
ÎN LUPTA PENTRU NOU
Prin metode noi
125 ia suta peste

norma

rea el tn două .chernere. Această 
metodă avea avantajul că prinde
rile In universal s-au redus de 
la șase la numai două.

El a modificat încă un alt pro
cedeu de strunjire prin utilizarea 
a două cuțite care să efectueze 
simultan două operații.

Examinînd cu atenție proiectul 
lui Pascu, ttnărul inginer Ion

— Bună dimineața băieții
— Noroc Sorele I ti răspund 

tinerii strungari din atelierul u- 
zinei „Armătura", colegului lor, 
Pascu Sorel Intr-una din dimi
neți etnd acesta cu mult înainte 
de ora începerii programului in- Constantinescu i-a dat cîteva sfa

turi și l-a asigurat de reunită 
tnirucli procedeul duce . la ridica
rea productivității muncii prin 
reducerea timpului necesar pen
tru confecționarea acestor piese.

Și tn ziua aceea de la început 
de toamnă in care Sorel a expe
rimentat procedeul său, s-a vă
zut ctt de mare a fost d'rzenia 
lui. La sfîrșitul schimbului nu- 
mărîndu-și piesele lucrate după cu 5 la sută, 
noul procedeu a constatat că rea
lizase o depășire de normă de 

■125 la sută. In ce'.e din armă 
controlul tehnic a venit să con
firme calitatea lucrării: piesele 
respectau întocmai toleranțele. 
Bucuria lui au tmpărtășit-a toți 
tinerii din atelier, care au apli
cat sistemul său, aduetnd impor
tante realizări tn lupta pentru 
depășirea planului de producție.

Corespondent 
NICOLAE TURCU

tra grăbit pe ușa atelierului.
Peste puțin timp, băieții îl ve

deau trebăluind ceva pe lingă 
mașină, sau pe bancul din atelie
rul de sculărie și se întrebau 
ztmbind: „Oare ce surpriză mai 
pregătește el acum ?“.

N-a trecut mult timp de etnd 
Pascu Sorel s-a relevat prin pre
țioasa raționalizare adusă unui 
procedeu, de lucru învechit al u- 
nor bucșe exterioare de mare pre
cizie. Vechiul procedeu nu lăsa 
nici o perspectivă de realizare a 
unor depășiri însemnate de nor
mă. Desele prinderi tn universa
lul strungului, precum și prelu
crarea alternativi la cele două 
capete, prezentau mart pierderi 
de timp șl periclitau de multe ori 
calitatea produsului.

Intr-una din lunile trecute, 
după ce planul lunar a fost de
falcat șl sarcinile împărțite, Pas
cu Sorel s-a văzut In fața unei 
probleme dificile și încă nerezol
vate pină atunci, care dăduse de 
lucru strungarilor cu mare expe
riență. Era vorba tocmai despre 
executarea acestor bucșe. Pe tt
nărul Pascu Sorel aceasta tl 
preocupa mai toată ziua. Dar 
încă nu găsea nici o soluție.

Au trecut cîteva zile. El a în
ceput să se consulte cu muncito
rii care au o mai mare experiență 
și o calificare mai superioară, 
despre rezolvarea acestei dificile 
probleme.

Pascu găsise mal înainte o 
metodă care prevedea strunjlrea 
bucșelor interioare necesare unor 
piese la cultivatoare prin prinde-

De la 12 — la 20 
mașini

Pentru a-l proteja pe muncitori 
de accidente, instrucțiunile orga
nelor cu protecția muncii prevăd 
că mașinile carde de la filatură 
să fie curățate tn stare de re
paus, lucru care nu se făcea pîni 
acum.

Problema aceasta frimtntă de 
multă vreme pe Inginerii șl teh
nicienii de la secția filaturi a 
fabricii „Țesătura" Iași. Pentru a 
realiza totuși acest lucru a fost 
Introdusă nu de mult metoda 
marșrutizărit tn secția carde. 
Sub îndrumarea directă a tinerei 
inginere Eugenia Sarchiz, mun
citoarele au fost organizate tn 
două grupe. Tn timp ce o grupă 
curăță o mașină cealaltă deserve
ște mașinile care merg.

Această metodă de organizare 
a muncii tn secție permite acum 
realizarea instrucțiunilor prevă
zute tn tehnica securității muncii. 
De asemenea întreținerea bună a 
mașinilor face posibilă produce
rea unor fire de calitate supe
rioară și sporirea producției 

Timpul de oprire
pentru curățatul unei mașini s-a 
redus de la 20 minute în 8 ere, 
la numai 5 minute. Acest lucru a 
făcut si crească productivitatea 
muncii cu 3 la sută pe secție. Me
toda aceasta oferă acum posibili
tatea ca o muncitoare să deser
vească 20 de mașini carde în ioc 
de circa 12 mașini la cite lucra 
înainte, fără a spori efortul fizic.

Printre primele muncitoare 
care și-au însușit această nouă 
metodă de lucru apărată pe tn- 
treaga secție stnt și utemistete 
Emilia Acatrinei. Aneta Roșu, 
tlnira E. Volff și altele.

Aplictndu-se noua metodă s-a 
îmbunătățit clștîgul muncitoare
lor de la filatură cu 10 pină la 
25 la sută și aceasta datorită de
servirii unui număr mai mare de 
mașini.

Corespondent 
LAZAR BENEȘ

/ ^89'on«fă l

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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Brigadieri din regiunea 
Galați au plecat pe 
șantierul național al 

tineretului din Hunedoara
GALAȚI (de la corespondentul 

nostru).
De cîteva zile la Comitetul re

gional U.T.M. Galați au sosit ti
neri din cele mai îndepărtate co
mune ale raioanelor. Multi dintre 
ei au lucrat pină acum îa mun
cile cîmpului. Aici cînd vin Iți 
spun cu mîndrie:

— Sînt pentru șantierul națio
nal.

Cu liecare tren ce sosește în 
stația Galați se mărește numă
rul acestor tineri. Toader Frangu 
și Constantin Jitia sînt tocmai de 
la Andreașu de Jos din raionul 
Vrancea. In adunarea generală 
U.T.M., după prelucrarea apelului, 
C.C. al U.T.M. adresat tinere
tului din țara noastră pentru a 
participa la munca voluntară pe 
șantierele naționale ale tineretu
lui, ei au hotărît să meargă pe 
șantier.

— Pe șantier vom putea învăța 
o meserie, spune tinărul Con
stantin Jida. De asemenea ute- 
miștii Dinu Petcu și Alexandru 
Comșa din raionul Brăila, tîm- 
plari de meserie au hotărît și ei 
să meargă pe șantierul național 
al tineretului din Hunedoara. In 
două zile au sosit la regiunea 
U.T.M. Galați 21 de tineri din 
mai multe raioane. El au hotărît 
să constituie o brigadă complectă 
a regiunii Galați, care să mear
gă pe șantierul tineretului de la 
Hunedoara. Pentru aceasta ei au 
ales comandant de brigadă pe 
utemistul Costică Mîndroiu din 
comuna Tătaru.

lată 
nostru 
dai al 
tulul.

întune-

Pentru cei care cu pricepe
rea și rîvna lor dau lemnu
lui adus din codrii 
coși de prin nordul Moldovei 
forme utile industriei de 
construcții, de mobilă etc. in 

Combi na- 
din 

se 
noi

Miercuri 21 noiembrie 1956

cadrul 
tulul Forestier 
Vatra Dornei, 
ridică mereu 
construcții.

in clișeul 
grupul so- 

Combina-

Studenții din Cluj și Tg. Mureș
demască minciunile ziarelor

și posturilor de radio occidentale
CLUJ (de la corespondentul 

nostru). — Cursurile de dimi
neață luaseră sfirșit. După servi
rea mesii unii dintre studenți s-au 
dus la cămin, alții au ieșit în 
parcuri sau pe străzi la plimbare, 
în jurul orelor 17 însă, drumurile 
lor s-au îndreptat către Casa uni
versitarilor din Cluj. Aflaseră cu 
toții de mitingul ce 6e organizase 
aici și veneau să ia cuvîntul, să 
protesteze cu vehemență împotri
va calomniatorilor d n țările capi.

. taliste care prin posturile lor de ra- 
I dio și oficinele de presă au lansat 
in ultimele zile tot felul de min
ciuni. potrivit cărora la Cluj. 
București și in alte orașe ale 
țării studenții ar fi făcut „demon- 
strații de stradă" împotriva regi
mului nostru de democrație popu
lară.

In prezidiul adunării au luat 
loc acad. Aurel Moga, rectorul 
Institutului medico-farmaceutic, 
Banyai Ladislau, rectorul Univer. 
sității „Bolyai", Adalbert Solo
mon. membru in biroul comitetu
lui regional U.TJW., precum și re
prezentanți ai asociațiilor studen
țești, studenți fruntași la învăță
tură.

' Mitingul începe. I s-a dat cu. 
vlntul tovarășului Gheorghe Pe-

' triceanu, președintele comtsiei de 
: organizare a Asociațiilor Studen

țești din Cluj. In cuvînlul 6ău, 
vorbitorul informează pe stu- 
denti despre minciunile debitate 

t de posturile de radio „Europa Li- 
j beră", „Vocea Americii" și aite 
I asemenea posturi precum și de 
oficinele de presă reacționare, la 
adresa regimului nostru și a stu
denților din țara noastră. „Noi 
știm ce se ascunde in spatele a- 
cestor calomnii — a spus vorbi
torul. Ațițătorii „războiului rece", 
ale căror poziții au fost serios 
șubrezite in ultimul timp prin 
destinderea intervenită in rela
țiile internaționale, vor să creeze 
o psihoză de Încordare la adă- 
pos.ul căreia să-și poată ascunde 
dt mai bine interesele lor. Prin 
minciuni și calomnii ei vor să a- 
bztă atenția opiniei publice mon. 
diale de ia adevăra.ele ticăloșii 
pe care ei le-au sâvirșit și le si- 
vi r șese in Orientul Apropiat și 
Mîj.ociu ca și in alte părți ale 
laăii. Noi răspundem insă aces
tor calomniatori întărind necon
tenit frăția intre poporul romîn și 
naționalitățile conlocuitoare din 
țara noastră intensificind munca 
noastră de zi de zi, întărind spi- 
rital de vigilență*.

In continuare au luat crviatn! 
aaseroși studenți de la Univer 
nrățile „Victor Babeș" Și „Do- 
hrai*. Institutul medier farmaceu- 
nc. Institutul pohtetnic. Insuta- 
tai acroK-mx. lastitatul de arte 
piasLce „Ion Anareescs". Conser- 
ratorul de muzica .Gheorghe 
Dona*. Urcă acont la tribuna V X- 
tnr Crișaa. student ia anul IV U 
Facaltațea de științe juridice. 
.Cataamiile debitate ia unele pos. 
tari de radio și de ziarele reac
ționare Ia adresa stndențitnii noa
stre ne indignează profund — a 
ssas vorbitoruL Nu este pentru 
r-tri oară c.nd oficinele impe
rialiste se dedau la scorneli și ca. 
iaBnu. Noi Iniierăm aceste pro
vocări murdare și cerem să s« 
pana capăt activități: lor provo
catoare.

A hiat apoi csvtatul tovarășul

Mai multă atenție față 
de tinerii de la SMT-Spătărești!

SUCEAVA (de la coretpondzi- 
tul nostru).

Prin părțile Fălticenilor suflă 
un vlnt rece, care duce pită de
parte zăpada subțire, căzută tn 
săptămâna aceasta. Sus, pe un 
deal, se află stațiunea de mașini 
și tractoare Spătărești. Tractori
știi încă nu s-au întors din cam
panie. Aci, la centru, cileua trac
toare au fost așezate la adăpost. 
Conducerea stațiunii s-a glndit 
că atunci cind se vor întoarce 
din campanie, tractoriștii să gă
sească ateierui pregătit penL-u 
îjTceaerea din timp a campaniei 
de reparații. Uple fi geamurile 
au fost reparate și fixate. Pen
tru încălzire s-au instalai doad 
sobe mari. Pentru ușurarea trans
portului interior al motoarelor 

a unor piese •nai mari și 
grele s-a instalat un pod rulant 
cu macara.

Dar, In afară de muncă, trac
toriștii trebuie să aibă ccn£iii 
mai bune de oiață. Su patern 
spune că In această direcție, con
ducerea S.M.T. 

j luat o serie de 
I de dormitoarele 
fost depozitate
lemne, Tn magazia 
găsește pline, făină, buunie 
murături, iar la gospodăria 
xă sînt 15 porci. Toate acestea 
vor asigura tractoriștilor o masă 
mai bună, mai consistentă. Dar 
la S.M,T.-Spătărești, (duectar
Dumitru Livescu), există unele 
deficiențe In privința ccndițiiloc 
de viață ale tractoriștilor pe 
timpul iernii. Dormitoarele au

Spălăcești nu a 
măsuri. Aproape 
tractoriștilor as 

15 vagoane de 
cantinei te

fost zugrăvite — și attt. Mai 
sint geamuri sparte, uși nețixate. 
dușumele necurățate; sobele sini 
încă nereparaie. Intr-un dormitor 
au fost instalate cîteva poluri 
in care dorm tractoriștii George 
FiEpescu și Dănili Dumitru, în
torși <£« pe teren. Dar cearceafu
rile acestor paturi sint murdare. 
Polurile de fier, in general, nu 
au saltele și cearceafuri. Tovară
șul Dumitru Livescu afirmi că 
nici na vor avea, deoarece multe 
din acestea aa fost dale la va
goanele dormitor și e-aa dist-us 
ori -Irl.:. Este necesar ca 
toeardțal Damil'z Livescu să 
găsească sniutia cea mai bună 
pentru tniaturarea acestei defi- 
ăențe

SJd.T.-al poate găsi posibilita
tea de a-și procura cazarmamen- 
tul necesar, de a rezolva in alt fel 
problema csearmamenlului uzai 
sun pierdut. Totodată conducerea ' 
SJU.-alM trebă că se gln- 

fi Ia crearea conițli cr 
desfișu-area rnuncS cal

in r’.nM tractoriștilor, 
tmp'i g-eulăți £n Epsa 
•ă. Ar fi nimerit insă ca. 
mioare, sd se amenajeze 

'oteă și ctte o masă, 
unde tractcmțăi să poală ci:i. 
Organlzcfia L’JM. ar p-lex ale- ’ 
ge aUoăfE din cei mal buni cere 
sd răspundă, pe iTmâtocre. de 
eresia bibEotaci. Este necesar fi 
ta același tmp paslbiJ ce. firi 
Inltreere, conifiUe de daft, de 
o^hnă ți alisrais sie tracteri- 
ftiiar pe Umpul iernă, eă fie 
îmbunătățite.

deasci 
pentru 
turale 
Se M 
spațiul 
ta dori
mid bib.

Virgil Cimpeanu, prorectorul 
Universității „Victor Babeș“ și 
studenta Biro Rozalia de la Uni
versitatea ,, Bolyai".

In încheiere studentul Marcaș 
Gheorghe de la Institutul politeh
nic si Ana Farkaș de la Universi
tatea „Bolyai" au dat citire în 
limbile romină și maghiară unei 
moțiuni de protest care a fost pu
ternic aplaudată. In această mo
țiune printre altele se spune:

Noi, studenții și cadrele didac
tice de la Universitățile „Victor 
Babeș" și „Bolyai", Institutul me. 
dico-farmaceutic, institutul poli
tehnic, Institutul agronomic, In
stitutul de arte plastice „ion An- 
dreescu" și Conservatorul „Gh. 
Dima" din Cluj, Întruniți azi 19 
noiembrie 1956 Intr-un miting, am 
aflat că unele posturi de raaio și 
agenții de presă din țările capi
taliste au răspîndit în ultima 
vreme știri calomnioase, potrivit 
cărora la Cluj ar fi avut loc așa- 
zise „demonstrații studențești", 
urmate de „ciocniri între studenți 
și poliție", precum și alte născo
ciri asemănătoare. Acestea sint 
pur și simplu calomnii la adresa 
studenților clujeni, născocite de 
cercurile reacționare imperialiste.

Noi le răspundem răsp.cat dom
nilor calomniatori că aceste iluzii 
deșarte, ce trăiesc numai in închi. 
pu.rea lor, nu prind și nu vor 
prinde niciodată rădăcini la noi. _

Urmărind să dezinformeze opi
nia publică mondială cu privire 
la adevărata situație din tara 
noastră, calomniatei ii imperia
liști nu se dau înlături de la 
cele mai mirșave născociri.

Sintam recunoscători clasei 
muncitoare, poporului muncitor, 
care prin munca sa ne as.gură 
condiții din ce in ce mai bune de 
învățătură și ne angajăm tn fața 
Comitetului Central al Parlidu- 
lui Muncitoresc Romîn în frunte

cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej și 
față de guvernul nostru democrat 
popular în frunte cu tovarășul 
Chivu Stoica, să muncim cu și 
mai multă sîrguință pentru a ne 
însuși știința, pentru a deveni ca. 
dre cu o înaltă calificare, nece
sare construcției noastre socia
liste.

Nu vom cruța nici un efort 
pentru a întări continuu frăția și 
colaborarea tovărășească a stu
denților romîni cu studenții apar, 
ținînd naționalităților conlocui
toare din R.P.R., 6ub steagul no
bilelor principii ale internaționa
lismului proletar.

Dînd glas conștiinței noastre 
vom milita neobosiți pentru tată, 
rirea prieteniei indestructibile d'.n- 
tre poporul romîn și poporul so
vietic, pentru consolidarea necon
tenită a unității frățești a popoa
relor din puternica familie a țări
lor socialiste.

Asigurăm partidul și guvernul 
nostru că vom contribui cu toată 
energia și elanul nostru tineresc 
la înflorirea și întărirea scumpei 
noastre patrii, Republica Populară 
Romină.

•ir
In cursul zilelor de luni și 

marți la Institutul medico-farma- 
ceutic din Tg. Mureș au avut loc 
adunări pe facultăți. în cadrul 
cărora numeroși studenți și-au 
exprimat indignarea față de ca
lomniile provocatoare la adresa 
studențimii din țara noastră, lan
sate de o serie de ziare reacțio
nare și posturi de radio occiden
tale.

La adunarea care a avut loc 
luni seara în sala de curs a cli
nicii medicale nr. 2, după cuvîn- 
tul de deschidere rostit de prof, 
dr. Puskas Gyorgy, director de 
studii al Institutului medico-far-

v
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maceutic, au luat cuvlntul 
rheroși studenți, care plini de in
dignare, au înfierat campania de 
calomnii la adresa tării noastre 
și îndeosebi a studențimii, dusă 
de ziariști venali în slujba ațîță- 
torilor la război.

După ce a amintit minciunile 
nerușinate lansate de posturi de 
radio ca „Europa Liberă“ și zia
re reacționare, studentul Kadâr 
Dezso a opus: „In vreme ce 
acești calomniatori ne atribuiau 
acțiuni dușmănoase față de re
gimul democrat-popular din țara 
noastră, noi, odată cu munca te
meinică pentru 
preocupăm de 
cerc literar, a 
dențești".

„La ce ne putem aștepta 
partea unor ziariști fără scrupule? 
— a spus Dali Sandor. La ce

Ajutor frățesc 
acordat poporului 

maghiar

învățătură 
înființarea 
unei gazete

ne 
unui 
stu-

din

(Continuare in pag. 3-a)

î N T î M P L A R I

DIN VIAȚA DE BRIGADĂ
oa-

a- 
de 
se 
ca 
să

ce.

Delegația Republicii Populare Romine, la cea de a Xl-a sesiune a Adunării Gene rale a Organizației Națiunilor Unite

OsviLalierul și renumitul 
goa-d:rmitcr al brigăzii a 8-a de 
uz SM.T. Corabia a primit ad- 
boc hazlia și pitoreasca denu- 
as.*e de: restaurantui-pensiune 
JLa cri nouă mincăcioși; totul 
dz-a gata". Emblema aceasta a 
dăbzăt-o după multă caznă Flo
ria Niculai zis ^tel Mare- (pen
tru că trebuie să știți că mai e- 
xxssă si u.-i Fior ea Niculai ^rl 
AfL* ui czeasti stațiune), care 
Inde-'.jiește fu.ncția de bucătar- 
ssprem, îngrozit de capacitatea 
ansrmală a celor nouă burți pe 
cart le hrănește.

— Dom'le. ce mănlncd ăștia, 
e de sperst — ie vani el pre- 
ibeut. Dacă n-aș fi eu, iu știu 
ce

Asumindu-și tn mod voluntar 
aceaai corvoadd, Niculai cel 
Mare p-a '.uat pe cap o mare be
lea. La iremea mesei, dacă nu-i 
miacarec gaia cumva, trebuie s-o 
ia ta sănăicasa pentru cd altfel 
jui.vdaoșig“ i-au promu că U 
lagk-a de viu cu pufoaică și cu 
bocanci cu tot. CU privește nor
ma zunicA. bineînțeles că nu-l 
scuieșu rumeni de ea. și, deât 
si ua și-o facă și să dea oepi cu 
Stoienică șeful, și să înghită ru
șinea. mai bine se refugiază în 
luni Așa că vedeți dumnea
voastră in ce situație se află 
Niculai cel Mare.

Totuși, nu se poale spune că 
nu-i dă nimeni ajutor. In fiecare 
zi. tn subordinea sa se af'i cile 
unul dintre elevii practicanțL A- 
ceș.ia se ocupă însă mai mult de 
curățenie pentru că Niculai cel 
Mare nu Iasă pe nimeni Isă-și 
bage nasul in ciorba lui. Ir.ce- 
pind de la curățarea cartofilor șt 
terminind cu prima gustare exa- 
minatorie, întregul proces de 
oroducție ti aparține. Stăpinit in 

i măsură egală de pasiune și dz 
conștiinciozitate profesionale, Ni
culai cel Mare se dedică trup 
și suflet misiunii primite. Min- 
cările sale sint fără cusur, nu 
admite greșelile nici măcar tn 
principiu. După el, tractoristul 
trebuie să se simtă pe ctmp ca la 
mumă-sa acasă, să nu tinjească 
după căldurică și după o supă 
fierbinte. Altfel, susține Nicu
lai cel Mare, toate astea au reper
cusiuni asupra luntrilor, asunra 
dispoziției morale a tractoristului. 
Niculai cel Mare înțelege toate as
tea și de aceea nimeni nu i-o ia 
in nume de rău cind ii bate la 
cap pe băieți să mai dea cite-o 
fugă din cind tn cind, duminica, 
pe la cite-o horă sau nuntă.

— Altfel, bobocule — zice el — 
mtine o să-ți fugă glodurile cine 
știe unde și-o să moțăi pe trac
tor. Am sau n-am dreptate ?

Și are, tntr-adevăr. Dacă nu 
mai tragi un chiot și nu mai joci 
nițel cu o fată tn brațe uiți

doamne ferește, că ești ttnăr, 
și ți se anchilozează picioarele.

Multă dreptate are Niculai cel 
Mare. Și țin băieții la dinsul ca 
la mama și la tatăl lor. Cine l-a 
făcut, parcă a pus in el numai 
suflet și inimă. Cită omenie e 
intr-insul, numai băieții știu.

Niculai cel Mare s-a indrăgos- 
tit pentru totdeauna de viața 
ceasta de brigadă. Om trecut 
50 de ani, ar putea acum să 
retragă frumușel pe vatră 
să-și odihnească mădularele,
se țină de povești și bazaconii 
cu nepoții. Niculai cei Mare nu 
poate fnsd pleca de la brigadă. 
Ti e absolut imposibil să plece. 
Să zicem că un tractorist ca el 
s-ar mai găsi, dar cine-o să le 
mai facă mincare așa de bună 
băieților 1? Asta e întrebarea. 
Poate să-i lase el? Nu. Evident 
ci nu. Așa că Niculai cel Mare 
rimine aici cu ei ctt o putea: un 
an, doi. zece, douăzeci. Și ctt o 
fi el — asta s-o știe toți — ni
meni n-o să se vaiete de nimic. 
Fiecare om din brigadă e al lui, 
față de țară și față de el însuși, 
Niculai cei Mare răspunde de ei. 
Dacă cineva dorește un exemplu 
de devotamentul lui, iată-1 pe 
acesta:

Intr-o seară, etnd, din pricina 
unei greutăți obiective, nu s-a

ajuns mtncarea, Nicutal cel Mare 
s-a prefăcut bolnav și a spus văi- 
tindu-se •

- —- Măi băieți, luați și porția 
mea. Nu-ș' ce dracu am, mă 
doare stomacu I

Un singur amănunt mai dau 
despre Niculai cel Mare: e un 
vechi comunist, membru de par
tid.

Privită de la distanță, viața u- 
nei brigăzi pare monotonă, lip
sită de tntimplări inedite și in
teresante. O brigadă are însă, ca 
să zicem așa. viața ei internă in 
care se petrec evenimente dintre 
cele mai deosebite. De pildă, so
sirea ziarelor. Lunea și loia vin 
ziarele la brigadă. Băieții zic. 
așa cum au auzit și ei de la al
ții: „v ine ‘ presa".

— Nea Stoienică, ti întreabă 
elevii pe șef, mtine vine presa, 
bre?

— Vine.
Cum tl văd pe rutlerist ti ies 

repede înainte.
— Măi frate, aduseși presa ?
— Adusei.
In seara respectivă toate dis

cuțiile stnt închinate politicii in
terne și externe. Dezbateri vii se-

Tot mai multe vagoane în
cărcate cu mărfuri trimise de gu. 
vernul. țării noastre în ajutorul 
poporului maghiar sînt îndruma
te zilnic spre punctele de (ren
tieră din țara vecină și prie
tenă.

In cursul zilei de 19 noiembrie 
au trecut frontiera în R.P. Un
gară, prin punctele Curtici, E- 
piscopia Bihorului și Valea lui 
Mihai aile 89 de vagoane cu di
verse produse 
drul ajutorului 
noastre. Astfel 
dată au ajuns 
de vagoane de 
mărfurile expediate în cursul zi
lei de luni se numără sute de 
tone de produse petrolifere, lig
nit, -lemn de foc și de construc
ție, ciment, sare și altele, mii de 
metri pătrați de geamuri și car
ton asfaltat.

Luni și marți a continuat expe
dierea a noi cantități de produ
se. In aceste zile muncitorii de 
la diferiîe întreprinderi din ta
ră au pregătit pentru a fi în
cărcate in vagoane și expedia.e 
in R.P. Ungară circa 700 tone 
de produse petrolifere, 500 tone 
de ciment, 600 tone lemn de foc, 
300 tone de sare, 10.000 m.p. de 
geamuri, 40.000 m.p. carton as
faltat și altele.

(Agerpres)

prevăzute în ca- 
frâțesc al țării 
pină Ia această 
in Ungaria 293 
mărfuri. Printre

Prelungirea acordului 
comercial și de plăți 
existent între R P.R. 
$i Republica Islanda

ION BAIEȘU

(Continuare în gag. 2-a)

Marți 20 noiembrie a avut loc 
la Ministerul Comerțului Exte
rior semnarea unui protocol prin 
care acordul, comercial și de plăți 
existent între R.P. Romînă și 
Republica Islanda s-a prelungit 
pe o nouă perioadă de un an.

Din partea romină protocolul 
a fost semnat de t<?v. Marcel Po
pescu, ministrul Comerțului Ex
terior. Din partea islandeză a 
semnat domnul. Petur Thorstein- 
sson, trimis extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al Republi
cii Islanda la bucurești.

La semnarea protocolului au 
fost de față tov. Ana Toma prim 
locțiitor al ministrului Comerțu
lui Exterior, precum și funcțio
nari superiori din Ministerul Co
merțului Exterior.

(Agerpres)

Cind directorul Qîminului cultural 
se ține de nunți...

De-abia se luminase de ziuă. 
O ceață deasă și înecăcioasă nu 
te lăsa să privești mai departe 
de cițiva metri. încerci chiar un 
sentiment de regret că nu poți 
să privești in ansamblu această 
comună mare și, după cum se 
vede, cu oameni gospodari: case 
curate, garduri noi, iar trotua
rele de cărămidă roșie ce, se în
tind de o parte și de alta a dru
mului se cunosc că au fost mă
turate — duDă un vechi obicei 
— de cu seară. Pe stilpi conti
nuă să ardă becurile care for
mează pete de lumină lăptoasă 
in ceața deasă. Intr-un colț, cam 
ia jumătatea distanței dintre sfa
tul popular și G.A.C. „Grivița Ro
șie" pe una dintre clădiri, o fir
mă mică : „Căminul cultural al 
comunei Cărpiniș — raionul Jim- 
bolia — regiunea Timișoara", 
înăuntru, Ion Negoescu, din co
lectivul de conducere al căminu
lui, începuse cu noaptea In cap, 
o ceartă cu Ion Pintea, secreta
rul comitetului U.T.M., după ee 
mai tntti dăduseră drumul tare

la radio, probabil pentru a nu 
se auzi in. stradă discuția lor.

— Nu-mi mai explica nimic. 
Pinteo. Dacă te tngrijeai mai 
mult, veneau tinerii aseară la re
petiții !

— Și eu îți spun că n-ai drep
tate. Am vorbit cu ei. dar ce să 
le fac? Au dreptate. Aici e un 
frig de-ți înțepenesc oasele și 
vrei ca ei să mai și ctnte I Dacă 
nu faceți cald, nici eu nu mai 
vin.

— Bravo! Bun exemplu mai 
dai utemiștilor!

Iată deci o discuție de „se
zon". Să dăm cîteva amănunte: 
căminul cultural al comunei 
Cărpiniș a cunoscut în ultimii 
ani o bogată activitate: un cor 
de SO de persoane, 2 echipe de 
dansuri — romtnești și germane 
— fanfară, trei orchestre de mu
zică populară și două echipe de 
teatru, una In limba romină și 
alta In germană. Activitatea 
căminiștilor din Cărpiniș era cu
noscută In întreaga regiune Ti
mișoara. Pentru meritele deose
bite de-a lungul acestor ani de

muncă culturală temeinică, cămi
nul a primit și un aparat de ra
dio.

Pe vremea aceea, director al 
căminului era tovarășul Dumi
tru Maci. Pentru munca depusă 
în cadrul căminului, în cadrul 
colectivei și la îndeplinirea tu
turor sarcinilor obștești, tovară
șul Dumitru Maci a fost ales de 
către colectiviști să le conducă 
gospodăria. Că este un bun 
gospodar, că știe să-i antreneze 
pe colectiviști la efectuarea tutu
ror lucrărilor agricole, este un 
lucru dovedit.

La căminul cultural a fost a- 
poi numit ca director, tovarășul 
Vasile Bechira. El a continuat 
activitatea începută de tovarășul 
Maci pină către toamnă cind... 
au început nunțile. Se știe doar 
că tovarășul Bechira este el în
suși un bun muzicant.

Odată cu nunțile activitatea 
căminului cultural a început să 
slăbească. Corul s-a destrămat,

GH. ANGELESCU

(Continuare în pag. 3-a)



B i r o c r a t i e...
„Vino ieriI" Orictt de irațio

nală pare o astfel de invita
ție. zilele trecute mi-a fost dat 
să citesc, negru pe alb, acte al
cătuite In acest sens.

E vorba de scrisoarea de re
partiție nr. 26.114/207! emisă 
de Ministerul Industriei Lemnu
lui, Direcția Generală de Ă- 
provizionare și Desfacere, prin 
care se aprobă ca Ministerul 
Finanțelor, in calitate de bene
ficiar, si ridice o cantitate de 
produse din lemn de la Baza 
nr. 1 de desfacere a produselor 
finite de lemn-București. Scri
soarea In cauză a plecat de la 
Ministerul Industriei Lemnului 
la 10 iulie a sosit la Baza nr. 
1 la 12 iulie și avea termen de 
livrarea produselor... 30 iunie 
04. (adică sflrșitul trimestrului 
II).

Din păcate scrisoarea tn cau
ză nu este unicul caz. Aceeași 
anomalie se repetă și tn 
repartițiile nr. 25.65511505, 
25.650/2011 și altele.

Corespondența 
trebuie să sosească la timp

E greu cînd aștepți o veste 
de la cineva. Nu-ți mai ajunge 
răbdarea și nici locul nu țf-1 
mai găsești. De multe ori nu-ti 
vine să te apuci de nici o 
treabă și mereu dai fuga la 
poartă să vezi dacă nu se ză
rește, cumva, factorul poștal cu 
mult așteptata veste...

Cam așa se petrec lucrurile, 
de cîtva timp. în unele sate ce 
aparțin comunei Urlați, raionul 
Cricov. Aceasta pentru că co
respondenta poștală și ziarele 
ajung cu intîrziere la destina
tari, iar uneori chiar de loc. De 
ce ? Lucrurile sînt simple, dar 
„bunăvoința" unor birocrați le 
cam complică.

Pentru 6 sate — Valea Nu
cetului, Valea Crîngului. Valea 
Urloi etc. — este repartizat să 
distribuie corespondenta și pre
sa un singur factor poștal. Or, 
satele sînt depărtate între ele. 
uneori la 3 kilometri, alteori 
la 4 ori la 5 sau 6 kilometri. 
Apoi în sat trebuie să umbli de 
la un destinatar la altul, ca să 
împărți ziarele și scrisorile 
mult așteptate. Cale lungă, 
deci. Pe puțin 20—25 km. Și 
calea asta factorul poștal tre
buie s-o facă în fiecare zi. De 
multe ori o face. Alteori nu reu
șește. Și atunci lasă presa și co
respondența pe la diferiți locui
tori din sate, ca să le distribuie 
ei. Din această pricină de multe 
ori veștile — ziarele sau cores
pondența — sînt primite cu în- 
tîrziere de cei cărora le sînt a- 
dresate. De pildă: o scrisoa
re a sosit la oficiul P.T.T.R. Ur
lați la 1 octombrie și abia la 12

Urmările planificării birocra
tice s-au răsfrint implicit nefa
vorabil asupra îndeplinirii pla
nului de desfacere al Bazei 
nr 1.

Pentru remedierea situației, 
pentru realizarea unul perfect 
decalai între achiziții șt utnzare. 
conducerea Bazei nr. 1 Bucu
rești a propus In repetate rtn- 
duri Direcției Generale de A- 
provizionare și Desfacere să 
planifice repartițiile tn așa fel 
tnctt ele să parvină Bazei nr. 1 
tn primele două luni ale fiecărui 
trimestru. Deși aceste propu
neri au fost apreciate, au ră
mas doar pe htrtie. Există șt 
alte cauze ce au frinat acti
vitatea Bazei nr. 1.

Datorită depășirilor de plan 
obținute la indicii mobilă și alte 
produse finite. Baza a realizat 
valoric, aproape tn întregime, 
planul pe 1956. Totuși, la anu- 
miți indici de sortimente, pla
nul e departe de a fi tndeplinit.

octombrie a ajuns tn mîna des
tinatarului. Șt locuitorii recla
mă... Cei de la P.T.T.R. își dau 
seama că un singur om nu poa 
te să ajungă. în fiecare zi. în 
fiecare din cele 6 sate. ȘI din 
pricina aceasta... de la Începu
tul anului și pînă acum, tn sa
tele amintite mai sus s-au 
schimbat trei factori poștali. 
Acum lucrează un factor nou 
— cel de-al patrulea.

Cei de la oficiul P.T.T.R. 
și-au dat seama de acest nea
juns și au intervenit la oficiul 
raional P.T.T R. Cricov ca să 
aprobe angajarea încă a unui 
factor poștal, ca să se asigure 
o bună distribuire a presei și 
corespondenței în satele comu
nei. Intervenția lor a fost însă 
zadarnică pentru că birocrația... 
a lăsat lucrurile tot așa cum 
au fost și cum continuă încă 
să fie. Văd și tovarășii de la 
oficiul raional P.T.T.R, Cricov 
că-i este foarte greu unui sin
gur om să facă treaba aceasta, 
dar nu iau nici o măsură.

Oare ce-ar face tovarășii de 
la P.T.T.R. Cricov dacă ar fi 
puși în situația să îndeplineas
că ei sarcinile factorului poștal 
în acelej. sate ? Ori dacă ar lo
cui acolo și n-ar primi la vre
me ziarele și corespondența ? 
Desigur că ar lua măsuri.

Corespondent
MARIA ANTON 

țărancă muncitoare, comuna 
Urlați, raionul Cricov 

Pînă tn prezent restanțele se 
ridici la 1100 m. cubi placa/, 
1200 m. cubi panel. 150.000 de 
metri patrațl furnir șl 1000 me
tri cubi cherestea. In totalitate 
restanțele se datoresc unor uni
tăți industriale ce aparțin 
Ministerului Industriei Lem
nului cum slnt de exemplu 
I.P.R.O.F.l.L.-uriie Gugești. 
Rtmnicu Vtlcea și Tur nu Seve
rin, care nu au livrat Bazei 
nr. 1 materialele contractate 
pentru trimestrele I, II șl III
a.c.

O altă problemă ce așteaptă 
o grabnică rezolvare e lipsa 
mijloacelor proprii de transport 
La începutul anului. Baza dis
punea de trei autocamioane.

Conform dispoziției dată de 
Direcția Generală de Aprovizio
nare și Desfacere, una dintre a- 
ceste mașini a fost transferată 
pe timp limitat — apoi defini
tiv — la Gugești. A doua ma
șină se află in reparații gene
rale. iar a treia, fiind supusă 
unei uzuri excesive, se deterio
rează zilnic.

Ne mai desparte puțină vre
me de sflrșitul anului și se im
pune ca Ministerul Industriei 
Lemnului să la măsurile cores
punzătoare pentru ca Baza nr. 
1 București să-și îndeplinească 
in întregime planul anual de 
desfacere.

D. PAUL

...la biblioteca gospodăriei a- 
gricole de stat din comuna Moș
neni, raionul Negru Vodă, nu se 
găsesc cărțile necesare desfășu
rării concursului literar „Iubiți

Deși s-a discutat cu conduce
rea gospodăriei, totuși nu s-a 
luat nici o măsură 1

Corespondent 
ILIE COJOCARU 

muncitor agricol din G.A.S.
Moșneni

...postul U.T.M. de control de 
Ia fabrica de bere „Grivița" din 
București de mai bine de două 
luni de zile nu are nici o acti
vitate ?

Corespondent
GHEORGHE ȘTEFANESCU 

electrician
Atelierele C.F.R. București

...trenul personal 2082 pe di»- 
tanța Petroșani-Craiova circulă 
în timpul nopții fără lumină in 
vagoane, creirtU astfel publicu
lui călător diferite neajunsuri?

Corespondent 
NICOLAE G1TAN 
strungar, Cărbunești- 

Craiova

In timp lări 
din viața de

(Urmare din pag. l-a) 

r loose. Un fel de seminar, un fel 
de revistă a presei pe care le con
duc Stoienică și Niculai cel 
Mare. Acesta din urmă pune în
trebările.

— Ei, băieți, citirăți ziarele ?
— Citit — răspund cei mai 

dezghețați dintre elevi Menghes 
Nicolae și Oaie lermin.

— Atunci, să vorbim noi nițel 
despre Egipt — spune Niculai 
cel Mare fără să-și ridice privi
rea din ziar, la s-aud oe cineva 
vorbind.

După o clipă de așteptare Oaie 
lermin, un băiat mărunțel cit o 
gigilice dar foarte deștept și pri
ceput la motoare, le demonstrea
ză celorlalți care sint motivele 
și substratul agresiunii Ca să 
fie mai convingător el o ia sis
tematic șl pe degete. La degetul 
cel mare pune Canalul de Suez 
care le-a fost luat de sub bot 
capitaliștilor francezi și englezi, 
la arătător interesul fabricanți
lor de armament, la inelar cătu
șele colonialismului, iar la cele
lalte două la un loc faptul că 
imperialiștii vor să încurce ițele 
și să tulbure pacea. Băieții dau 
din cap gravi și serioși in semn 
că totul a fost limpede și că au 
înțeles

Pe marginea acestora se fac 
reflecții și se emit păreri.

Discuția se lungește Brigada 
a 8-a știe de acum bine cine slnt 
vinovății măcelului din Egipt șt 
slnt îngrijorați profund de soar
ta Păcii tn lume. Evenimentele 
din Ungaria i-au mihnit sincer. 
Nu știu dac-o fi bine să scriu asta 
aici, dar băieții au tn/urat cum
plit auzind despre atrocitățile co
mise de către siniștrii „cavaleri 
ai crucii negre" li s-au tncrtnce- 
nat inimile de durere și ură.

— Auziți, mă. nemaipomenit: 
să omoare copii și femei I Ah, ge
meau ei parcă loviți In inimă, să 
ounem mina pe unul de-ăsta...

Băieții din brigada a 8-a au 
mai auzit de asemenea că de un
deva, din îndepărtările apusului, 
se Inghesuiesc să vorbească po
porului romtn „frate", foștii ca

pitaliști și moșieri. Brigada « 
8-a, și In special Niculai cel 
Mare, ține neapărat să afle a- 
cești domni că dacă le mai 
trece prin minte să ia înapoi 
oimintul pe care șade acum va
gonul lor dormitor, băieții or să 
treacă fără nidi o discuție peste 
ei cu K.D.-urile pină i-or face 
țărlnă. „Boșorogli dracului I Ei 
nu văd că miros a tămlie și-a 
coșciug de la o poștă? Hm! 
Trebuie că și-au pierdut minți
le!" — încheie Niculai cel Mare.

Pe urmă tace și fumează dus 
oe ginduri

★
In satul Vișina Nouă s-a în

ființat de curind cea de a șasea 
întovărășire agricolă. In toată 
victoria aceasta, tractorul a avut 
un rol serios. Asta-i părerea bă
ieților: In cooperativizarea a- 
griculturti, tractorul e un agita
tor cu mare „priză" la mase. Bri
gada a 8-a are de altfel cîteva 
exemple concrete, convingătoare 
tn orivința aceasta.

Intr-o seară, pe clnd ședeau la 
masă tn vagon, cineva bătu pu
ternic In ușă.

— Acasă, băieți?
— Acasă
Intră un țăran îndesat, cu O 

căciulă țuguiată trasă ptnă dea
supra ochilor.

— Poftă bună la dumneavoas
tră

— Mersi — răspunde Oaie 
foarte serios. Poftim la masă.

— Nu, c-am mlncat, răspunse 
el privind pe pereți .Agitația vi
zuală" expusă de băieți.

— Hai. bre, gustă și 
bucată de carne. Nu-i 
refuzi — insistă el.

— Da, așa-i. Cine 
nu-i om serios.

— Păi, sigur.
Și gustă și el o bucată de car

ne. Pe urmă fumează.
— Uite. bre. de ce-am venit eu 

la dumneavoastră, intră el ptnă 
la urmă tn chestiune. Nu puteți 
să-mi arați și mie două pogoane?

Stoienică stătu puțin pe glo
duri, privindu-l prin stratul al
băstrui de fum.

mata o 
bine să

refuză

brigadă
— Deocamdată nu putem. A- 

vem mult de lucru La întovără
șiri. După ce terminăm la ei, 
vi arăm șl dumneavoastră. Da' 
ce, n-ai vite?

— Am eu două văcuțe, da’ nu 
mă îndur să le pun la plug. Nici 
nu fac treabă bună cu ele. E 
greu. Altceva e cu tractorul. Mă 
glndesc că dacă ați vrea dumnea
voastră măcar așa, seara, fără 
să știe nimeni... Vă plătesc, vă 
dau și ceva băutură.

— Nu. așa nu facem, interveni 
Niculai cel Mare. Așa nu se poa
te. Numai legal, cu contract. Noi 
nu umblăm cu șmecherii.

— Nici nu vă îndemn, mă rog 
— se scuză omul.

Tn timpul discuției, Niculai cel 
Mare se gtndi să arunce o vorbă, 
așa, lnir-o doară.

— Pe dumneata nu te-au în
trebat dacă te înscrii In întovă
rășire ?

— M-au întrebat, da' nu mă 
trec.

— De ce nu te treci, bre ? in
terveni Stoienică.

— Nu vreau să dau pămtntul.
— Păi cine ți-l ia? Nu ți-l ia 

nimeni. Tot al dumitale e. Pe 
urmă, arătura te costă și mai pu
țin. Muncești la un loc cu cei
lalți, mai lesne

— Nu știu. Nu mi bag deo
camdată. Nu știu cum e cu sta
tutul ăla, cu contractele și cu 
alte daraveli.

De fapt, ptnă aici a fost greu. 
Clnd discuția a ajuns la statut 
și la avantaje lăsați-l pe mina 
Iul Sarasan și-a lui Butoi, Ti a- 
rată ei pe degete, băbește, cum 
e cu arătura, cu avantajul, cu 
contractul cu S.M.T.-ul, cu trac
torul. Pierd ei băieții o jumătate 
de noapte, dar a doua zi cei de 
la întovărășire se trezesc cu o 
nouă cerere.

Clnd au început tnsă arăturile 
pe noul lot, omul a venit să-i 
vadă și să-i cinstească cu o țuică

— Mai adine, băieți, mai a- 
dtnc I striga el, fluturind spre ei 
o căciulă barosană.

— Lasă, tăticule, nici o grijă. 
Dacă l-ai dat pe mlna lui Nicu
lai cel Mare, fii liniștit.

CRONICA MUZICALĂ 2

Cvartetul „Komitas" 
la București

In ultimii ani am fost vizitați 
în cîteva rînduri de formații so
vietice de muzică de cameră. La 
concertele de neuitat date cu un
sprezece ani în urmă de cvarte
tul „Vuillaume" din Kiev, la cele 
ale cvartetului „Ceaikovski" — 
care ne-a adus revelația unor 
splendide cvartete de Șostakovici 
și a finelor aranjamente din mu
zica lui Prokofiev, datorate lui 
R. Barșai — sau la cele ale tî- 
nărului cvartet „Borodin" — 
de o muzicalitate și un gust im
pecabil — am avut prilejul să 
apreciem înaltul nivel la care se 
prezintă muzica de cameră tn 
Uniunea Sovietică.

Concertul cvartetului „Koml- 
tas" a fost așteptat cu interes 
de iubitorii de muzică de la noi, 
care aflaseră de existența Și pre
stigiul acestuia din emisiunile 
noastre radiofonice și din presă.

Cvartetul „Komitas" a luat 
ființă cu mal bine de trei decenii 
în urmă la Conservatorul din 
Moscova. Patru studenți armeni, 
entuziaști ai muzicii de cameră, 
au pornit la lucru împreună, a- 
Jungînd curînd să închege o for
mație omogenă, de frumos nivel, 
care a prins a se manifesta cu 
succes și în afara conservatoru
lui. Aflînd de aceste începuturi 
ale cvartetului „Komitae", gindul 
mi-a fost purtat spre acel cvartet 
studențesc din Cluj, care cu doi 
ani în urmă a prezentat la un 
nivel atît de remarcabil cîteva lu
crări, în concertele date de stu
denții clujeni. Mă întrebam dacă 
tinerii muzicieni își continuă ac
tivitatea și acum ? De asemenea 
mă gîndeam la unele formații re
ușite de Ia Conservatorul din 
București, care ar putea 6ă se în. 
chege ca formații permanente, 
dacă fiecăruia nu i-ar surîde mai 
mult o carieră de multe ori pro
blematică de solist.

Membrii cvartetului „Komitas", 
distins cu titlul de colectiv arti
stic emerit al R.S.S. Armenia șl 
de Cvartet de stat al republicii, 
în concertul de sîmbătă seara de 
la sala Dalles, au apărut deose
bit de apropiați. de muzica lor 
națională. Patosul revărsărilor 
lirico-dramatice, contrastele pu
ternice de sonoritate, valurile de 
crescendo și descrescendo, ne-au 
apărut pe deplin adecvate în in
terpretarea interesantului și mă
iestrului cvartet de Mirzoian, de 
o autenticitate neîndoielnică. A- 
ceastă lucrare, în primă audiție la 
noi, se distinge printr-o complexă 
scriitură polifonică șl instrumen
tală, avtnd puternice rădăcini în 
stilul muzicii naționale armene.

Colectivul intreprinderil 
„Mătasea Populară" din Ca
pitală a repurtat o nouă vic
torie : la data de 15 noiem
brie planul de producție pen
tru această lună a fost În
deplinit in proporție de 115,1 
la sută. Acum se dau produse 
in contul lunii decembrie.

In fotografie: u. 
temistele Zanea UL 
rike și Astrid Du
mitrescu lucrează 
la noile modele 
pentru țesăturile de 
mătase.

Foto: Agerpres 

Sub forma unei teme eu varia* 
țiuni ne este prezentat un conți
nut emoțional cuprinzător. Tema 
armeană este expresia unei pu
ternice frămîntări. Allegro-ul (I-a 
variație) debutează cu cîntul al- 
to-ului (remarcabil tălmăcit de 
Henrik Talaiian, tînăr artist plin 
de muzicalitate, cu un sunet 
frumos, învăluitor și de o preci
zie în intonație desăvîrșită). 
Primul Andante (varlațiunea ,• 
Il-a) e un cintec plin de nostal
gie. Al doilea Allegro (variațiunea 
a IlI-a) în care pe o figură da 
„perpetuum mobile" tema apare în 
valori lărgite, este o muzică moto- 
rică dominată însă de o idee me
todică generoasă. Duo-ul plin de 
duioșie al viorilor din variația 
a IV-a și ritmicul final (cu un 
lung, poate prea lung unison în 
coda), amintindu-ne că Aram 
Haciaturian este animatorul mu
zicii armene contemporane, vă
deau totodată particularitățile 
talentului lui Mirzoian.

Prima audiție a acestui cvartet 
s-a bucurat de o prezentare a- 
leasă (unele distonări, în deo
sebi la vioara primă, nu pot um
bri calitățile interpretării sincere, 
autentice), impuntnd atenției lu
crarea și promițătoarea perso
nalitate a autorului ei.

Din muzica națională armeană 
am mai auzit trei cîntece popu
lare : „Primăvara", „Cocorul", 
„Prepelița" de Komitas, în rafi
natul aranjament al lui Serghei 
Aslamazian — violoncelistul cvar
tetului.

Aslamazian este un muzician 
de sensibilitate, cunoscut din 
prelucrările unor lucrări din ma
rele repertoriu clasic (creații po
lifonice de Bach ș.a.). De-a lun
gul concertului a apărut cel mai 
sensibil exponent al diferențelor 
de stil, ale creațiilor prezentate. 
Fără a căuta virtuozitatea, soli
stica cu orice preț, fără a cădea 
niciodată în emfatic, el cîntă cu 
acea modestie artistică proprie 
muzicianului de cameră, iar a- 
tunci cînd are o parte solistă îi 
dă viață cu un gust desăvîrșit. 
Așa s-a tntlmplat, de pildă, în 
Andantele cvartetului nr. 2 de 
Ceaikovski.

Concertul a cuprins și al 4-!ea 
cvartet de Beethoven. Prima par
te a acestui cvartet, bogat în suflu 
dramatic și expresiv, cu o con
strucție simplă, este una din pu
ternicele creații ale lui Beetho
ven. Formația a executat acea
stă parte subliniind uneori la 
extrem, chiar cu duritate, con
trastele ei.

Același tip de execuție a con
trastelor, care pare a rupe 
linia mare, l-am găsit în in
terpretarea acelui Andante scher- 
zoso, care amintește puțin de 
prima simfonie de Beethoven.

Concertul cvartetului „Komitas" 
ne-a Îngăduit să cunoaștem o 
formație sovietică de muzică de 
cameră cu susținută activitate !n 
patrie și peste hotare. Primirea 
călduroasă de care s-a bucurat 
din partea unei săli entuziaste a 
constituit desigur cea mai fru
moasă dovadă a dragostei și a- 
precierii înalte a publicului nos
tru pentru arta muzicienilor din 
Armenia Sovietică.

FR. SCHAPIRA

Primul război mondial șl pagu
bele materiale pricinuite de acesta 
adusese economia Romîniei într-o 
situație foarte gravă. Stăpînirea 
burghezo-moșierească a recurs la 
împrumuturi înrobitoare în apus, 
îhfeudînd țara noastră imperiali
știlor străini. Această situație a- 
vea repercusiuni directe asupra 
nivelului de trai al maselor mun
citoare. Situația economică se în
răutățea mereu pe măsură ce jaful 
practicat de imperialiștii din afară 
și de burghezia autohtonă se in
tensifica Această situație econo
mică grea și-a pus amprenta pe 
toate domeniile vieții interne a 
țării. Studențimea a fost și ea 
victima unei atari situații; ea a 
fost nevoită să ducă o permanentă 
luptă cu greutățile create de re
gimul burghezo-moșieresc.

★
Orînduirea burghezo-moșiereas

că făcea totul pentru a zăgăzui 
dorința fiilor oamenilor muncii 
de a-și înșuși comorile științei și 
culturii.

Prea tSTițlni dintre aceștia pu
teau pătrunde în instituțiile de în. 
vățămînt superior, iar cei care 
reușeau totuși să intre în facultăți 
aveau de la început perspectiva 
unei vieți grele.

Un articol din ziarul „Studen
țimea nouă” din 1931 arăta că cei 
ce beneficiau în primul rînd de 
puținele burse pe care statul se 
învrednicea să le acorde nu erau 
studenții săraci și merituoși, ci fiii 
de prefecți sau moșieri cu protec
ție la minister. Trebuie precizat, 
de asemenea, că studenții bursieri 
primeau o bursă în valoare de 300 
lei, iar costul căminului și al can
tinei se ridica ța 850 lei. Situația 
aceasta devenise cu atît mai 
grea cu cit în anul 1926 costul 
mesei la cantină se ridica de la 
600 la 900 lei („Ideea universi
tară" 3 oct. 1926).

Căminele studențești — și ele 
destul de puține în raport cu ne
cesitățile vieții studențești — erau 
slab îngrijite și nu asigurau nici 
pe departe condițiile elementare 
de trai ale studențimii. Taxele 
universitare erau împovărătoare, 
foarte greu de suportat. Ele va
riau între 1.600 lei în anii 1924— 
1925 și 2.000 pînă la 5.000 lei în 
perioada crizei din 1929—1933. Pe 
lingă taxele obișnuite studentul 
era obligat să plătească și taxa

le da un 
diploma”, 
multe ori 
îngroșau 
șomerilor

„Scînteia tineret 11 li>>
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pentru examene. Această situație 
a făcut ca în 1931 la „Academia 
Comercială", unde taxele ajunse
seră chiar la 5.000 de lei, foarte 
mulți studenți să nu se poată pre
zenta la examene neavînd taxele 
de examen plătite

Studenții care în ciuda tuturor 
acestor greutăți reușeau să ter
mine o facultate se vedeau puși 
în imposibilitatea de a-și profesa 
meseria pentru care se pregăti
seră. Statul nu asigura posibili
tăți pentru profesarea meseriei 
lor. Este foarte grăitor în această 
privință un anunț al rectoratului 
din Iași din anul 1931 care atră
gea atenția studenților că : „prin 
primirea lor în facultăți statul nu 
contractează nici o obligație de a 

post după ce-și vor lua 
Așa că de cele mai 
absolvenții facultăților 

tot mai mult nodurile 
intelectuali.

★
împotriva situației grele create 

de regimul burghezo-moșieresc 
studenții conștienți au luptat per
severent.

Lupta studențimii progresiste a 
constituit o parte a luptei gene
rale duse de Întregul popor mun
citor condus de Partidul Comu
nist din Romînia împotriva regi
mului burghezo-moșieresc. In con
ducerea ’activității studențimii 
progresiste în acea perioadă un 
rol important l-a Jucat U.T.C. 
încă de la începutul existenței 
sale U.T.C. a demascat regimul 
greu de viață la care era supus 
tineretul studios.

Congresul al IV-lea al P.C.R. a 
acordat o atenție deosebită pro
blemei studențești. In rezoluția 
cu privire la problema tineretului, 
partidul îndruma U T.C.-ul să-și 
intensifice munca sa în rîndurile 
tineretului studios.

Munca desfășurată de tinerii 
comuniști, de celulele U.T C. 
din facultăți a ajutat într-o mă
sură însemnată la formarea unei 
opinii progresiste tn rindul stu
denților cinstiți. Studențimea 
cinstită a fost ajutată să în
țeleagă că numai alături de po
porul muncitor și luptînd sub 
conducerea avangărzii sale — 
Partidul Comunist din Romînia— 
va putea cuceri o viață omenească 
în cămine și cantine, mijloace de 
existență, depline posibilități de 
cultură și de studiu. Pături tot 
mai largi ale studențimii s-au 
alăturat luptei revoluționare 

dusă de poporul nostru împotriva 
regimului burghezo-moșieresc.

Pentru a da o turnură greșită 
mișcărilor studențești și pentru a 
produce o diversiune, guvernele 
burghezo-moșierești au căutat ca, 
sub voalul unor lozinci patriotarde 
și naționaliste, să inducă tn 
eroare masa studențească, s-o a- 
bată de la lupta pentru satisface
rea intereselor ei vitale.

Foloslndu-se de o mînă de huli
gani și subvenționîndu-i cu fon
duri, partidele burgheze au trecut 
la formarea unor organizații cu 
caracter fascist. Elementele înain
tate ale studențimii noastre au 
luat atitudine fermă, hotărîtă, 
pentru a contracara acțiunile hu
liganice.

Elementele cinstite ale studen
țimii au creat în vara anului 1925 
„Uniunea studenților indepen
denți", organizație care avea ca 
organ de presă ziarul „Viața uni
versitară" și tn conducerea că

Episoade din lupta studențimii 
progresiste în anii regimului

burghezo-moșieresc
reia se găseau și comuniști. A- 
ceastă organizație a încercat 
pentru prima dată crearea unui 
front-unic al studențimii progre
siste.

„Uniunea studenților indepen
denți" a reușit să strîngă în jurul 
său mase însemnate de studenți, 
deși existenta ei a fost destul de 
scurtă. Ea a reușit cu ajutorul 
organului său de presă „Viața 
universitară” să arate adevărata 
față a mișcării fasciste și mai 
ales să demaște pe cei ce sub
venționau acea mișcare potrivnică 
intereselor reale ale studențimii.

In toamna anului 1925, apara
tul de represiune burghezo-moșie
resc a interzis „Uniunea studenți
lor independenți" și a oprit apa
riția ziarului „Viața universitară".

Dar în ciuda teroare! și a per
manentelor șicane, mișcarea pro
gresistă universitară continua să 
apere interesele vitale ale studen
țimii sărace. Deși se suspendase 
„Viața universitară”, se reușește 

totuși ca în continuare să apară 
„Ideea universitară", ziar care du
cea mai departe lupta pentru un 
trai mai bun al studențimii și 
pentru demascarea mișcărilor fas
ciste din universități

In anii crizei economice (1929— 
1933) se constată o creștere 
continuă a luptei studen
țimii progresiste. Sub îndrumarea 
Uniunii Tineretului Comunist a 
apărut în februarie 1931 ziarul 
„Studențimea nouă". Ziarul era 
organul de presă al organizației 
progresiste „Uniunea studenților 
săraci", organizație ce avea me
nirea să lupte împotriva regimu
lui de mizerie impus în universi
tăți, să lupte pentru apărarea in
tereselor studențești și pentru a- 
cordarea de drepturi și libertăți 
politice masei de studenți. Pro
gramul organizației „Uniunea 
studenților săraci” a fost expus în 
mod clar în primul număr al zia
rului „Studențimea nouă" din 15 

februarie 1931. In program se ce
rea „Dreptul nestingherit al stu
denților de a lua parte efectivă la 
manifestațiile maselor exploatate 
în orice organizație ar fi ele, de 
a-și organiza seminarii, cercuri de 
studii, șezători etc. pentru ridica
rea nivelului lor ideologic". De a- 
semenea, programul, exprimind 
interesele maselor de studenți cin
stiți, cerea printre altele „înche
garea frontului-unic pe scară na
țională și internațională a tuturor 
studenților indiferent de origină 
etnică".

Ca urmare a activității desfă
șurate de partid și U.T.C. în rîn
durile masei studențești progre
siste, tot mai mulți studenți își 
dădeau seama că in societatea ca
pitalistă nu-i cu putință satisfa
cerea revendicărilor lor.

„Uniunea studenților săraci" se 
ridica nu numai împotriva regi
mului de teroare și mizerie din 
universități, ea se ridica și împo-

triva politicii dusă de partidele 
burgheziei și moșierimii în vede
rea pregătirii războiului antisovie- 
tic. Ea demasca în chip curajos 
aceste manevre, iar în coloanele 
gazetei sale „Studențimea nouă" 
propaga 
Uniunii 
largi ce 
U.R.S.S

Ca și 
dependenți", organizația „Uniu
nea studenților săraci" și organul 
său „Studențimea nouă" a avut 
o existență scurtă. Totuși ea a 
reușit, antrenînd masa studenților 
progresiști, să-i facă să înțeleagă 
că, victoria luptei lor este cu pu
tință — așa cum relata „Studen
țimea nouă" din 15 iunie 1931 — 
numai în lupta revoluționară ală- ___
turi de clasa muncitoare și de ti- Burghezia a încercat prin toate 
neretul muncitor. 'mijloacele să lovească în studen-

Ca o consecință a procesului țimea progresistă. Organizațiile 
ascendent al luptei studențești, tn progresiste studențești au fost 
martie 1932 la Cluj, Iași, Bucu- suspendate. Studenților progre-

realizările mărețe ale 
Sovietice, posibilitățile 

s-au creat tineretului în

„Uniunea studenților in

rești au avut loc greve și demon
strații studențești La București 
demonstrația s-a transformat 
chiar în ciocnire cu poliția. Cau
zele acestor manifestații erau: 
taxele extrem de mari, măsurile 
restrictive impuse în facultăți, 
starea de mizerie a căminelor și 
cantinelor. Mișcările și demon
strațiile studențești s-au întețit în 
anul 1933 pe măsură ce, din cauza 
crizei economice, condițiile de 
viață ale studenților se înrăută
țeau. In februarie 1933 s-a desfă
șurat la București, la Facultatea 
de drept și la cea de me
dicină o grevă al cărei obiectiv 
era mai ales lupta împotriva ta
xelor extrem de mari. Greva a du
rat mai multe săptămîni și a fost 
însoțită de demonstrații de stradă. 
Ea a cunoscut forme din cele mai 
violente, de la pichetele de grevă 
pînă la încăierări cu spărgătorii 
de grevă și ciocniri de stradă cu 
poliția și jandarmeria. In urma 

acestei greve rectoratul universi
tății a recurs la închiderea facul
tăților. In ciuda acestor măsuri 
lupta studențimii progresiste n-a 
încetat ci s-a intensificat.

Luptele muncitorilor pentru ba- 
rarea drumului fascismului, gre
vele eroice ale C.F.R.-iștilor și pe
troliștilor s-au bucurat din plin 
de simpatia și sprijinul studenți
lor cinstiți. Un apel semnat de 
„Comitetul local al organizației 
comuniste studențești" din Bucu
rești arată că studențimea progre
sistă se solidarizează cu acțiunile 
eroice ale muncitorilor C.F.R.-iști 
și petroliști și că cheamă la for
marea de comitete de apărare a 
C.F.R.-iștilor și pentru strîngerea 
de fonduri necesare ajutorării fa
miliilor celor arestați.

se 
să 
In
li

siști li s-a ridicat dreptul de a 
întruni tn congrese în care 
discute problemele lor vitale, 
schimb organizațiilor fasciste 
se punea la dispoziție tot ceea ce
le era necesar desfășurării activi
tății huliganice.

Nici o măsură teroristă nu a 
putut însă să abată studențimea 
cinstită de la lupta ei. Sub îndru
marea studenților comuniști și 
progresiști în tot cursul anului 
1934 s-a dus o acțiune susținută 
pentru cucerirea comitetelor aso
ciațiilor studențești pentru a 
apăra în aceste comitete dreptu
rile studenților săraci și pentru a 
înlătura elementele fasciste din 
conducerea asociațiilor respective.

Luptele studențești au crescut 
tot mai mult în amploare pe mă
sură ce se încerca, cu ajutorul 
măsurilor luate de guvern, fasci
zarea vieții universitare. Așa, de 
pildă, la începutul anului 1935 a 
izbucnit greva studenților de la

Facultatea de drept din București. 
Acestei greve i s-au alăturat stu
denții de la medicină precum și 
studenții de la Facultățile de 
drept din Iași și Cluj. (Analele 
Institutului de istorie a partidu
lui nr. 5 pag. 141).

In luna aprilie grevele au iz
bucnit din nou. In fața acestei si
tuații senatul universitar a hotărît 
închiderea tuturor cantinelor și a 
căminelor. In ciuda acestor mă
suri lupta a continuat. Senatul 
universitar a hotărît atunci închi
derea cursurilor la Facultatea de 
drept, ceea ce era echivalent cu 
pierderea anului universitar.

In timpul grevei din 1935 de la 
Facultatea de drept un manifest 
al C.C. al U.T.C. chema pe toți 
studenții să se alăture grevei, să 
lărgească acțiunea lor, să ceară 
reducerea taxelor, sporirea numă-reducerea taxelor, sporirea numă
rului de burse, să lupte împotri
va instrucției premilitare etc.

Acțiunile studențimii progre
siste capătă tn anul 1935 un ca
racter mai organizat prin consti
tuirea Frontului Studențesc De
mocratic.

Frontul Studențesc Democratic 
s-a născut ca o consecință a fap
tului că în fața acțiunilor fasciste 
tot mai evidente se punea pro
blema unirii studenților într-o or
ganizație de masă democratică, o 
organizație care să făurească un 
front unic antifascist al studen
țimii. Organizația Frontului Stu
dențesc Democratic era condusă 
de Partidul Comunist din Romî
nia și avea ca organ de presă 
ziarul „Studentul romîn". Ziarul 
a apărut la 30 octombrie 1935 și 
milita' pentru interesele studen
țimii sărace, împotriva activității 
criminale a organizațiilor fasciste, 
pentru democrație și progres. (A- 
nalele Institutului de istorie a 
partidului de pe lingă C.C. al 
P.M R nr. 5 pag. 144).

încă de la începutul existenței 
sale F.S.D. a desfășurat o largă 
activitate de antrenare a masei 
de studenți cinstiți la lupta pen
tru revendicările lor vitale. La 
București, la 23 ianuarie 19.36 In 
cadrul unei întruniri inițiate de 
Frontul Studențesc Democratic a 
fost pusă 
condițiilor 
dențimii 
uneltirile 
gere a drepturilor democratice și 
de fascizare a vieții universitare. 

în discuție problema 
grele de viață ale stu 

sărace, demaseîndu-se 
guvernului de restrtn-

După întrunire — studenții au 
pornit să demonstreze pe străzile 
Capitalei sub lozinci democratice 
ca: „Jos fascismul", „Trăiască 
F.S.D.", „Trăiască lupta antifas
cistă" (Analele institutului de 
istorie a partidului de pe lingă 
C.C. al P.M.R. nr. 5, pag 144).

Activitatea Frontului Studen
țesc Democratic a continuat pînă 
în 1938. F.S.D. a reușit ca în 
toată această perioadă să se si
tueze în fruntea acțiunilor stu
denților cinstiți și să contracareze 
multe din acțiunile organizațiilor 
fasciste. Frontul Studențesc De
mocratic a reușit să cucerească 
numeroase comitete de cămin și 
cantină și să apere de acolo drep
turile studenților săraci.

Frontul Studențesc Democratic 
a condus in cursul anului 1937, în 
ciuda faptului că exmatriculările 
studenților progresiști se țineau 
lanț, o serie de mari acțiuni stu
dențești. Așa de pildă, In Bucu
rești au avut loc greve și mișcări 
violente la Universitate. De ase
menea la Cluj, la Facultatea de 
medicină și la Academia de Știin
țe Agricole s-au desfășurat greve. 
In ianuarie 1937 studenții de la 
Academia Comercială din Bucu
rești au pornit greva peste capul 
conducerii fasciste a societății 
studențești.

Anul 1938 a adus odată cu in
staurarea dictaturii regale desfiin
țarea ultimelor drepturi și liber
tăți democratice. Odată cu cele
lalte organizații legale a fost des
ființat și Frontul Studențesc De
mocratic, iar ziarul său, „Studen
tul romin' și a iqcetal apariția.

Totuși, măsurile represive nu au 
putut Infringe elanul de luptă ăl 
studențimii progresiste. Ea se va 
afla alături de întreg tineretul 
muncitor în lupta pentru dărîma- 
rea regimului burghezo-moșieresc. 
Tineretul studențesc a protestat 
împotriva actului criminal de ata
care a statului sovietic și a con
tinuat să lupte alături de poporul 
muncitor pentru eliberarea țării 
de sub regimul fascist al lui An
tonescu

Bogata tradiție de luptă a stu
denților progresiști din trecut »ste 
continuată azi de mii și «tir de 
fii ai oamenilor muncii *v<"iiîțt pe 
băncile facultăților să învețe. să 
se pregătească pentru a deveni 
cadre de specialiști care să-și 
dăruiască forțele și priceperea 
luptei pentru construirea socia
lismului.

PETRE IGNAT



I

unet' instructoareo up ararea de pîonieri
I A 11 «a sesiune a Adunării* Generale a O.N.U.

E a treia sau a patra zi de 
cînd umblă după el. II caută de 
atîtea zile — îi trebuie instruc
tori de pionieri. încep alegerile 
și nu are instructori pentru de
tașamente.

In camera pionierilor toate 
erau așezate la Iodul lor. Ar fi 
vrut să facă ceva și nu avea ce. 
Acum era nervoasă. A scos niște 
tabele, s-a uitat pe ele și apoi 
le-a aruncat în sertar Toți o 
cunoșteau ca pe o fată calmă, 
cu multă răbdare și acum, pof
tim...

Mai ușor a mers cu directo
rul de la I.T.B. Și ce, parcă 
obligat să stea de vorbă cu 
Și totuși a stat. A primit-o 
mos și au discutat 
multe...

— 700 de pionieri ? 
puțin. Și ce aveți de 
tăceți pentru ei ?

Nu-i o plăcere să discuți cu 
un astfel de om î Te întreabă, te 
ascultă, te înțelege.

— Vrem să organizăm ceva 
mai tîrziu... cîteva excursii fru
moase afară din București

— E simplu. Asta se rezolvă 
ușor. Cînd vreți, un telefon și 
aveți mașină.

Simplu I Fără multă vorbă 
Asta om, zic și eu. Avem, pof
tim, vă sprijinim, altceva de ce 
mai aveți nevoie ?

— Atelierele..., atelierele de 
lăcătușerie și tîmplărie. Copiilor 
le plac. Vin cu dragoste, dar ve 
deti, nu prea avem ce ne trebuie 
prin ele. Atîta a spus: „nu prea 
avem ce ne trebuie prin ele" și 
să te duci să le vezi acum I în
zestrate cu tot ce este nevoie în 
astfel de ateliere. Și parcă s-a 
mulțumit numai cu atît? Nul 
Mai deunăzi i-a zis :

— Fac teorie cît fac, și prac
tică în atelierul vostru și apoi îi 
luați și veniți cu ei în uzină. 
Mai stau de vorbă cu muncito
rii. mai văd. mai învață...

Numai el, Dănescu, secretarul 
U.T.M. nu se lasă găsit de loc.

IJn sunet de clopoțel o făcu 
pe tovarășa Botezatu să tresară. 
Ieși în fugă pe culoar și, în sfîr- 
șit...

— Tovarășe Dănescu. stai fra
te de vorbă și cu mine.

— Nu pot, nu am timp.
— Cum nu ai timp, tovarășe, 

doar este o problemă importan
tă Este vorba de munca pionie
rilor .

— Bine, bine, vin. Spune, dar 
repede că mă grăbesc.

„Auzi, el se grăbește 1 Păi 
care din noi e mai grăbit, tova
rășe Dănescu, eu sau dumneata? 
Mie imi bat alegerile la ușă și 
eu nu sînt grăbită ?“

— Spune, tovarășă instructoa-

atît

Nu,

era 
ea ? 
tru

de

nu-i 
gînd să

re superioară de pionieri, despre 
ce este vorba ?

— Ne trebuie instructori pen
tru detașamentele 
încep alegerile...

— Bun, și ?
— Cum și ?
— Da. și ce vrei
— Să mă ajuți, 

mă ajuți să 
buni, inteligenți...

— Da, da, să te ajut...
Nu știa ce să mai creadă. , 
fi cu băiatul ăsta ?“

— Instructori spui ?
— Da, instructori I
Se uită la fată, zîmbind la 

știu ce gînd și apoi brusc •
— N am 1
Instructoarea rămase ca trăs

nită : „300 de utemiști 6Înt în 
școala noastră și nu se găsesc 20 
pentru munca de instructori ? Nu 
se poate, glumește".

— Așa-i 
bă ea.

— Eu nu 
tovarășe...

— Atunci

de pionieri.

să-ți fac eu ? 
, . tovarășe, să 

găsim instructori

..Ce
o

nu

că glumești ? între-

de pionieri. Atît 
le spună. Și tntr-o 
găsit mai mulți de

de instruotori 
a trebuit să 
6ingură zi a 
cîți îi trebuiau.

„Scuze ? Nu, scuze nu-ți cer, 
tovarășe Dănescu, lasă... De alt
fel o să vedem noi cine va trebui 
să-și ceară scuze".

Alegerile s-au terminat cu bine. 
Nu ar fi fost rău dacă ar fi par
ticipat și tovarășii din comitetul 
U.T.M. I-ar îi putut ajuta în mul. 
te privințe pe copii, lată, spre 
exemplu, acum. Clasa a IV-a ține 
o adunare în care sînt primiți noi 
elevi în rîndurile pionierilor. E- 
moții firești. Desfășurate cu se
riozitatea și gravitatea de care 
dau dovadă copiii în anumite îm
prejurări. totul era cîntărit la a- 
ceste adunări ca între oameni ma
turi.

— Tică Sandu stă pe stradă cu 
mine. Vorbitoarea stătea în pi
cioare. dreaptă, fără să 6e legene 
cînd pe un picior cînd pe celă
lalt si vorbea rar — In ultimul 
timp învăța mal bine. Dar pe 
stradă bate copiii.

Tică bate copiii și pionierii nu 
pot accepta așa ceva.

— Ana Adaliana este o fetiță 
bună — vorbea un băiat cu un 
moț blond, bluză albastră și cu 
o față inteligentă — merge sin
gură acasă, nu se bagă cînd se 
bat copiii, se joacă mai mult sin
gură. Să o primim, eu sînt de a- 
cord.

Instructoarea nu a observat. 
Era ocupată cu citirea cererilor. 
Și faptul a trecut nebăgat în 
seamă. Copiii au fost de acord cu 
cei retrași, rupți de colectiv și ni. 
meni nu le-a spus că un astfel de 
lucru își are și o latură negativă. 
Dacă utemiștii din școală ar pri
mi sarcină să participe la adună
rile pionierești multe din asemenea 
trăsături, poate încă impercepti
bile la copil, ar putea " ‘ ‘
înlăturate. Sînt convins 
copii ar fi bucuroși să 
la o adunare tematică 
tovărășiei, prieteniei și

cum să Înțeleg cele
ce mi-ai spus dumneata ?

— Pot să-ți explic și morfolo
gic și sintactic, dacă vrei, deveni 
Dănescu ironic. De altfel „n-am" 
mai înseamnă și „nu pot", înțe
legi dumneata, nu pot, n-am de 
unde.

— Cum adică, tovarășe, din a- 
tîția utemiști...

— Din atîția utemiști. Ce da- 
că-s atîția ? Nu vor, nu le place 
munca asta, ce să le fac?

— Minți, nu-i adevărat.
Botezatu roși. Asemenea ieșiri 

nu avusese niciodată. Dar, totuși 
cum de a putut el să spună ase
menea lucruri. „Nu vor", auzi I 
Dar nu-i adevărat. N-au venit la 
ea fete și băieți și au rugat-o să-i 
facă instructori ? Dar ea a vrut 
să lucreze organizat, să facă un 
lucru temeinic, cu știrea secreta
rului U.T.M. Și acum secretarul 
spune „nu vor, nu le place". Cu 
ce drept spune el astfel de lu
cruri ? Ii e lene, e comod — să 
spună așa. nu să arunce vina pe 
utemiști I

Dănescu se uită la ea cu in
dignare.

— Eu mint tovarășă ? Ei bine,
atunci încearcă, încearcă să-i re; 
crutezi dumneata, s 
trrc, uat-a 11-a» oa vn sxa-»»»» -
scuze, să nu-mi spui mie Dănes- tuita. 
cu, secretar la U.T.M. ? Și ieși î'_, 
trîntind ușa.

„Eu să-i cer scuze ? Ei, asta 
chiar că n-am s-o fac" I
l-au trebuit trei zile? Nu, nu î-a

trebuit decît să treacă prin cla- li se creeze posibilitatea de a a. 
sele a IX-a și a X-a și doar să-i juța organizația de pionieri, 
anunțe pe fete și băieți

— Elevii utemiști, fruntași la 
învățătură și care iubesc copiii se 
pot înscrie pentru a primi munca

îi treptat 
că acești 
participe 
închinată 

_____„___________ ,. ea ar fi 
mai mult deeît folositoare.'Astfel 
de adunări s-ar putea lesne orga 
niza, mai ales cu sprijinul 
miștilor.

Dar ce vreți? Secretarul 
^‘2^: dT...'.L'u7"și‘peste“‘trei ne: „nu vor nu le place" 
zile, dacă n-ai să vii 6ă-mi ceri ^ație ce s-a dovedit cu totul

ute-

spu- 
afir- 
gra.

Cuvin
NEW YORK 20 (Agerpres}.— 

TASS transmite cuvîntarea rosti 
tă de D. T. Șepilov, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S S , 
în ședința plenară din 19 noiem
brie 1956 a Adunării Generale. 
Arătînd că delegația sovietică a 
obiectat împotriva includerii pe 
ordinea de zi a sesiunii Adunării( 
Generale a O.N.U. a problemei 
cu privire la situația din Unga
ria, D T. Șepilov a declarat:

Eforturile insistente de a men 
ține problema cu privire la si-

Nu, utemiștii din Școala „I. L. 
Caragiale" din București vor să 
muncească cu pionierii, le place 
o astfel de activitate, numai să

E oare atît de greu, tovarășe 
Dănescu ?

PETRU ISPAS

tarea lui D. T. ȘEPILOV
în ședința din 19 noiembrie

V

tuația din Ungaria pe ordinea 
de zi a sesiunii Adunării Gene
rale a O.N.U nu este dictată 
nicidecum de grija pentru inte
resele poporului ungar, ci de 
intenția anumitor cercuri, pe de 
o parte de a abate atenția opi
niei publice de la acțiunile a 
gresive ale Angliei. Franței și
israelului în Egipt iar pe de
altă parte de a încuraja forțele 
reacționare subterane din 
garia, promițîndu-le sprijin 
partea O.N.U.

De ce a fost stîrnită 
zarva provocatoare în jurul 

„problemei ungare“
proiectul 
de dele- 

de depar- 
provocare 
Proiectul 

calomnioase

care

Un- 
din

re-

în 
această 

In mod

Studenții din Cluj și Tg. Mureș 
demască minciunile ziarelor 
și posturilor de radio occidentale

(Urmare din pag. l-a) 
ne putem aștepta din partea uu„r 
posturi de radio ca „Europa Ui- 
ieră ?“ La minciuni, minciuni și 
numai minciuni. Am aflat cu in
dignare că ei au afirmat că noi 
studenții din Tg. Mureș am fi 
alungat pe profesorii' noștri, că 
în institutul nostru nu mai 
există organizație U.T.M. Protes 
tăm cu minie împotriva acestor 
minciuni sfruntate".

Calomniile provocatoare ale 
propagandei imperialiste au fost 
de asemenea înfierate de stu
denții Torek Arpad, Tibor Ger- 
gely, Piroș Ferenc, Kelemen
Jozsef, Vincze- Denes, Baki Lo- 
rant, Bartha Marghit, Pușkaș
Erzsebet și alții.

Studenții din Tg. Mureș au 
adoptat o scrisoare deschisă a- 
dresată unor agenții de presă 
occidentale. în care spun printre 
altele: „In ultimele zile. dv. vă 
interesați „cu căldură" de soarta 
noastră a studenților maghiari 
din Tg. Mureș. Este interesant 
și nu este întîmplător că tocmai 
acum ați lua aminte de noi, cind 
patronii dv. au pornit un atac 
mirșav împotriva poporului egip
tean, șt cind aceiași domni, cu 
ajutorul deșănțatei dv. propagan
de. au încercat să atragă po
porul maghiar într-o groaznică 
tragedie. După cîte știm, pîtiă în 
prezent nu ați publicat nici un 
fel de știre despre realizările 
noastre și institutul nostru creat 
de regimul

Lucrătorii Radiodifuziunii 
Rom ine protestează 

împotriva calomniatorilor 
occidentali

Lucrătorii Radiodifuziunii Ro
utine s-au întrunit luni la amiază 
pentru a-și exprima indignarea 
față de calomniile debitate pe so
coteala țării noastre de unele 
ziare occidentale, de postul de 
radio „Europa Liberă" și alte 
posturi de radio din Apus.

Deschizînd adunarea tov. Radu 
Vasiliu, redactor șef al Televiziu
nii, a subliniat că in ultima vre
me atacurile și calomniile cercu
rilor reacționare la adresa țării 
noastre s-au întețit. El a cerut 
să fie interzisă activitatea postu
lui de radio Europa Liberă, care 
denigrează politica țării noastre, 
care instigă spiritele.

„Noi ca ziariști, .................
Radiodifuziunii — a spus vorbi
torul — avînd tot “ - ' ’ ‘
cu viața din țara 
constatat că nu s-a produs, așa 
cum pretind aceste oficine nici 
un fel de ciocniri, de mișcări, ci 
am constatat că există linișle de 
plină atît aici în București cît 
și în alte orașe ale țării. Știm 
foarte bine că în practica postu- 
foi „Europa Liberă" intră de dni 
de zile minciuna și calomnia"

Rind" -ptfe; rînd au luat cuvîntul 
alți artiști, ziariști, tehnicieni.

In încheierea adunării, pârtiei- 
panjii au adoptat o moțiune de 
protest. Ea va fi trimisă tuturor 
radiodifuziunilor din Occident.

> (Agerpres)

nici despre faptul că sub regimul 
burghezo-moșieresc nici vorbă nu 
putea fi ca fiii muncitorilor și 
țăranilor, aparținînd minorităților 
naționale, să poată studia în 
limba lor maternă cu burse de 
stat.

Deodată ați obținut „informații 
precise" despre diferite „demon
strații". „ciocniri" și „tulburări" 
care ar fi avut loc la Tg. Mureș. 
Vreți să ne faceți să credem că 
lucrurile din Tg. Mureș pot fi 
mai bine văzute din Miinchen ?

Interesul dv. subit față de 
soarta noastră se potrivește cu
noscutului proverb maghiar: 
„Porcul flămînd, ghindă visea
ză". Desigur, v-ar fi convenit ca 
aceste evenimente să se fi pe
trecut într-adevăr. Dv. ați dori 
să răsturnați orînduirea noastră 
democrat-populară, să restituiți 
pămînturile moșierilor și fabri
cile capitaliștilor. Prin valul de 
minciuni gogonate despre „tulbu
rările" de la noi, se urmărește 
abaterea atenției de la agresiu
nea din Egipt, să 6e semene di
versiune și să se împiedice re
zolvarea pașnică a problemelor 
internaționale".

Calomniile răspîndite despre 0- 
rașul nostru au însă un alt re
zultat decît cel pe care l-ați

democrat-popular,

ca lucrători ai

timpul contact 
noastră am

do
rit : întregul nostru popor șl 

o 
nouă dovadă despre „temeinicia" 
propagandei pe care o faceți, și 
este indignată de o asemenea 
„activitate informativă".

In încheierea scrisorii, studen
ții din Tg. Mureș arată că ei sînt 
hotărîți să învețe pentru a sluji 
interesele 
construirii socialismului în Re
publica Populară Romînă.

populația orașului a primit

poporului, interesele

de situația din acele țări 
are loc cu adevărat 
practică monstruoasă, 
concret D. T. Șepilov s-a referit 
la situația din Kenya și Algeria.

In ceea ce privește născocirea 
năstrușnică, potrivit căreia niște 
„prizonieri unguri", printre care 
femei și copii, sint deportați din
colo de granițele Ungariei, știți 
că această nă-scocire a fost dez
mințită categoric la Budapesta, 
inclusiv de postul de radio Bu
dapesta, Ia care delegația Cubei 
a încercat să ee refere într-un 
mod atît de imprudent tn rezo. 
iuția inițială.

După ce a citat comunicatul 
oficial al guvernului R.P. Un
gare din 18 noiembrie în care 
sint combătute zvonurile minci
noase cu privire la transportarea 
în U.R.S.S. a celor arestați. 
T. Șepilov a spus:

Astfel, născocirea despre 
portarea de cetățeni unguri 
Uniunea Sovietică s-a spulte

vinși că orice guvern democrat, 
unit prin legături de prietenie cu 
o țară vecină, nu ar fi putut tre
ce peste o asemenea cerere de 
ajutor ca acea venită din partea 
Ungariei.

Cu ajut--.', unităților armatei 
sovietice Ir- ■ e revoluționare 
ungare au fă:.: în scurt timp 
inofensivi pe -ebelL Realizînd 
programul dem t-stic proclamat 
de el, guvernul . -cariei norma 
lizează viața din i-i.

Ro’ul reacțîunii de peste hotare 
în organizarea putchului antipopular

Aș vrea să mă refer acum la 
tncă un aspect al problemei pe 
care o examinăm.

Datele concrete de care dispu
nem arată cît se prate de evi
dent că evenimentele care s-au 
petrecut în Ungaria a- fi luat 
cu totul un alt caracter ;j nu ar 
fi provocat vărsări de singe 
dacă, chiar de la început, tn spa
tele acțiunii forțelor contrarevo
luționare interne din Ungaria -. 
s-ar fi 
hotare care pregăteau de multă 
vreme • • ■ • • •
fascist împotriva orînduirii 
mocrat-populare din Ungaria.

De multă vreme numeroase 
organe occidentale folosesc toa
te mijloacele de propagandă 
pentru a lansa îndemnuri la răs
turnarea orînduirii de stat exis
tente in țările democratice; ele 
creează ..centre" speciale pe teri
toriul Republicii Federale Ger
mane și al Austriei, de unde se 
duce o activitate subversivă sis 
tematică împotriva statelor din 
Europa răsăriteană, inclusiv tri
miterea de spioni și grupuri de 
diversioniști pe teritoriile lor.

Nu întîmplător, începînd de la 
jumătatea anului 1955, s-a in
tensificat simțitor amestecul 
cercurilor guvernante ale S.U.A. 
în treburile interne aie Ungariei.

o- 
po- 
m- 

teri’

Știți foarte bine că z: -.stea 
subversivă a S.U.A. rlva
țărilor Europei răsăritene 1 -.st 
legalizată de Congresul tzrr- 
can și, mai mult decît atît. a șt 
ridicată la rangul de politica : 
cială. Amintiți-vă ce dezba.r.- 
furtunoase au avut loc în Aduna
rea Generală cînd în S.U.A. a fost 
adoptată pentru prima oară le
gea, nemaiîntîlnită pînă atunci 
in practica unui stat, ca-e au
toriza guvernul să cheltuiască 
■30 milioane dolari pentru acti- 

îtea subversivă I In această 
legr se spunea fără înconjur că, 
acețt. bani sînt destinați „pen
tru or persoane selecționate 
(!) care locuiesc în Uniunea 
Sovietica Polonia, Cehoslova
cia, Ung»- 1 Romînia, Bulga
ria, Alban:»* precum și în Re
publica Demtc-stă Germană și 
în alte țări și centru persoane
le care au fug-: -. aceste țări 
sau regiuni", fie centru a for
ma din aceste pers.-»-e subuni
tăți ale forțelor a-m»-« care sa 
sprijine organizația “autului 
nord-atlantic, fie in arie sco
puri".

De atunci, legi similare u 
fost adoptate în S.U.A. în llKma 
an și sute de milioane de dotări 
au curs șuvoi pentru a a.:~e-.» 
activitatea subversivă.

In decursul ultimilor ar.:. *i 
Republica Populară Urgarz 1 
fost demascat un mare 
de grupuri subversive f e 
ce străinătate. In această oc£- 
ne de idei guvernul RcpoMd 
Populare Ungare a protesza: a 
repetate rînduri Împotriva araes- 
tmalai grosolan al aaam*r 
state occidentale tn tiahrta In
tens ale Ungariei. Așa dar pa*- 
eteri contrarevoluționar dte Ute- 
rana a fast pregătit de mriX a 
fote jugțMit tn mod ptetetecte 
te terânteoSs ■■ fără participarea 
aerisi a iocșeâor externe.

In coxtawre O T. Șep .n a 
citat saeie ziare amerzer-*. 
care rnor-^rd ețeeal putch; jx 
cia «Lafi aevoife «4

Iz râspcr>
Cerfca j-ea a mungaor cercuri 

li văr» 
urea ăe kiț» m

Referirea din proiectul de 
zoluție modificat că în Ungaria 
ar fi avut loc o încălcare a 
„convenției cu privire la preve
nirea crimei de genocid și la pe
depsele pentru aceasta", urmă
rește să dea acestui document 
provocator aparența de funda
mentare juridică. Se știe însă că 
convenția mai 
care condamnă 
cu intenția de a extermina-i 

... t ~.;r _~“ :x. 
unui anumit grup național, 
nic, rasial, sau religios, nu 
nici o legătură cu problema 
tuatiei din Ungaria.

Dacă delegația Cubei ar 
fost preocupată

DIn ceea ce privește 
de rezoluție prezentat 
gația Cubei, se simte 
te mirosul putred de 
al acestui document 
conține născociri
potrivit cărora guvernul Uniunii 
Sovietice, trimite cu forța, cu 
consimțămîntul autorităților un
gare, prizonieri Unguri dincolo 
de granițele Ungariei. Pînă și în 
cele mai rele pwioade ale „răz- cu intenția de a extermina.p; 
boiului rece" ar fi fost, greu de meni numai pe motiv că apari 
găsit un alt document care să —’ ------ :* ------ ’
înealce în asemenea măsură ce
rințele elementare 
tare a acuzațiilor 
cum se întimplă 
față.

Străduindu-se «ă 
lor lor calomnioase aparența ve; 
rosîmilulul, autorii proiectului 
rezoluției cubane se referă, fără 
nici un temei, la imaginara „ști
re transmisă de postul de radio 
oficial Budapesta". Printr-o veri
ficare s-a stabilit însă că postul 
de radio Budapesta nu a trans 
mis nici un fel de știri de acest 
fel. De aceea, reprezentantul Cu
bei nu se mai referă astăzi la 
această sursă. Drept altă „sursă" 
de informare în proiectul de re
zoluție au fost menționate știrile 
„întregii prese mondiale". Ter
menul „întreaga presă mondia 
lă“ se referea în realitate la acele 
organe de presă, care, executînd 
docil comanda cercurilor reacțio
nare, ticluiesc născociri de tot felul 
referitoare la situația din Unga
ria. Dar astăzi, reprezentantul 
Cubei a fost nevoit să renunțe și 
la referirea la această sursă, 
deoarece „presa mondială" nu o- 
feră nici un fel de fapte auten
tice de acest gen.

de fundamen- 
aduse, așa 

în cazul de

dea afirmații-

Să fie retrase trupele străine 
de pe terdoriul Eg ptu ui

In întreaga țară continuă să 
aibă loc adunări in care oame
nii muncii iși manifestă solida
ritatea lor cu lupta dreaptă a po 
porului egiptean pentru suverani
tate și independență, condamnînd 
agresiunea anglo-franco-israelia- 
nă împotriva Egiptului.

„Să fie retrase trupele agre
soare anglo-franco-israeliene din 
Egipt I" — aceste cuvinte au ră. 
sunat cu putere la mitingul care 
a avut loc marți la întreprinde
rea „Industria Bumbacului A" din , 
Capitală.

In cadrul mitingului tov. Ama
lia Ud.rea, lector la Școala supe
rioară de partid „Ștefan Gheor
ghiu", a făcut o expunere asupra 
situației internaționale creată în 
urma invadării teritoriului Egip
tului de către forțele armate ale 
Angliei, Franței și Israelului.

Mulți din participanții la mi
ting au luat apoi cuvîntul pentru 
a protesta îm-potriva tentativei 
imperialiste de a crea un nou fo
car de război tn Orientul mijlo
ciu.

Muncitorii, tehnicienii, ingine
rii și funcționarii de la uzinele 
„21 Decembrie" din Capitală s-au 
adunat marți în hala de matrițe 
pentru a discuta și lămuri la
olaltă unele probleme actuale de 
politică internațională.

Din partea comitetului P.M.R 
al raionului 23 August, tov. Ja- 
neta Brill, a vorbit despre eve
nimentele din Egipt.

Au luat cuvîntul de asemenea, 
muncitori și funcționari ai Între
prinderii.

Mitinguri asemănătoare au mai 
avut loc în Capitală la între
prinderile „Metalo-Globus", „Poe- 
tăvăria Romînă", Noua filatură 
de bumbac, „Ștefan Gheorghiu", 
„Progresul", Combinatul „Zorile", 
„Viscofil", „Flamura Roșie", Fa
brica de chibrituri, Uzinele chi
mice „9 Mai", Tehnica tricotaje, 
lor șl altele.

La adunarea care a avut loc la

Iași au luat parfe sute de 
citori, ingineri, tehnicieni și

mun- 
func. 

ționari din întreprinderile și in 
stituțiile orașului.

A luat cuvînlul tov. Vasile Ple 
șescu, președintele Consiliului 
sindical regional Iași.

La sfîrșit cei prezenți au adre
sat legației Republicii Egipt la 
București un mesaj de salut po 
porului egiptean precum și o te
legramă Organizației Națiunilor 
Unite.

Peste 400 de furnaliști, oțelari, 
laminoriști, constructori și alți 
oameni ai muncii din orașul Hu
nedoara s-au adunat marți după 
amiază în sala cinematografului 
„Max' Gorki" din localitate, 
pentru a și exprima protestul jm. 
potriva agresiunii anglo-franco. 
israeliene asupra poporului egip 
tean.

A luat cuvîntul tov. Traian 
Pîrva, activist al Consiliului sin 
dical regional, care a relevat ca
racterul colonialist al agresiunii 
asupra pașnicului popor egiptean, 
subliniind totodată simpatia și 
solidaritatea pe care poporul nos
tru le manifestă din toată inima 
față de poporul egiptean.

Participanții la adunare au a- 
dresat apoi un mesaj de solida
ritate legației Republicii Egipt 
din București.

Numeroși oameni al muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
orașului Ploești și activul sindi
cal s-au întrunit marți diminea
ță în sala de festivități a Clubu
lui C.F.R. din localitate pentru 
a-și exprima protestul împotriva 
agresiunii anglo-irancOisraeliene 
asupra Egi|riulul.

Tov. I. Georgescu, secretar al 
Consiliului Sindical Regional a 
arătat scopurile agresive ale im 
perialiștilor în Egipt, condamnînd 
folosirea forței armate împotri
va pașnicului popor egiptean.

In unanimitate participanții Ia 
adunare au cerut ca trupele In
vadatoare să părăsească Egiptul.

Cînd directorul Căminului cultural 
se ține de nunți.,.

(Urmare din pag. l-a)
echipele de dansuri nu se prea 
arată la repetiții, iar fanfara și 
orchestrele nici atlt. Tovarășul 
Bechira pentru a nu avea prea 
multe dificultăți cu tinerii, le 
lasă de două ori pe lună ctfiva 
muzicanți pentru hore sau baluri. 
Plnă acum a mers șl aceasta, dar 
frigul a început să se facă sim- 
fit. Sala mare și frumoasă cu 
scenă și bănci pentru spectatori, 
n-are nici un fel de sobă. In bi
bliotecă. unde cărțile stau sub 
cheie din septembrie, clnd biblio
tecara a f°st mutată ta Timișoa
ra și netnlocuită, se află o sobă 
de tuci care n-a simfit nici ea 
căldura focului de un an încoace.

Să nu credefi cumva că nu e- 
xistă posibilități pentru construi
rea unor sobe in sala de festivi
tăți sau pentru aprovizionarea 
cu lemne de foc. Aceste posibili
tăți există, dar nu stnt folo
site.

încă din septembrie Sfatul 
popular al comunei Cărpiniș, al 
cărui președinte este tovarășul 
Anton Abraham, a dat o reparti
ție de lemne pentru căminul cul
tural. In același timp tovarășul 
Dumitru Maci a discutat cu con
ducerea fabricii „Ceramica" din 
Jimbolia care a aprobat să dea 
tn mod gratuit, din economiile 
realizate, teracota necesară pen
tru două sobe mari tn sala de 
festivități a căminului 
Aceasta s-a tnttmplat 
teva luni.

Azi, iarna bate la 
nului cultural din Cărpiniș dar 
n-are cine-i răspunde. Tovarășul 
Vasile Bechira a plecat de trei 
zile la o nuntă, nu se știe prin 
ce comună sau raion, după ce 
mai înainte cu două zile se în
torsese de la altă nuntă. Lem
nele așteaptă In depozit, sobele 
stnt tncă la Jimbolia. sobarii re
partizați de G.A.C. așteaptă și ei

cultural, 
acum ct-

ușa căml-

pe unde pot și aceasta numai 
pentru că tovarășul Bechira se 
ocupă de orice, numai de cămi
nul cultural nu.

V inovați mai stnt însă și alții: 
Președintele sfatului popular care 
cunoaște această stare de lu
cruri, dar nu ia măsuri; Comite
tul raional U.T.M. Jimbolia care 
a fost sezisat de inactivitatea că
minului cultural din Cărpiniș și 
nu a trimis totuși pe nimeni aici 
de aproape două luni; utemiștii 
din comună tn frunte cu secreta
rul comitetului, tovarășul Ion 
Pintea, care așteaptă să vină 
alții și să ia măsuri — iată cine 
stnt vinovafii.

In comuna Cărpiniș există un 
cămin frumos, bine înzestrat, e- 
xistă oameni care vor să ducă 
activitate culturală, dar există 
și un director de cămin — nun
taș — care dacă ar fi schimbat, 
nimeni n-ar avea nimic de pier
dut. Dimpotrivă I

de- 
tn 

rat.
Prin urmare, proiectul dele

gației Cubei nu îormează pentru 
noi un obiect de discuție, deoa
rece acest proiect de rezoluție 
este calomnios în esența lui. 
Dar, dacă Adunarea Generală a 
consimțit să amîne discuțiile ge
nerale și să înceapă , imediat 
dezbateri cu privire la proiectul 
de rezoluție prezentat de dele
gația Cubei, delegația sovietică 
consideră la rîndul ei necesar 
să prezinte în mod obiectiv 
eroblema privind situația din 

Ingaria.

a evenimentelor 
din Ungaria

sus menționată, 
actele săvîrșite 

la
tin 
et- 
are 
si

fi 
__  r____ „_J în mod serios 
de lupta împotriva genocidului, 
ea ar fi trebuit să se intereseze

Adevărata esență

ale Ungariei — a declarat D. T 
Șepilov — s-a ridicat spectru! 
groaznic al fiarei fasciste. Viața 
a milioane de unguri, drepturile 
lor cetățenești elementare, locu 
ințele, avutul lor, securitatea, au 
fost primejduite.

Guvernul Imre Nagy s-a do 
vedit a fi nu numai incapabil să 
contracareze ofensiva reacțiunii 
dar sub presiunea ei îndepărta 
pas cu pas din componența sa 
pe reprezentanții forțelor demo
cratice ale națiunii. In cele din 
urmă guvernul Nagy s-a destră
mat. predînd pozițiile sale reac- 
țiunii care s-a străduit să in
staureze în țară o dictatură fas
cistă. în Ungâria a Început hao
sul.

’Tn aceste împrejurări grele au 
început să se dezmeticească acei

aflat instigatori de pes.e

dezlănțuirea putchului
de-

Ce s-a petrecut în realitate în 
Ungaria, potrivit datelor de care 
dispune Uniunea Sovietică ?

După cum arată faptele, vechea 
conducere a Ungariei a comis 
greșeli și denaturări grosolane în 
problemele de politică generală și 
în politica sa economică. Aceste 
greșeli, precum și greutățile eco
nomice care s-au ivit în Unga
ria în perioada de reconstrucție 
a economiei ei naționale, au 
stîrnit nemulțumirea legitimă a 
unei părți a populației, care a 
cerut lichidarea lipsurilor și gre
șelilor. Aceste revendicări au 
fost susținute și de mulți con
ducători ai Ungariei.

Acțiunile maselor populare 
care s-au ridicat la 23 octom
brie împotriva greșelilor și de 
naturărilor grave, săvîrșite de ___________ ____
vechea conducere a Ungariei, au oameni ai muncii care în prima 

‘ etapă, neorientîndu-se bine în 
evenimente, cedaseră într-un fel 
sau altul îndemnurilor provoca 
toare ale instigatorilor la rebe
liune. Forțele democrat-populare 
din Ungaria au început să orga
nizeze rezistența împotriva fas
cismului Oamenii de stat cins
tiți au părăsit guvernul lui 
Nagy. convingîndu-se că el nu 
este decît un paravan pentru re- 
acțiunea fascistă care începuse 
să domine in țară. Janos Kadar, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri în guvernul lui Nagy, a 
format noul guvern revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar A 
gest guvern și-a propus drept 
sarcină apărarea cuceririlor de
mocratice ale poporului ungar, 
apărarea 
populare, 
sarcini ar 
zdrobirea bandelor fasciste reac
ționare care au încercat să res
taureze vechiul regim hothysto- 
fascist.

Noul guvern a cerut Uniunii 
Sovietice să-1 ajute la respinge
rea ofensivei forțelor fascismu
lui, Ia restabilirea țrdinei și a 

Par’»vigtii normale - - - - •
de rea aapstej f

uȘoarf pentru gnvi 
Ne-am dat seama de greutățile 
Care se .iveșc în mod inevitabii 
cînd se 
într-o altă țară. Guvernul sovîe 
tic nu a putut rămîne însă indi
ferent față de soarta Ungariei 
prietene.

Este îndeobște cunoscut ei 
poporul sovietic a jertfit viața a 
milioane de fii ai săi în lupta 
pentru eliberarea Europei de sub 
tirania fascistă, inclusiv pentru 
eliberarea Ungariei. Și iată ei 
acum deasupra poporului ungar 
a planat din nou primejdia înro
birii de către reacțiunea fascistă 

Istoria nu ar fi iertat nicioda 
tă oamenilor muncii ungari și 
poporului sovietic, care a adus 
jertfe uriașe pentru eliberarea 
Ungariei de sub asuprirea fascis
tă, dacă acum, după 12 ani de 
la zdrobirea hoardelor hitieriste 
în cel de al doilea război mor.- 
dial, oamenii ungari și sovietjd 
ar fi dat înapoi în fața portic:- 
panților la putchul contri-e- dic
ționar și ar fi admis restab-l -ea 
unui focar al fascismului in cen
trul Europei.

Oamenii sovietici nu puteau să 
nu-și îndeplinească datori» îa:a 
de Republica Populară Ungară 
cu atît mai mult cu cit tratatul 
de pace cu Ungaria, care, este 
cazul să spunem, poartă de ase
menea semnăturile S.UA și An 
gliei, prevede nu numai dizolva 
rea tuturor organizațiilor de tip 
fascist aflate pe teritoriul Un
gariei, ci și obligația Ungariei 
de a nu admite 
ța și activitatea 
de acest feL

Nu putem să 
și de faptul că 
țară vecină cu 
că și că U.R.S S este legată de 
Ungaria prin Tratatul de priete 
nie, colaborare și asistență mu
tuală de la Varșovia, care uneș 
te un grup de state. Victoria 
forțelor reacționare din Ungaria 
ar fi însemnat transformarea ei 
într-un nou cap de pod pentru 
un război agresiv nu numai îm
potriva Uniunii Sovietice, ci și 
împotriva celorlabe țări din Eu
ropa răsăriteană. Sîntem con

fost cu totul legitime. Curind 
insă, elemente reacționare fas 
ciste, care tindeau să submineze 
regimul, democrat-popular și să-l 

J răstoarne, au încercat ‘să folo
sească în scopurile lor această 
mișcare sănătoasă. încă la 23 
octombrie, cînd la Budapesta a 
avut loc o demonstrație la care 
au participat numeroși oameni 
ai muncii, însuflețiți de intenții 
bune, conducătorii elementelor 
contrarevdluționare subterane au 
scos pe străzi grupuri înarmate, 
dinainte pregătite Acestea au 
provocat la Budapesta tulburări 
in masă, care s au transformat 
apoi într-o rebeliiine a forțelor 
antipopulare.

Străduindu-se să pună cît mai 
grabnic capăt acestei rebeliuni, 
guvernul ungar a rugat guver
nul U.R.S.S să-și dea consimtă 
mintul ca unitățile trupelor so
vietice aflate în Ungaria, potri
vit tratatului de la Varșovia, să 
dea ajutor organelor ungare care 
au fost însărcinate să asigure 
ordinea și liniștea la Budapesta. 
In telegrama pe care Consiliul 
de Mjniștri al U.R.S.S. asprimi
i-o lă 24 octombrie 1956 din par
tea președintelui. Consiliului de 
Miniștri ol-. Republicii. Populare 
Ungare, se spunea :

„In numele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Ungare rog guver
nul Uniunii Sovietice să trimită 
în ajutor la Budapesta trupe so
vietice în vederea lichidării tul
burărilor ivite la Budapesta, în 
vederea restabilirii grabnice a 
ordinei și a creării condițiilor 
pentru munca constructivă paș
nică".

Această rugăminte reflecta 
voința poporului ungar de a res
tabili grabnic ordinea în țară 
Și chiar Imre Nagy, care ulte
rior, favorizînd forțele reacțio
nare, a început să cedeze pozi
țiile statului socialist ,a decla
rat la 25 octombrie că introdu
cerea trupelor sovietice în lupta 
împotriva forțelor contrarevolu
ției a devenit „necesară în nu
mele intereselor vitale ale orîn
duirii noastre socialiste".

Uniunea Sovietică nu a putut, 
firește, să refuze de a satisface 
cererea de ajutor a unui stat 
prieten. Dar, numai după cîteva 
zile, avînd în vedere că stațio
narea în continuare a unităților 
de trupe sovietice la Budapesta 
putea constitui un pretext pentru 
o nouă agravare a —•
vernul U.R.S.S.. în 
guvernul ungar, a 
gerea trupelor din 
gară.

Ce s-a întîmplat 
După ce trupele 
plecat din Budapesta, forțele re 
acționare și-au scos masca și au 
început să masacreze cu cruzi
me militanți democrați din Un 
garia, patrioți unguri cinstiți.

Forțele contrarevoluției, care 
pe zi ce trecea devenau tot mai 
impertinente, împingeau 
nul Imre Nagy, 
frînele conducerii, 
mai mult pe calea 
cu rebelii.

In continuare, D . ,
vorbit despre ororile săvîrșite de 
bandele contrarevoluționare — 
aceasta pe bază de fapte publi
cate în ziare din țările capitalis
te care nu pot fi bănuite de sim
patie față de comuniști

Deasupra ogoarelor pașnice

situației, gu- 
înțelegere cu 
dispus retra- 
capitala un-

mai tîrziu ? 
sovietice au

guver 
care scăpase 
din ce în ce 
complicității

T Șepilov a

orînduirii democrat- 
îndeplinirea acestei 

fi fost cu neputință fără

Mesajele unor personalități 
ficiale din S.U.A. adresate 

id 
_ _ pul 

adoptarea Ia 16 aprilie 
către Camera Reprezea 
a unei rezoluții care 
fățiș Ia așa-zisa jt-5- 
a țărilor de democrat-e 

populară; emisiunile sistematice 
subversive ale posturilor de ra
dio ale unor țări din Occident; 
răspîndirea în masă de mani 
feste calomnioase cu ajutorul 
baloanelor aeriene; sprijinirea 
fățișă a lepădăturilor fasciste din 
rîndurile «nirranfiior ungu-i 
trimiterea în Ungaria' de snfoni 
și diversioniști — toate acer rs 
au avut drept scop — dupî Om > 
devenit limpede acum — spri;: 
nirea complotului antipopular 
care se pregătea în mod c'.an 
destin.

porului ungar și conți: 
demnuri la răsturnarea 
legale; 
a c. de 
fanților 
cheamă 
berare*

Normalizarea deplină a situației este 
o chestiune a poporului ungar însuși

Ni se propune aici ca O.N.U. 
să se amestece tn treburile in
terne ale statului ungar. în timp 
ce în Ungaria se restabilește deja 
ordinea, în timp ce guvernul Re
publicii Populare Ungare a și tre
cut la înfăptuirea vastului pro. 
gram constructiv proclamat de el. 
ni se recomandă de fapt să dez- 
lănțuim din nou lupta împotriva 
orînduirii democrat-populare din 
Ungaria. Numai așa pot fi înțe
lese apelurile lipsite de răspunde
re care s-au făcut auzite aici cu 
privire la tr miterea î.n Ungaria 
a unor „forțe de poliție" ale 
O.N.U. etc.

De ce anume are nevoie Unga
ria cel mai mult ic momentul de 
feți ? Ni se pare ca de pace și 
linîj1- -
derea organizării și avietului' vie
ții economice, restabilirea activi- 
..........................’lublice Dartnaie.

>ta

..... S**-’’ 
„expresia în rezoluția deleg:; - 
cubene și m unele cuvin țări r:: 
trie 2 
Nu. aceșstâ lin__ .. .......
dent îndreptată nu spre 
rea de ajutor Ungariei, 
dezorganizarea vieții ei 
și economice.

Poporul xzgar are în 
nevoie de ajutor material.

Adunarea Generală și-g expus 
de vedere fn această 

Sovietică Și 
socialiste acordă 
ajutor în pro- 
c^te suficient să 

iroatiera sovieto-

a reeiaumica rumci 91 a ... . . . . ■ ,; r —■
normale in țară. Rezolva £ stat »• f^ice carnal

’ ■ seama de greutățile nu”'e ce,:cur, care g«
ivesc în mod inevit»-. 

fclosesc' trupele unei tă-

în viitor existen 
unor organizații

nu ținem seama 
Ungaria este o 
Uniunea Sovieti-

independențe, de»:» r*. - .
tății neamestec^.-, z -
interne ale celuilalt. Aceaoc» 
numai că nu exclude ci. x -ne . 
trivă. presupune o strinsâ co
laborare frățească și Intr-a _-.•>■ 
rare a țărilor socialiste în toate 
domeniile. Principiile susmențio
nate au fost confirmate încă oda
tă în Declarația din 30 octom
brie 1956 a guvernului U.R.S.S. 
Guvernul sovietic va traduce 
ferm și consecvent In viață 
principiile acestei Declarații.

In conformitate cu Declarația 
de mai sus, va fi rezolvată si 
problema staționării trupelor so
vietice în Ungaria. In baza unei 
înțelegeri cu guvernul Ungariei.

... __ „_____ __ __ ,. trupele sovietice vor fi retrase
iște, activitate energică în ve-. d.in Budapesta, imediat ce situa- 

ția în capitala ungară va fi nor
malizată. In același timp, gu
vernul sovietic va începe trata
tive corespunzătoare cu guverhul 
Republicii Populare Ungare, ea 
participant Ia tratatul de la Var
șovia, în problema staționării 
trupelor sovietice pe teritoriul 
Ungariei. »

-niunea Sovietică nu este nici, 
decuar adepta staționării trupelor 
un:- Uri pe teritoriul altora. Sîn. 
tem cș -cord cu dl. Nehru, ori- 
mu- — ’ -st-'u al Indiei, care s-a 
pronun;» -ecenț din nou împo- 
tnva militare atît în Asia

,.In împotriva sta
ționării ce »n țări străine și 
a permisiuc »::-daie puterilor 
străine de 1 z-»; aaZe militare 
pe teritoriu «::« program 
larg și eficace T«ere a for
jelor armate de -. :1-. totală 
intr-un termen su:_- » tuturor 
bazelor aeriene și - , —e miii- 
tare străine pe terikr-ji ,;-or 
state și de dezarma-e (eu 1'4 
ulterioară a fost expus _z * ro- 
iembrie în Declarația g- 1- •
sovietic în problema de:z-m«-ri 
și a micșorării încordării _-»r- 
naționale.

Delegația sovietică propune u 
se respingă rezoluția prezerva i 
de delegația cubană Ca un ‘tis 
calomnios care urmărește otrăvi
rea atmosferei internaționale Po. 
poarele nu ne vor ierta dacă ne 
vom lăsa înșelați de cei care, 
prin speculații politice in jurul 
așa numitei „probleme ungare", 
vor să abată atenția O.N.U. de la 
problemele internaționale urgente 
care așteaptă o rezolvare grab
nică și, în primul rînd. de la 
problemele care s-au ivit în urma 
agresiunii Angliei, Franței și Is
raelului împotriva Egiptului, de
oarece situația în această regiu
ne este și în prezent deosebit de 
primejdioasă.

Uniunea Sovietică a fost și ră- 
mîne adepta păcii și colaborării 
mutilaterale între popoare. Vom 
folosi cu hotărîre și perseverență 
orice posibilitate pentru a întări 
zi de zi cauza păcii și securită
ții popoarelor.

- . _________ ___ —. ros-
de la această tribună ? 

stă linie este în mod evi- 
acorda. 
ci spre 
publice

prezent

punctele 
problemă. Umunea 
celelalte state 
deja Uagirie 
porții hi semna , e 
spunea că prin 
ungară se trioul 
ria pînă Ia 7W) de vagoane cu a- 
limeure, aater.ale de construcție, 
utilaj. După cam se știe. Ungaria 
este ajutată ș de multe alte 
țări.

Delegapa sovietică consideră că 
sarcina prinripală coastă în pre. 
zent in a nu ațița pasiunile in 
jurul așa numitei „probleme un
gare*. d de a lua toate măsurile 
care depind de noi pentru a ușu
ra restabilirea cît mai grabnică 
in această țară a ordinei, păcii 
și liniștei. Guvernul ungar mun- 
dtoresc-țărănesc a început să tra
ducă in viață largi măsuri con
structive. Aceasta constituie che
zășia cea mai importantă a fap
tului că Ungaria democrai-popu 
Iară. în îamilia celorlalte state 
socialiste, dezvoltînd relații co
merciale prietenești cu toate sta
tele, va păși cu succes pe calea 
păcii și progresului.

In ce privește relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Ungară principiile fun
damentale pe care se bazează re
lațiile dintre statele socialiste sînt 
cunoscute. Fiind unite prin idea
luri comune, statele socialiste își 
întemeiază relațiile pe baza de
plinei egalități în drepturi, res
pectării integrității teritoriale,

In Ungă-

S.UA


Să înceteze samavolniciile trupelor 
agresoare staționate în Port Said!

Sosirea la Varșovia a delegației 
poloneze care a fost în U.R.S.S.

PE SCURT
I
I CAIRO 20 (Agerpres). 
f TASS transmite; Potrivii 
Inel dispoziții

Nasser, în toa 
f - *- 
f 
( 
f 
( 
i 
!

Potrivit u- 
■j'i a președintelui 
toate provinciile din 

Egipt se înființează comisii 
pentru evaluarea pagubelor 
pricinuite populației Egiptului 
de agresiunea anglo-franco- 
israeliană. Guvernatorul ora
șului Cairo, El Bendari, a în- 

, ființat cinci asemenea comisii 
( care urmează să evalueze pa- 
[ gubele pricinuite de război 
[ locuitorilor.
j O comisie centrală sub pre- 
[ ședinția iul Aș Șafi, ministrul 
( problemelor sociale șl ale 
j muncii, va centraliza datele 
! sosite din diferite părți ale 
} țării.
[ PARIS 20 (Agerpres). — 
( Dună cum transmite cores- 
f pondentul din Amman (capita- 
( la Iordaniei) al agenției 
( France Presse, la Amman s-a 
ț anunțat că regele Iordaniei, 
f Husein, a conferit medalia 
f „Renașterea" orașului Port 
J Said pentru eroismul de care 
( au dat dovadă locuitorii săi 
J în timpul atacării orașului de 
! către forțele anglo-franceze.
| PHENIAN 20 (Agerpres) — 
1 Agenția Telegrafică Coreeană 
} transmite : Crucea Roșie co- 
f reeană a hotărît să ofere, prin 
( intermediul Comitetului inter- 
! național de Cruce Roșie, suma 
( de 60.000 woni, ca fond de a- 
f jutorare a poporului egiptean 
f care a suferit de pe urma a- 
f gresiunii anglo-franceze.
f DAMASC 20 (Agerpres).— 
f Consiliul de Miniștri al Siriei 
( a hotărît să verse suma de 

1.500.000 lire siriene fondului! 
de ajutorare a locuitorilor o- 
rașului Port Said.

CAIRO 20 (Agerpres). —I 
După cum transmite din Is- 
mailia agenția M.E.N., trupele 
anglo-franceze de la Port Said 
au tras asupra unei ambulanțe 
de prim ajutor. Un sanitar. 
egiptean a fost omorît, un al 
doilea a fost rănit.

NEW YORK 20 (Agerpres). 
— După cum transmite cores
pondentul din Bagdad al a- 
genției Associated Press, la 
Bagdad a sosit un transport 
de armament american, inclu
siv tancuri și autocamioane 
militare.

AMMAN 20 (Agerpres). — 
Comisia pentru Afacerile Ex
terne a parlamentului iorda
nian a hotărît să refuze „aju
torul" financiar englez.

CAIRO 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 19 noiem. 
brie a sosit pe aerodromul 
Abu-Suvoir o nouă unitate a 
forțelor armate extraordina
re ale O.N.U. Unitatea este, 
formată din 106 danezi. j

cores-

CAIRO 20 (Agerpres). — După 
cum relatează agențiile de presă, 
guvernul egiptean a adresat re. 
prezentantului Egiptului la Or
ganizația Națiunilor Unite o notă 
spre a fi difuzată în rîndurile 
membrilor O.N.U. In notă se enu. 
meră samavolniciile comise de 
trupele anglo-farnceze staționate 
în Port Said.

Guvernul egiptean acuză auto
ritățile militare engleze și france, 
ze din Port Said de a fi introdus 
în acest oraș legea marțială pen
tru a putea desfășura acțiuni de 
teroafe împotriva populației ci
vile.

Trupele britanice și franceze, se 
spune în notă, împiedică pe re
prezentanții Crucii Roșii și al 
Semilunei Roșii de a intra în 
Port Said pentru a aduce ajutoare 
in medicamente și alimente popu. 
lației. Aceleași autorități militare 
confiscă aparatele de radio ale 
populației civile, nu permit intra

rea corespondenților de presă 
străini în zona Port Said și îm
piedică pe civilii egipteni să-și vi. 
ziteze familiile rămase în orașul 
bombardat.

Nota atrage de asemenea aten
ția O.N.U. asupra faptului că au
toritățile militare anglo-franceze 
efectuează percheziții din casă în 
casă la cele mai neobișnuite ore 
și atacă pe locuitori. Tribunalele 
militare sînt în plină sesiune. Co
mandamentul forțelor anglo-fran
ceze a dat ordin să se bruieze 
toate emisiunile posturilor de ra. 
dio egiptene.

Nota guvernului egiptean sub
liniază că aceste acțiuni ale tru
pelor anglo-franceze constituie 
„o violare flagrantă a drepturilor 
omului".

După cum relatează agenția de 
știri Men, întreaga populație a 
orașului Port Said „iși intensifi
că pe zi ce trece rezistența față 
de forțele ocupante".

Relatările unui martor ocular

f

J

Cind Paul Robeson 
ți-a spus pârerea 

asupra evenimentelor 
din Ungaria...

NEW YORK 20 (Agerpres).— 
Tn cursul unei reuniuni organi
zate la New York de Comitetul 
național al Asociației S.U.A.- 
U.R.S.S. un ziarist i-a cerut cu
noscutului ctntăreț Paul Robeson 
să-ți spună părerea asupra eve
nimentelor din Ungaria. Robeson 
a răspuns: „Urez succes actua
lului guvern. Insurecția ungară 
a fost opera acelorași elemente 
care au răsturnat guvernul re
publican al Spaniei". Un grup de 
emigranți fasciști au aruncat a- 
supra lui Robeson e sticlă cu 
acid, dar nu au reușit să-l lo
vească.

CAIRO 20 (Agerpres).— TASS 
iransmite: Fotoreporterul suedez 
Peer Anderson, a fost unicul co
respondent străin din Egipt care 
a reușit să pătrundă la Port Said 
în momentul invadării orașului de 
către trupele anglo-franceze.

Inapoindu-se la Cairo, Ander
son povestea cu indignare despre 
atrocitățile agresorilor anglo- 
francezi care au reprimat fără 
cruțare populația pașnică.
Conform datelor prealabile, care 

sînt departe de a fi complecte în 
urma agresiunii anglo-franceze în 
Port Said și-au găsit moartea în
tre 3 500 și 5.000 de locuitori paș
nici mai ales femei și copii.

Declarația lui Anderson și fo
tografiile făcute de el, care au în. 
tipărit atrocitățile cotropitorilor, 
nu puteau să nu provoace neliniș
te și nemulțumire Ia Londra și 
Paris, unde se urmărește să se 
ascundă caracterul adevărat al 
acțiunilor trupelor anglo-franceze 
în Egipt.

Redacția revistei suedeze al 
cărei corespondent era Anderson 
s-a grăbit să-l Incunoștiințeze că 
11 concediază sub pretext că ar 
„duce o propagandă politică în 
favoarea Egiptului",

Persecuțiile îndreptate împo
triva ziaristului care a îndrăz
nit să spună adevărul despre 
agresiunea anglo-franceză în 
Egipt, dovedesc In mod e- 
locvent ce reprezintă așa zisa

„libertate a presei" în țările 
capitaliste.

Anderson primind înștiințarea 
din partea redacției că este con. 
cediat a făcut următoarea decla
rație :

„Am fost nu numai surprins, 
dar și grozav de speriat cind am 
văzut Port Said-ul așa cum arată 
astăzi după agresiunea bestială 
și barbară a forțelor armate an
glo-franceze împotriva acestui 
oraș.

După înapoierea mea din Port 
Said am trimis o scrisoare des
chisă tui H. Gaitskeli comunicin- 
du-i impresiile despre ce am vă
zut la Port Said, despre extermi
narea populației și despre distru
gerea aproape a întregului oraș 
In urma bombardamentelor bar
bare efectuate de forțele anglo- 
franceze atit de pe mare cît și 
din aer .

Nu înțeleg cum pot fi calificate 
toate acestea drept propagandă 
politică. Propun ca prin interme
diul O.N.U. să se facă o anchetă 
care să stabilească ce s-a petre
cut cu populația civilă din Port 
Said.

Fotografiile pe care le-am făcut 
la Port Said pot să confirme a- 
cest lucru. Declarația mea de as
tăzi nu are nici o legătură cu sen. 
timentele pe care le nutresc față 
de poporul egiptean. Ceea ce s-a 
Întreprins împotriva populației din 
Port Said a fost atit de barbar In
cit depășește orice Închipuire".

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — 
PA.P. transmite: La 19 noiem
brie s-a înapoiat la Varșovia ve
nind din Moscova delegația Co. 
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez și a gu. 
vernului Republicii Populare Po
lone compusă din Wladislaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. (șeful delegației), Alek
sander Zawadski, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polo
ne, Josef Cyrankiewicz. președin
tele Consiliului de Miniștri al R- 
P. Polone, Ștefan Jendrychow-

în Seimu
VARȘOVIA 20 (Agerpres). — 

P.A.P. transmite: In după a- 
miaza zilei de 20 noiembrie au 
continuat dezbaterile In Seimul 
Republicii Populare Polone.

La dezbateri au participat 
membrii Biroului Politic al Co
mitetului Central al P.M.U.P., 
in frunte cu W. Gomulka, prim 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
membri ai Consiliului de Stat. In 
frunte cu A. Zawadski, preșe
dintele Consiliului, și membrii 
guvernului, tn frunte cu primul 
ministru 1. Cyrankiewicz.

»kf, președintele Comisiei de Stat 
pentru planificarea economică — 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P. împreună cu delega, 
ția s-au înapoiat și persoanele 
care au însoțit-o.

In piața gării conducătorul 
delegației, W. Gomulka, a rostit 
în fața asistenței o cuvtntare in 
care a subliniat primirea cordială 
făcută delegației poloneze de con. 
ducătorii statului sovietic și al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

I polonez
Au fost de fată de asemenea 

reprezentând ai corpului diplo
matic acreditați tn Polonia, re
prezentanți ai presei și un nu
meros public.

După deschiderea ședinței, 
mareșalul Seimului, J. Dem- 
bowski a dat cuvintul primului 
ministru 1. Cyrankiewicz, care a 
făcut o declarație cu privire la 
rezultatele tratativelor care au 
avut loc la Moscova Intre 15-18 
noiembrie tntre delegația C.C. 
al P.M.U.P. șl guvernului R.Pi 
Polone și delegația P.C.U.S. șt 
guvernului Uniunii Sovietice.

h 11-a sesiune a Adunării Generale a O N U.

Cuvîntarea ministrului Afacerilor 
Externe al Ungariei, I. Horwath

Convorbirea de la Kremlin cu delegațiile 
partizanilor păcii din R.O.G. și R.F.G.

NEW YORK 20 (Agerpres) .- 
Luînd cuvintul în ședința din di
mineața zilei de 19 noiembrie a 
Adunării Generale a O.N.U. mi
nistrul Afacerilor Externe al Un
gariei I. Horvath a subliniat că 
deși guvernul ungar a protestat 
categoric problema ungară a fost 
inclusă de ctteva ori pe ordinea 
de zi a organelor O.N.U. Prin
tre altele guvernul Republicii 
Populare Ungare a arătat pînă 
în prezent în repetate rinduri că 
evenimentele din Ungaria trebuie 
privite exclusiv ca o chestiune 
internă a Ungariei.

Citind pasaje din Carta O.N.U. 
referitoare la interzicerea ames
tecului în treburile interne ale 
vre-unui stat, Horvath a spus: 
„în lumina faptului că eveni
mentele care au început la 23 
octombrie precum și măsurile 
luate în legătură cp ele sînt ex
clusiv de domeniul jurisdicției 
Republicii Populare Ungare, 
O.N.U. nu are asupra lor nici o 
jurisdicție.

De aceea examinarea acestei 
probleme în O.N.U. reprezintă o 
încălcare serioasă a suveranității 
Ungariei și contravine Intruto- 
tul principiilor expuse în Cartă.

De aceCa în numele guvernu
lui ungar protestez energic împo
triva examinării de către Aduna
rea Generală a O.N.U. a proble
mei cu privire la „situația din 
Ungaria" inclusă pe ordinea de 
zi a acestei Adunări".

I. Horvath a trecut apoi la 
expunerea desfășurării evenimen
telor din Ungaria.

In încheiere el a declarat:
In prezent Ungaria are ne

void de timp pentru a face or
dine în casa ei, acum nu este 
timpul să se învenineze atmos
fera, să se ațîțe pasiunile și să se 
trimită observatori in țară, ci 
trebuie ca viața să reintre cit 
mai grabnic in normal.

Guvernul ungar este stăpîn pe 
situație. Cu ajutorul poporului 
învinge greutățile, lichidînd gre
șelile moștenite de la clica lui 
Rakosi-Gero. El cere O.N.U. să-l 
ajute pențru ca să ajungă la o 
situație în care acei cărora le 
place să pescuiască in apă tul 
bure, să nu-și poată continua ac
tivitatea lor nefastă. O.N.U. nu 
trebuie să permită să se creeze 
piedici In calea normalizării vie
ții In Ungaria.

ECOUL INTERNAȚIONAL 
al noilor propuneri sovietice privind 

dezarmarea

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 19 noiem
brie N. S. Hrușciov, prim secre
tar al C.C. al P.C.U.S., și N. A. 
Bulganin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., au 
primit la Kremlin delegațiile 
partizanilor păcii din R.D. Ger
mană și R.F. Germană, care se 
află în U.R.S.S. la invitația Co
mitetului Sovietic pentru apăra
rea păcii.

Delegația partizanilor păcii a 
R.D. Germane este condusă de 
Hans Wiedemann, primarul ge
neral al orașului Weimar, depu
tat în Camera Populară a R.D. 
Germane.

Delegația partizanilor păcii 
din R.F. Germană este condusă 
de Wilhelm Elfes. președintele 
„Uniunii germanilor care luptă 
pentru unitate, pace și libertate".

La convorbire au fost de față 
M. I. Kotov, secretar responsabil 
al Comitetului sovietic pentru a- 
părarea păcii, L. K. Makarcen- 
kov, secretar responsabil adjunct 
al Comitetului sovietic pentru *- 
părarea păcii.

In cursul convorbirii au fost 
abordate o serie de probleme ale 
situației internaționale actuale, 
evenimentelor din Egipt și din 
Europa. A avut loc de asemenea 
un schimb de păreri în proble
mele reunificării Germaniei și în
tăririi prieteniei dintre popoarele 
sovietic și german.

N. S. Hrușciov a analizat a- 
mănunțit rolul mișcării partizani
lor păcii în lupta pentru micșo
rarea încordării internaționale și 
rezolvarea pașnică a tuturor pro
blemelor litigioase pe calea tra
tativelor.

In răspunsurile la întrebările 
puse de membrii delegațiilor par
tizanilor păcii germani, N. S. 
Hrușciov și N. A. Bulganin au 
subliniat de asemenea că Uniu
nea Sovietică se pronunță ferm 
pentru reunificarea pașnică a 
Germaniei, pentru întărirea prin 
toate mijloacele a legăturilor de 
prietenie cu poporul german.

Convorbirea a decurs într-o 
atmosferă extrem de cordială și 
degajată.

Cuvîntarea conducătorului delegației 
R. P> R., Grigore Preoteasa

NEW YORK 20 (Agerpres) .- 
In ședința din dimineața zilei de 
20 noiembrie. Adunarea Generală 
a O.N.U. a continuat examinarea 
așanumitei „probleme ungare" 
imousă Adunării Generale de un 
grup de puteri occidentale in 
frunte cu S.U.A. La ședință au 
luat cuvintul reprezentanții O- 
landei, R.S.S. Bieloruse, Haiti, 
Noii Zeelande.

Conducătorul delegației Repu. 
blicii Populare Romîne, Grigore 
Preoteasa, in cuvîntarea sa, a ară
tat că evenimentele din Ungaria 
au atras atenția poporului ro- 
mîn. întrucît Republica Populară 
Romlnă este o țară vecină cu 
Ungaria și are relații prietenești 
cu poporul ei. Delegația romînă 
a demascat încercările făcute de 
delegația american^ de a se de
zice de responsabilitate pentru

Minciuni spulberate de faptele reale
Folosind larg șl din plin «na- 

nevrele de culise și făctnd uz da 
presiuni, un grup de delegații au 
obținut întreruperea discuției po
litice generale din Adunarea Ge
nerals, pentru a se discuta tnce- 
pînd de luni așa-zisa „problemă 
ungară". Pentru a crea atmos
fera necesară, presa care execută 
cu docilitate ordinele cercurilor 
reacționare și posturile de radio 
cu aceiași inspiratori au intensifi
cat acțiunea lor de calomniere a 
Ungariei și a Uniunii Sovietice, 
născocind noi minciuni grosolane 
cum ar fi aceea a unor pretinse 
„deportări de cetățeni unguri tn 
U.R.S.S.". Pornind de la aceste 
născociri murdare, Cubei i s-a 
repartizat sarcina de a prezenta 
o rezoluție înțesată cu insti- 
gații, calomnii și provocări. 
Ca să poată face față acestui joc 
Cuba a fost unsă cu mirul „im
parțialității" și „obiectivitătii". 
Este lesne de înțeles cît de im
parțial și obiectiv poate fi repre
zentantul unei țări, despre care 
toată lumea știe că se află sub 
directa dominație americană I

Faptul că rezoluția Cubei a tre
buit să fie cîrpită de trei ori (de- 
legaților li s-a prezentat succesiv 
trei variante ale acestei rezoluții) 
a arătat cel mai bine că țesătura 
intrigilor și calomniilor nu fusese 
bine pusă la punct. „Argumen
tele" prezentate au fost intr-a
devăr spulberate de faptele reale. 
Rezoluția Cubei dădea astfel ca 
sursă a informațiilor calomnioa
se o știre a postului de radio ofi
cial Budapesta. Har simpla ve
rificare a emisiunilor postului 
de radio Budapesta a spulberat

— Corespondență din New York —
★ *
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minciuna. In varalunlla urmă
toare rezoluția Cubei a adus tn 
sprijinul calomniilor sale cele 
scrise de „întreaga presă mon
dială". Ea nu a cîștlgat însă prin 
aceasta în veridicitate, căci doar 
se știe că „presa mondială" 
— în accepția folosită de dele
gatul cuban — constă tn a- 
cele ziare gata oricînd să as
culte ordinele cercurilor reacțio
nare și să învenineze atmosfera 
internațională, așa cum au pro
cedat cunoscutele fabrici de min
ciuni, „Europa liberă" și „Vocea 
Americii" k

Toate eforturile Cubei și altor 
delegații care au sprijinit-o s-au 
dovedit ridicole și neîntemeiate 
în fața poziției ferme a lui Imre 
Horvath, ministrul Afacerilor Ex
terne al R.P. Ungare, care a 
arătat că „zvonurile referitoare 
la deportarea de persoane In 
Uniunea Sovietică constituie o 
provocare inventată de cercurile 
contrarevoluționare cu scopul de 
a crea neîncredere în guvern, 
de a tulbura liniștea poporului și 
de a încerca să submineze rela
țiile dintre populație și unitățile 
armatei sovietice".

Imre Horvath a dovedit prin 
fapte că toată urzeala de pro
vocări și -calomnii este opera 
acelorași cercuri reacționare care 
au sprijinit contrarevoluția în 
nădejdea restaurării regimului 
capitalist și fascist în Ungaria.

Intr-un discurs impresionant 
prin bogăția documentării și jus
tețea argumentării, D. T. Șepi- 
iov, reprezentantul Uniunii So 
vietice a subliniat că aceste ma
nevre josnice urmăresc în a- 
celași timp să creeze o atmos
feră de isterie antisovietică și 
anticomunistă și să sprijine for
țele reacțiunii împotriva forțe
lor democratice din întreaga lu

me. Vorbind despre ajutorul pe 
care trupele sovietice l-au dat 
guvernului ungar tn zdrobirea 
contrarevoluției și restaurarea 
ordinei democratice, D. T. Șepi- 
lov a spus că istoria nu ar fi iertat 
niciodată oamenilor muncii un
guri și poporului sovietic dacă, 
la 12 ani după zdrobirea hitle- 
rismului, ar fi dat înapoi tn fața 
contrarevoluției și ar fi admis 
restabilirea unui focar al fascis
mului în centrul Europei.

Nu există om cinstit, sincer 
interesat de soarta păcii și demo
crației tn Europa, care șă nu re
cunoască justețea acestor cuvin
te I

In ciuda faptului că reprezen
tantul ungar a respins cu tărie 
calomniile cu privire la așa- 
zisele „deportări", un șir de de
legați care au luat cuvintul tn 
ședințele de luni după amiază și 
marți dimineața, și-au îndrep
tat eforturile spre mistificarea 
realității.

Reprezentanții S.U.A., Italiei, 
Salvadorului, Canadei, statului 
Chili, Angliei, Spaniei, Franței 
și altor cîtorva țări au repetat 
calomniile din rezoluția Cubei.

Lodge^ reprezentantul S.U.A 
furios că Ungaria a respins ori
ce amestec In treburile sale in 
terne, s-a înglodat într-un tabi 
rint de vorbe goale și demagogii 
Negînd, în ciuda dovezilor, ames
tecul S.U.A. în organizarea re
beliunii Lodge și-a demascat ade
vărata poziție atunci cind a ce
rut adoptarea rezoluției cubane 
ze, care „deși nu înseamnă prea 
mult", poate fi — după cum a 
spus el — un sprijin pentru re
belii unguri.

Selwyn Lloyd și Christian Pi- 
neau au cintat tn aceeași strună 
căutind să dea lecții de democra
ție, cu toate că lumea întreagă

tl știe ca Inițiatori al agresiunii 
împotriva Egiptului,

Reprezentantul Iugoslaviei a 
arătat apoi că poziția guvernului 
său în această problemă este de 
mult cunoscută și că ea nu s-a 
schimbat. Intrhcît guvernul ma
ghiar a dezmințit zvonurile ca
lomnioase cu privire la „depor
tări" delegatul iugoslav a de
clarat că va vota împotriva re
zoluției Cubei.

In cuvîntările lor delegații Ce
hoslovaciei, Bulgariei, Romtniei 
și R.S.S. Ucrainene au demascat 
sensul campaniei deșănțate por
nită de adepții „războiului rece" 
împotriva țărilor socialismului 
Delegatul Cehoslovaciei a atras 
tn special atenția Adunării, vor
bind despre grava primejdie pen
tru pace pe care ar fi constitui
t-o instaurarea unui regim fascist 
în Ungaria. Evoluția evenimente
lor a mers atît de departe, a 
spus el, tncît forțele contrarevo
luționare au cerut crearea unei 
așa-numite Ungarii mari și au 
formulat cererea de a se lua cu 
forța de la Cehoslovacia o parte 
considerabilă a teritoriului ei. O 
asemenea evoluție a evenimente
lor a afectat, desigur direct 
securitatea și integritatea terito
rială a Republicii Cehoslovace".

Schimbarea pripită a programu
lui normal al Adunării Generale 
ca și larma făcută în jurul așa- 
zisei probleme ungare, constituie 
o dovadă că unor delegații nu le , 
este pe plac progresele în direc
ția normalizării situației din Un
garia.

Delegații țărilor socialiste au 
cerut ca adunarea generală să 
revină la ordinea de zi normală, 
să lase rezolvarea situației din 
Ungaria pe seama guvernului său 
legal și să treacă la discutarea 
problemelor care frămîntă cu ade. 
vărat popoarele și cer o rezolvare 
grabnică.

C. RADUCANU

acțiunea grupurilor fasciste în 
Ungaria. Domnul Lodge a spus 
că nimeni în Statele Unite n-a 
incitat la rebeliune. Conducătorul 
delegației romîne a citat decla
rații ale domnului Dulles, care 
precizau că scopul „Vocii Ameri
cii" și altor agenții americane, 
este să inciteze la rebeliune.

Referindu-se la alte declarații 
ale domnului Lodge, ministrul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Romîne a spus: „In ce 
ne privește, sînt autorizat să de
clar că afirmațiile făcute aci de 
către delegatul Statelor Unite, 
după car» convoaie transportînd 
cetățeni unguri în deportare, ar 
fi trecut pe teritoriul romin, sînt 
lipsite de orice temei.

Conducătorul delegației romîne 
a făcut apoi o amplă expunere a 
faptelor, care dovedesc caracterul 
fascist al activității grupurilor 
rebele care au acționat In Repu
blica Populară Ungaria și spriji
nul primit de aceste grupuri din 
străinătate.

Ministrul d« Extern» al Repu
blicii Populare Romîne a cerut 
să se pună c»păt tuturor încer
cărilor de amestec în treburile 
Interne ale Ungariei și de alătu
rare a Organizației Națiunilor 
Unite la campania calomniatoare 
a cercurilor agresive.

De îndată ce a luat cunoștință 
de declarația guvernului sovie
tic cu privire la problema dezar
mării și micșorării încordării in
ternaționale ziarul burghez fran
cez „Le Monde" scria: ..Dintre 
toate inițiativele luate In ulti
mele 48 de ore cea mai mare 
impresie asupra opiniei Pubfice 
o va face fără îndoială inițiati
va privind dezarmarea". Intr-a
devăr noile propuneri ale Uniu
nii Sovietice privind dezarmarea 
se află astăzi tn centrul atenției 
cercurilor politice și a presei din 
întreaga lume și ele vor conti
nua să suscite un deosebit in
teres deoarece sînt de o impor
tanță excepțională pentru cauza 
păcii și securității popoarelor.

După cum s-a aflat președin
tele Eisenhower studiază textul 
integral al recentei declarații 
sovietice precum și scrisoarea 
lui N. A. Bulganin care însoțeș
te declarația. Hagerty, secreta
rul președintelui pentru proble
mele presei care ne informează 
despre acest lucru, a comunicat 
de asemenea corespondenților că 
noile propuneri sovietice cu pri
vire la dezarmare sint examinate 
cu seriozitate de un grup larg 
de tnalți reprezentanți ai guver
nului, inclusiv consilierii preșe
dintelui pentru problemele dezar
mării, tn frunte cu Stassen, de 
Departamentul de Stat și de alte 
organe guvernamentale.

tn comentariile lor. numeroase 
organe de presă se opresc asu
pra acelor propuneri sovietice 
care sint considerate drept ..ele
mente noi" ale declarației. In a- 
cest sens se acordă o mare în
semnătate noii propuneri sovie
tice cu privire la luarea de fo
tografii din avion. Arătind că 
propunerile sovietice ..nu pot să 
nu fie luate In considerare de 
acei cărora le sint adresate" 
ziarul englez „Times" sublinia
ză că Uniunea Sovietică a mers 
in inttmpinarea poziției puteri
lor occidentale, accepttnd să e- 
xamineze problema folosirii foto
grafierii din avion In Europa. 
..Times" scrie că acest consim- 
țămint constituie un „element 
nou" căruia trebuie să i se a- 
corde atenție. Intr-un articol de 
fond ziarul chinez .Jenminji- 
bao" atrage atenția tn mod deo
sebit asupra faptului că Uniu
nea Sovietică dorind să scoată 
din impas problema dezarmării 
a declarat că este gata să exa
mineze propunerea S.U.A. privind 
tuarea de fotografii din avion, 
care plnă in prezent a servit 
pentru S.U.A. drept pretext 
pentru tergiversarea rezolvării 
problemei dezarmării. Noua pro
punere sovietică, subliniază „Jen- 
minjibao" a smuls din mina 
S.U.A. acest pretext. Dacă SUA 
Intr-adevăr foloseau planul lor 
cu privire la luarea de fotogra
fii din avion nu ca pretext pentru 
a împiedica acordul. In acest 
caz ele nu au nici un motiv să 
refuze propunerea sovietică.

Un ecou deosebit a sttrnit pro
punerea sovietică cu privire la

Scrisoarea O. 1. Z. 
adresată Uniunii 

Ziariștilor din Ungaria
PRAGA 20 (Agerpres). — Or

ganizația Internațională a Zia
riștilor a adresat Uniunii Ziariș
tilor din Ungaria o scrisoare în 
care se spune printre altele:

In aceste zile grele, cind Bu
dapesta a trăit evenimente atît 
de tragice ne adresăm vouă, zia
riști unguri.

Sîntem convinși că veți pune 
pana voastră în slujba poporului 
și a guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc.

Vă puteți bizui pe Organiza
ția Internațională a Ziariștilor 
Vă vom ajuta la lichidarea pa
gubelor pentru ca în Ungaria să 
se restabilească liniștea și pa
cea.

Ca un semn al solidarității in
ternaționale a ziariștilor Organi
zația pune la dispoziția ziariști
lor unguri 10.000 dolari din fon
dul solidarității internaționale și 
adresează un apel către toți zia
riștii, chemîndu-i să vă vină in 
ajutor.

Situația din Ungaria continuă 
să se îmbunătățească

BUDAPESTA 20 (Agerpres).— 
Populația din Budapesta și din 
întreaga Ungarie face eforturi 
mari pentru a restabili cît mai 
repede viața economică a țării. 
In ciuda greutăților provocate 
de lipsa de combustibil și enes- 
gie electrică și de insuficiența 
mijloacelor de circulație, la Bu
dapesta și tn întreaga Ungarie 
crește rapid numărul întreprin
derilor care reîncep producția, 
în afară de fabricile despre care 
s-a anunțat deja că au reluat 
activitatea, au început de aseme
nea să producă uzina de trac
toare „Kispest", uzinele de va- 
goăne șl mașini din Gyor, majo
ritatea uzinelor și fabricilor din 
Szekesfehervar, fabrica „Oțelul 
maghiar4 <}in Budapesta și alte 
întreprinderi ale industriei grele 
precum și numeroase întreprin
deri ale industriei ușoare. Lu
crează de asemenea cu intensita
te și fabricile de țigări.

In întreaga țară circulația s-a 
îmbunătățit mult. La Budapesta 
au funcționat marți 10—12 linii 
de tramvaie.

Și circulația feroviară s-a 
îmbunătățit simțitor. Luni a so
sit în gara de Est a Budapestei 
primul tren de persoane.

Situația alimentară a Budapes
tei se normalizează rapid. Din

provincie sosesc tn Capitala 
țării mari cantități de făină, 
carne, legume, lapte și alte 
produse alimentare. Magazi
nele funcționează fără întreru
pere. De luni și-au reluat de ase
menea activitatea instituțiile co
munale, spălătoriile, frizeriile și 
altele.

Oamenii muncii participă activ 
la eforturile unităților de ordine 
publică îndreptate spre sttrpirea 
bandelor de jefuitori și de insti
gatori care amenință viața și li
niștea cetățenilor. Teroriștilor și 
sabotorilor le este însă tot mai 
greu să-și desfășoare activitatea 
lor subversivă. Intr-o suburbie a 
Budapestei o asemenea bandă a 
atacat pe muncitorii care lucrau 
pentru repunerea în circulație a 
tramvaielor. Alături de unitățile 
de ordine publică, populația a 
contribuit la dezarmarea huliga
nilor. In ultimele zile au conti
nuat să fie strlnse cantități în
semnate de arme, muniții, a fost 
descoperit și un post de radio- 
emisiune al bandelor contrarevo
luționare.

Postul de radio Budapesta a 
anunțat de asemenea că tn capi
tala Ungariei a fost redus nu
mărul orelor de interdicție a cir
culației de la 12 la 10 ore, între 
8 seara și 6 dimineața.

provocarea unei conferințe la 
sivei înalt pentru rezolvarea 
problemei dezarmării. Referin- 
du-se la această propunere zia
rul vest german ..Die Welt" 
subliniază că „din punctul de 
vedere al politicii internaționa
le este deosebit de importantă 
dorința rușilor de a continua 
tratativele" și iși exprimă convin
gerea că „cindva și undeva, tra
tativele vor fi continuate".

Presa din Germania, atit cea

din Est cit și cea din Vest co
mentează cu interes noile pro
puneri sovietice insisttnd asup-a 
acelora care facilitează reunifi
carea țării. Intr-un articol de 
fond ziarul „Suddeutsche Zei- 
tung" scrie printre altele: „Me
rită o deosebită atenție propune
rile practice cuprinse in nota 
sovietică, și tn primul rind pro
punerile de a se reduce tn decursul 
anului 1957 cu o treime forțele 
armate străine staționate In cele 
două părți ale Germaniei, pre
cum și cu privire la reducerea 
forțelor armate ale celor trei pu
teri occidentate, staționate pe 
teritoriul țărilor participante la 
N.A.T.O., cu o concomitentă re
ducere a efectivului trupelor so
vietice din țările Europei Răsă
ritene". Propunerile Uniunii So
vietice, scrie „Vorwărts", au 
pentru noi germanii o importan
tă excepțional de mare. Ele tre
buie studiate cu toată seriozita
tea, a declarat Dehler, președin
tele partidului liber-democrat 
din Germania occidentală. Nu 
prezintă ele oare șanse mari

pentru reunificarea Germaniei f 
— a întrebai Dehler.

Fără a examina fondul propu
nerilor sovietice, multe organe 
ale presei amer-.eane și din țări
le Eu'opei occidentale ceme-uea- 
ză propunerile sovietica Intr-an 
spirit dușmănos fi caioasaiaaă 
politica de pace a Untmi Soma
tice

Referindu-se eomeatariUe
sceptice ale ziarelor de dreapta 
din Franța, ziarul „L'HumamtT 
scrie: „Așa au fost întimpinata 
inițiat toate propunerile sovie
tice asemănătoare, dar In ulti
ma analiză, datorită acestor 
propuneri am progresat pe calea 
spre pace, pe calea spre coexis
tența pașnică".

Opinia publică mondială va 
considera poziția pe care o vor 
adopta puterile occidentale față 
de planul de pace sovietic drept 
o piatră de încercare a sinceri
tății politicii lor. întreaga ome
nire cere să se pună capăt cursei 
înarmărilor, să fie înlăturată 
teama primejdiei unui nou răz
boi. Dacă s-ar traduce tn rtoîJ 
propunerile Uniunii Sovietice, 
scrie pe buni dreptate ziarul ce
hoslovac „Rude Prato", aceasta 
ar însemna începutul unei nat 
ere tn relațiile dintre state — o 
eră pe care istoria omenirii nu a 
cunoscut-o tncă. o eră In care 
un stat nu ar trebui să se tea
mă de o agresiune militară d.n 
partea unui alt stat, o eră cind 
întreaga rațiune omenească și 
măiestria mlinilor omenești ar 
putea fi îndreptate numai spre 
îmbunătățirea vieții... După aces
te scopuri și idei, scrie .Rude 
Pravo", s-a călăuzit guvernul 
sovietic dlnd publicității Decla
rația sa.

D. M.

DI. Eden se retrage...
Agențiile de presă și pos-

J turile de radio au anunțat
• ieri dimineață știrea că pri-
• mul ministru Eden , se el:-
• berează temporar" din funcția
■ de șef al guvernului britanic.
• Așa dar, dl. Eden se retra- 
; ge strategic, pretextind „un 
; puternic surmenaj".
• Acum trei săptămînl dl.
• Eden era perfect sănătos,
• plin de optimism și semna cu
• zimbetul pe buze ordinul de
• începere a agresiunii impo-
• triva Egiptului. Premierul
• britanic se pregătea pentru
• un joc tare pe care nu se in-
• doia că o să-l cîștige. Visul
• era minunat și puternic coio-
• rat în roz. Anglia și Franța 
Ț vor lucra prin surprindere și 
j pină să se desmeticească lu- 
î mea vor pune din nou mina 
f pe Canal, vor ocupa Egiptul, 
ț răsturnind guvernul Nasser, 
ț lumea arabă intimidată va 
! sta la picioarele antantei co-
• loniale. influența britanică
• va crește teribil in lume, iar
• Anglia toată plină de admi-
• rație pentru curajul și ințe- 
ț lepciunea premierului va uita 
T grava situație economică a
• tări'.

Acum dl. Eden se retrage!
• Evenimentele din Egipt au 
J arătat că metodele folosite 
j acum 100 de ani de către co- 
; lonialiști nu mai sint bune 
; de nimic și nu mai sperie pe
■ nimeni. A trecut vremea cind 
j cu un asasinat și două lovi- 
; furi de tun Anglia punea stă- 
; pinire pe țări imense. Azi, 
; imperialismul muribund nu 
; mai sperie și agresiunea Iși 
; primește riposta cuvenită din 
; partea popoarelor lumii.
• Acum dl. Eden se retrage I 

Visul roz s-a dovedit ne-
• gru. Agresorii n-au putut în- 
? genunchia Egiptul. Suezul 
: este astăzi închis navigației
• datorită acțiunii agresorilor, 
: iar conductele cu petrol arab 
? nu mai colcăe.
• Așa că acum, di. Eden se 
> retrage.
i Anglia spera Intr-o crește- 
ș re a prestigiului, ba mal mult 
; a dominației — in lumea ira-
• bă. Spera într-o desbinare a
• statelor din Orientul Mijlociu.
• Agresiunea engleză a stirnit
• Insă furtuna. Țările arabe și-au
• arătat solidaritatea lor cu E-
• giptul. Iranul și Irakul, parti-
• cipanți ai pactului de la Bag-
• dad au fost nevoiți să sprijine
• dreptul de libertate și inde-
• pendență al Egiptului. Conduc-
• tele petrolifere din Siria și A-
• rabia Saudită s-au inchis. In-
• dia și Ceylonul, țări ale Com-
• monwealth-ului britanic vor 
; să părăsească aceasta comuni-
■ fate. Toate popoarele lumii au
• condamnat agresiunea O.N.U. 
; n-a închis ochiî așa cum spe- 
i ra dl. Eden, ci a luat măsuri 
; de stăvilire a agresiunii
• Așa că dl. Eden se retrage.
• Guvernul conservator spera
• că acțiunea sa militară agre-
■ sivă va rezolva situația grea 
? a economiei britanice. N-au 
: trecut decit trei săptămini și 
: în loc de îmbunătățire, econo-
■ mia engleză înregistrează un 
‘ declin rapid cu consecințe 
: uriașe. Lipsa de petrol se re- 
: simte. S-a introdus raționali-
• zarea consumului de petrol in 
‘ industrie, in consumul casnic 
? și in transporturi după cum 
: s-a raționalizat și curentul e- 
: lectric. Alte mărfuri care ve- 
: neau din Orient prin Canalul 
: de Suez s-au scumpit consi- 
: derabil. Așa s-a întimplat cu 
ș cositorul, cauciucul, mirodenii-
• le, cu griul australian. De Ieri

t • 
s-a scumpit plinea. Se consta- > 
tă o lipsă de tonaj disponibil, ; 
ceea ce face ca exporturile să • 
scadă considerabil. Industria • 
de automobile suferă tn pri- • 
mul rind din această pricină ; 
Firma „Vauxall" anunță că j 
de săptămina trecută 8000 de ; 
muncitori nu mal lucrează de- ; 
cit 4 zile și un sfert pe săptă- ; 
mină. Activitatea porturilor a j 
început să stagneze. 13,7 la i 
sută din docheri nu mai iu- i 
crează in momentul de față. ; 
La Londra numărul lor depă- i 
șește 15 la sută. |

Acum dl. Eden se retrage I ț 
Premierul britanic spera să ’ 

scoată partidul conservator ? 
din impas, prin succesul aven- I 
turii din Egipt. Sub presiunea i 
grupului numit „rebelii Sue- ? 
zului" care voia imediata Cu- ? 
ceri re a Canalului și răsturna- * 
rea guvernului egiptean, In- * 
treaga conducere a partidului • 
a subscris la agresiune. „Suc- ■ 
cesul" dovedindu-se eșec, a 
început discordia. Aceiași „re- î 
beli ai Suezului" au cerut de- ’ 
misia lui Eden acuzindu-l de : 
moliciune. Un alt grup, mai ] 
realist, a cerut demisia pre- î 
mierului acuzindu-l de aven- : 
turism. Membrii de rind ai î 
partidului scriau ziarelor ce- : 
rind demisia guvernului regre- : 
tind că au ales pe conserva- J 
tori. W T. Fleet din Colwyn ? 
Bay iși exprima nemulțumi- J 
rea scriind astfel : „La ulti- • 
mele alegeri generale am vo- : 
tat pe conservatori. lartă-mă • 
doamne I". >

Acum dl. Eden se retrage I * 
Incolfit de puterea faptelor ț 

dl. Eden a început s-o scalde • 
și să se justifice. Dacă la In- • 
ceput agresorul era... Egiptul î 
—fapt care a făcut chiar și pie. î 
trele să roșească in locul pre- ț 
mierului britanic—dl. Eden a j 
găsit un nou vinovat pentru a ; 
a scăpa de răspundere. Deputa- • 
ții laburiști au demascat mane- ț 
vra guvernului care a născo- ț 
cit un „complot sovietic" In ’ 
Orientul Mijlociu. Neavind ț 
fapte pentru că ele nu au exis, ț 
tat Și deci n-avea de unde să ț 
le ia. „justificarea" s-a dovedit f 
o minciună grosolană. N-a a- ț 
xistat decit un vinovat: tri- Ț 
pleta agresivă anglo-franco- ț 
israeliană, așa cum au arătat ! 
evenimentele. ț

Acum dl. Eden se retrage! î 
Dl. Eden a mizat totul pe o ; 

carte, pe această acțiune răz- j 
boinică în loc de succes s-a i 
ales cu eșec militar, cu greu- j 
tăți economice, cu slăbi- j 
rea alianțelor militare de la ; 
Bagdad și N.A.T.O., cu nemul- ; 
(urniri ale propriului său par- ; 
tid, cu mustrarea puțin priete- * 
nească a Statelor Unite, (nu ț 
discutăm acum cauzele adinei Ț 
ale acesteia) cu pierderea in- ț 
fluenței in Orientul Mijlociu ? 
Acest bilanț dificitar îl făcea • 
Pe lordul Altrincham, conser- ? 
vator și el, să dorească pe • 
cineva care să aibă curajul î 
să-i repete lui Eden cuvintele ? 
pe care Leopold Amery le-a * 
spus cîndva lui Chamberlain : •

„Ai stat aici mai mult de- : 
cit justifică oricare din reali- • 
zările pe care le-ai Înfăptuit: •
pleacă, iți spun, și să scăpăm • 
de tine. Pentru numele Iui • 
dumnezeu, pleacă". J

Aceste cuvinte n-au fost 1 
rostite de nimeni in paria- • 
ment la adresa lui Eden. Dar • 
ele au sunat răspicat din pro • 
testele și nemulțumirea po • 
porului englez. •

De aceea dl. Eden se re- j 
trage I •

AL. GIRNEAȚA ț•
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