tind Jă înfățișeze lucrurile ca și 
cum sarcina principală ar consta 
acum nu în îndeplinirea hotărîri- 
lor O.N.U. cu privire la retrage
rea imediată a trupelor străine

bazeze pe ig- 
politice ale

zilel de 16 
po-

din Egipt, ci tn „pregătirea unui 
plan de asigurare a exploatării 
și susținerii Canalului de Suez 
pe calea consultării cu țările in
teresate". După cum se vede, 
teza expusă de delegatul S.U.A. 
se apropie foarte mult de teza 
puterilor agresoare, care, sub for
mule asemănătoare, ascund în 
mod neabil vechea lor intenție de 
a smulge Egiptului Canalul de 
Suez. In schimb, delegatul ame
rican a consacrat cea mai mare 
parte a discursului său manevre
lor calomnioase și provocatoare 
în legătură cu „situația din Un
garia", la a cărei exploatare în 
scop de diversiune imperialiștii 
nu au renunjat.

Intr-o problemă atit de vitală 
ca aceea a dezarmării, delegatul 
american a repetat lucruri vechi. 
El a încercat să arunce vina pen
tru impasul creat asupra Uniu
nii Sovietice acuzînd-o fără nici 
un temei de nedorinta de a ac
cepta „un sistem de inspecție și 
control". In cercurile delegatilor 
la O.N.U., unde noua propunere 
a U.R.S.S. cu privire la dezar
mare a fost cunoscută în cursul 
dimineții de azi (N.R. : ieri) se 
pune cu Interes întrebarea : ce vor 
spune delegații americani acum, 
cînd U.R.S.S. s-a declarat gata să 
examineze problema luării foto 
grafiilor din avion, din care 
S.U.A. făceau pină acum princi
pala piedică în calea realizării 
unui acord ?

Noua propunere a Uniunii So
vietice constituie o inițiativă de 
uriașă însemnătate pentru cauza 
păcii.

Ea a făcut o adîncă impresie 
în cercurile O.N.U. Aci se consi 
deră în general că acum e rin- 
dul S.U.A. și al celorlalte puteri 
occidentale să răspundă cu fapte, 
în interesul asigurării păcii in 
lume.

C. RADUCANU

Creșterea forjelor socialismu
lui. desfășurarea luptei de elibe
rare națională a popoarelor din 
țările coloniale și dependente, 
provoacă furia turbată a imperia
liștilor.

In prezent, are Ioc o activitate 
febrilă a tuturor forțelor reacțiu- 
nii, împotriva forțelor socialismu
lui și democrației, bandele fascis
te întreprind atacuri furibunde 
împotriva detașamentelor de a- 
vangardă ale clasei muncitoare, 
împotriva partidelor comuniste 
din Franfa, Italia și alte |ări. Cu 
ajutorul elementelor fasciste, bur
ghezia caută să zdrobească par
tidele comuniste pentru a impu
ne apoi clasei muncitoare, țără
nimii, maselor de oameni ai mun
cii greul jug al dictaturii burghe
ze, pentru a îneca in șiroaie de 
sînge voința de libertate a po
poarelor, aspirațiile lor spre pace, 
democrație și socialism Clasa 
muncitoare, oamenii muncii, dau 
însă o ripostă bine meritată și 
hotărîtă tuturor uneltirilor forțe
lor reacțiunii imperialiste.

în prezent, in țările capitaliste 
s-a făcut mare vilvă in jurul așa- 
zisei probleme ungare. Profitind 
de greșelile și greutățile care au 
avut loc în Ungaria, reacțiunea 
internă și internațională a încer
cat să răstoarne orinduirea de- 
mocrat-populară din Ungaria și 
să instaureze acolo un regim 
horthysto-fascist. Bandele contra
revoluționare au dezlănțuit in a- 
ceastă țară o teroare singeroasă, 
au pus la cale represiuni crunte 
împotriva muncitorilor, comuniș
tilor, activiștilor pe tărim social 
și oamenilor politici, împotriva a- 
depților orinduirii democrat-popu- 
lare.

In aceste condiții guvernul un-

gar revoluționar muncitoresc-ță- 
rănesc, in frunte cu tov. Kadar, a 
cerut ajutor comandamentului 
trupelor sovietice. Prin eforturi 
comune contrarevoluția din Un
garia a fost zdrobită. In prezent, 
in Ungaria se restabilește viața 
normală, și nu încape nici o în
doială că poporul ungar, după c* 
va birui toate greutățile din calea 
lui, va duce la bun sfirșit sarcina 
intăririi orinduirii democra:- 
populare.

Tovarăși I Prieteni I
Partidul Muncitoresc Unit Po

lonez a înfăptuit in ultimul timp 
• serie de măsuri importante 
pentru îndreptarea greșelilor ș 
lipsurilor din trecut, a trasat ■« 
program al înaintării con.incc :t 
calea construirii socialismului

Sintem convinși că poporal pr- 
Fncz se va uni și mai strim >• 
jarul Partidului Muncitoresc L - : 
Polonez — conducătorul său v- 
cercat, în jurul Comitet», vi Cu»- 
tral al P.M.U.P.. la fcaata ca 
Iov. Gomulka, in juruâ gater■*- 
lai său, va birui toate 
fi va obține noi și eari auecBa 
ii construcția »odrihMria

lagiduiți-ai si tsasks pa*v 
prietenia frățească, de «ertri-. - 
lut dintre popou-ț e p
swietk. care K pereeM pe kua 
priacipiilor etpssc !■ Derivația 
gweraaM I << S ca griafse l> 
bia'e dexwMsa pi rikrt prie- 
tețfci și eaăsksrării *atre Uniu
ni Svririk* fi cetetalte state 
SOtUsIeL

Wască prietenia veșnică și 
colporarea 'rățească dintre 
Uniaea
Soci i ste și Republica Populară 
Polul:

i •râfească 
Republicilor Sovietice

Cuvîntarea tovarășuui W. Gomulka
Stimați tovarăși I
Stimați oaspeți I
Scumpe tovarășe Hrușciov I
Delegația Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez și a guvernului Republi
cii Populare Polone, folosindu se 
de această recepție, exprimă re
cunoștință conducerii Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
guvernului Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste pentru primi
rea prietenească și cordială, care 
i a fost făcută în capitala ospi
talieră a acestei mari și frățești 
țări.

Vrem să exprimăm satisfacția 
noastră in legătură cu faptul că 
ni s-a dat posibilitatea să ne în- 
tilnim cu reprezentanții organe
lor puterii sovietice și ai opiniei 
publice sovietice, cu reprezentan
ții diplomatici ai altor state, pre
cum și cu reprezentanții presei 
sovietice și străine.

Ne aflăm la Moscova de trei 
zile și ducem tratative utile cu 
reprezentanții conducerii P.C.U.S. 
și statului sovietic. Tratativele 
noastre se desfășoară intr-o at- 
-.-sferă de prietenie, pătrunsă 
de înțelegere reciprocă și de 
bunăvoință sinceră. Ele sint pă-

truna de spiritul egalității so- 
cialise in drepturi a calor două 
părți.

DeUșurarea tratativelor noas
tre ckedeșle înțelegerea deplină 
manifstatâ de partea sovietică 
și buîvoința ei in privința so
luționai pozitive a unui cerc 
larg d probleme, ridicate de noi. 
Aceast ne pătrunde de convin
gerea i tratativele noastre dr» 
rezulta; pouJve ți reopecc •- 
vantajose peatra 
părți ș ci »cwt mmBMb 
reprezeU : •. <
trainică la 
carea pieteniei irațe 
bora rii iptre popoan
Aceasta va aduce de nscoenra 
noi a vata je în.regulai lagir

cit și idrâ 
ca-e treK.e

statelor ocialiste. 
universali a păcii, 
să fie piara unghiulară a politi
cii extern a tuturor statelor

Permite! mi ca in numele de
legației nostre să ridic paharul 
pentru butăstarca și prosperita
tea Uniuni Republicilor Sovieti
ce Socialist și pentru consoli
darea contiiuă a prieteniei și co
laborării rocnice dintre popoarele 
polonez și sovietic.

Trăiască prietenia frățească 
polono-sovietică I
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