
Plecarea la Budapesta a delegației 
C.C. al P.M.R. și guvernului R.P.R

Miercuri seara a părăsit Capitala plecind spre 
Budapesta, delegația C.C. al Partidului Muncito
resc Romin și a guvernului Republicii Populare 
Romine. Din delegație fac parte tovarășii: Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, prim secretar al C.C. al P.M.R., 
Chlvu Stoica, președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.R., membru în Biroul Politic al C.C. al 
P.M.R. și Emil Bodnăraș, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P.R., membru in Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R.

Delegația este insolită de tovarășii: Aurel Măi- 
nășan. locțiitor al ministrului Afacerilor Externe, 
Valentin Steriopol, locfiitor al ministrului Comerțu
lui Exterior, și prof. univ. Valter Roman.

La plecare în gara Băneasa, membrii delegației 
au fost conduși de tovarășii : Gheorghe Apostol. 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Iosif Chișinevschi,

Miron Constantinescu, Alexandru Drăghld, Alexan
dru Moghioroș, Constantin Pirvulțscu, Dumitru Co. 
liu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Janos Fazekaș, Al. Biriădeanu, S. Bughici, Gh. 
Hossu, Alexa Augustin. Constanța Crăciun, 1. Coz- 
ma, ing. M. Florescu, ing. Gherasim Popa, C. Don. 
cea, D. Simulescu, ing. St. Bălan, acad. prof. P. 
Constantinescu-Iași, Gh. Diaconescu, 1. Dumitru, 
Gh. Gaston Marin, C. Loncear, Manea Mănescu, 
dr. Voinea Marinescu, I. Mineu, Marcel Popescu, 
Al. Sencovlci, Marin Stancu, M. Suder, C. Teo- 
doru și alții.

Au fost de față Ferenc Keleti, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al R.P. Ungare la 
București și șefii altor misiuni diplomatice acre
ditați la București, *
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Koi ajutoare acordate poporului maghiar
Oamenii muncii din tara noas

tră continuă să-și manifeste so
lidaritatea lor frățească cu po
porul maghiar greu încercat, pre- 
dind la timp, și în multe cazuri 
înainte de termen, cantități în
semnate de produse care sînt 
imediat expediate spre tara ve
cină și prietenă. In cursul zilei 
de marți au trecut în R.P. Un
gară, prin punctele de frontieră 
Curtici, Episcopia Bihorului și 
Valea lui Mihai peste 100 de va
goane încărcate cu produse pe
trolifere, ciment, geamuri, lignit 
superior, lemn de ioc și de cons
trucții. cherestea, var și alte 
mărfuri reprezentînd aportul fră
țesc pe care guvernul R.P.R. îl 
acordă guvernului revoluționar 
muncitoresc-tărănesc ungar. Cu 
acest transport numărul vagoa
nelor care au trecut în R.P. Un
gară pină în dimineața zilei de 
21 noiembrie a ajuns la aproa
pe 400.

Colectivele a numeroase în
treprinderi din tară își exprimă 
dragostea și prietenia fată de 
poporul maghiar alăturir.du-se 
acțiunii de sprijinire a acestuia 
la vindecarea rănilor produse de 
bandele de contrarevoluționari.

Printre numeroasele forme ale 
ajutorării poporului maghiar se 
numără și inițiativa secției croit 
de la fabrica de încălțăminte 
„Nicolae Bălcescu" din Capita’ă. 
Muncitorii și tehnicienii acestei 
secții au hotărît să lucreze timp 
de trei luni.de zile un număr de 
ore în plus, iar suma rezultată 
din plata muncii să fie dăruită 
poporului ungar. Muncitorii, teh
nicienii și funcționarii celorlalte 
secții ale întreprinderii „N. Băl
cescu" au îmbrățișat cu căldură 
inițiativa colectivului secției de 
croit.

De asemenea, membrii coopera
tivei „Țesătorul Muncitor" din

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări 

Naționale a R.P.R.
In temeiul art. 37 lit. a din Constituția Republicii 

Romine, Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii 
Romîne, decretează:

I. Se convoacă în sesiune Marea Adunare Națională
ziua de 27 noiembrie 1956, ora 10 di- 
Adunări Naționale.

Populare 
Populare

blicii Populare Romine pe 
mineața, la sediul Marii

a Repu-

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, 

Dr. PETRU GROZA

București, la 21 noiembrie 1956

p. Secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale,

GHEORGHE MARUSf

Succesul concertului 
dat la Moscova de 
„Ciocîrlia

ansamblul
tt

MOSCOVA 21 (Agerpreș). — 
TASS transmite: La 20 noiem
brie în sala de concert ,,P. I 
C.eaikovski" din Moscova a avut 
loc primul concert dat de an
samblul de cintece și dansu-i 
romlneșli „Cioctrlia", sub condu
cerea artistică a lui Viorel Do
boș. laureat al premiului de stat.

Artiștii ansamblului au pre
zentat un program bogat și va
riat. grupul 
samblului a interpretat cu tem
perament „Dans Moldovenesc". 
Spectatorii au aplaudat cu căl
dură pe soliștii Mariana Buzea, 
Gavrilă Ciobanu, Ion llie.

Primul concert al ansamblului

și dansuri romîneștl 
s-a bucurat de un

■ram bogat șt va- 
coregrafic al an-

de cîntece 
„Cioclrlia" 
mare succes.

După concert artiștii romtni 
au fost salutați tn numele re
prezentanților vieții muzicale din 
Moscova și al publicului din sală 
de A. K. Beloțerkovski. directo
rul Filarmonicii de stat din 
Moscova. Cuvîntul de răspuns a 
fost rostit de N. lani.

La concert au asistat tovarășii 
N. A. Bulganin, N. S. Hrușciov, 
A. I. Mikoian.

In aceeași lojă se afla M. 
Dalea, ambasadorul Republicii 
Populare Romine tn U.R.S.S.

Poiana Cîmpina. Aici se află 
o uzină metalurgică al cărei 
colectiv merită laude pentru 
munca sci. Aici în fiecare an 
sint reparate peste 800 de ca
mioane și automobile și peste 
400 de tractoare „Kirov", in afa
ra multor agregate sosite din 
industria petroliferă. Cei mai 
mulfi muncitori au vîrsta între 
17 și 28 ani. lată de ce în în
treaga uzină numărul brigăzi
lor de oameni mai in vîrstă se 
limitează doar la patru, pe cită 
vreme tinerii sint constituiți în 
81 de brigăzi. Cei aproape 500 
de utemiști sint fala uzinei. în 
toate cele șase sect ii ■ motoare 
tractor, cazangerie, aut ore pura- 
ții, scule și dispozitive. întreți
nere și mecanică prelucrătoare 
tinerii Iși aduc partea lor de 
contribuție dovedind că fiecare 
dintre ei poate fi exemplu bun 
de urmat.

Eroismul de fiecare zi
Odată, Intr-o adunare gene

rală a organizației de bază 
U.T.M.. secretarul de partid — 
iov. Victor Staneiu — a vorbit 
despre eroismul de fiecare zi al 
oamenilor. Tinerii și-au încrun
tat sprincenele în semn de a- 
dîncă clubzuire. Acest eroism li 
se părea ciudat. Aproape fie
care și-a spus :

„Bine, bine I Dar pentru a de
veni erou trebuie să faci o fap
tă mare și deosebită. Ca să fii 
in fiecare zi erou, asta e însă 
imposibil*1.

Secretarul de partid a aflat 
nedumerirea lor și le-a expli- 
cat mai pe larg cum poale fi 
întruchipat acest eroism.

Dacă peste planul zilnic reu
șești să ai depășiri superioare 
celor de pînă azi. dacă desco
peri o posibilitate in plus de re
ducere a timpului de lucru la 
piesele fabricute și dacă reali
zezi o inovație, o cale nouă spre 
reducerea prețului de cost și 
multe alte lucruri asemănătoa
re,, de bună seamă că toate a- 
cestea sint fapte de eroism tn 
muncă, eroismul de fiecare zi.

Capitală au hotărît să contribuie 
la ajutorarea populației din R.P. 
Ungară cu contravaloarea a 4 ore 
de producție, în cadrul cărora au 
lucrat voluntar.

Colectivul fabricii „Partizanul 
Roșu“ din Orașul Stalin contri
buie la această acțiune cu peste 
35.000 lei. sumă ce reprezintă 
valoarea orelor de muncă volun
tară prestată de muncitorii aces
tei fabrici. De la întreprinderea 
„Drapelul Roșu" din aceeași lo
calitate, va pleca spre R.P. Un
gară suma de 15.000 lei. Tot prin 
muncă voluntară vor fi realizate 
și sumele ce le vor da alte în
treprinderi din regiune, printre 
care: „Electroprecizia" — 1C.C00 
lei. Fabrica de 
lei, „Timpuri 
„Textila Roșie" 
cîte 4.000 lei și

Siderurglștii 
dustria Sirmei" 
hotărît să trimită tn R.P. 
gară 60 tone de o(el beton, 
va fi obtiniit prin reducerea 
sumului de materii prime 

producerea 
laminate, 
să mun-

>“—■18.000 
cauciuc — 10.000 
Noi" — 6000 lei. 
și „Răsăritul" 
altele, 
de la uzina 

1 din Brăila

rebuturilor. . Pentru 
întregii cantități de 
muncitorii au hotărît 
ceașcă voluntar 3 ore.

.In-
au 

Un- 
care 
coti
și a

Plecarea 
unei delegații 
C.C. al U.T.M. 
în Iugoslavia

La invitația Tineretului Popu
lar din R.P.F. Iugoslavia ieri 
a plecat în R.P.F, Iugoslavia o 
delegație a Uniunii Tineretului 
Muncitor condusă de tov. Virgil 
Trofin, prim secretar al C.C. al 
U.T.M. Delegația va discuta cu 
conducătorii. Tineretului Popular 
din R.P.F. iugoslavia, problema 
întăririi continue a relațiilor 
prietenești și frățești între ti
neretul țării noastre și tinerelul 
din R.P.F, iugoslavia.

—••OM—

„In contul anilor 
viitori"

Numeroase brigăzi de mineri 
din bazinul carbonifer Valea Jiu
lui extrag în prezent cărbune sau 
sapă galerii în cantul anilor vii
tori.

La mina Peirila numărul' aces
tor brigăzi a ajuns la 34. Brigă
zile conduse de Haidu Iuliu Erou 
al Muncii Socialiste, și Mihai Ște. 
fan lucrează în contul anului 
1961. De asemenea la mina Lupeni 
peste 30 brigăzi, iar la mina Vul
can — 18 brigăzi de mineri iu. 
crează în prezent in contul anilor 
1957-1960.

In total 128 brigăzi de mineri 
din Valea Jiului lucrează acum în 
contul anilor 1957—1961.

(Agerpres)

a
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O activitate intensă se desfășoară in secția mașini din ca
drul Institutului de cercetări metalurgice din Capitală. Aici se 
realizează diverse prototipuri de piese și dispozitive necesare 
instalațiilor de cercetare din institut. Este în curs de cerce
tare „Rigola reactor" construită la o dimensiune pilot de un 
colectiv de tehnicieni ai institutului in frunte cu inginerul 
Grigore Socolescu.
In fotografie: Utemiștii Ioan Barbu și Nicolae Popescu lucrea
ză la „Rigola reactor",

Fototext: AGERPRES
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| Rînduri despre cei care 
l au luat-o înaintea 

timpului
Oooeo 3000000000X000000X0000<X<XXOO<XOC Of

De la acea adunare, mulți au 
gindul la spusele secretarului de 
partid.

Gîndurile nu rămîn 
simple gînduri

Secția motoare se află toc
mai in fundul curții.

Pe la mijlocul halei se găse
ște și brigada lui Ion Focșănea- 
nu. La locul de muncă al bri
găzii se află uriașele motoare 
pentru foraj înzestrate cu cite 
12 cilindri care dezvoltă o pu
tere de 300 c.p.

Ion Focșăneanu se ocupa de 
păsuitul lagărelor de la aceste 
motoare. Ceilalți patru: Costel 
Nistar, Ionel Burlacu. Gică Eza- 
ru și Ene Niculiță păs ui au bie
lele, reparau chiulasele, montau 
reperele.

— Noroc bun! i-am salutat, 
etnd ne-am apropiat de ei.

— Pe la noi se spune „La 
mulți ani** l ne intîmpină rîzînd 
Focșăneanu.

— La mulți ani, atunci! 
tn-am corectat eu. știind după 
spusa secretarului U:T.M. că 
responsabilul e cam glumeț.

— Știi de ce? — continuă el. 
Apoi adăugă :* pentru că de pe 
data de 22 octombrie lucrăm în 
contul anului viitor. Vorbind, 
Focșăneanu minuia șabărul.

Este interesant felul în care 
au ajuns cei de aici din brigadă 
să se încadreze în „eroismul 
de fiecare zi'*.

Responsabilul brigăzii în
cepu să-mi povestească pe în
delete și destul de modest:

„E drept, azi avem depășiri 
de peste 120 la sută. Dar re
zultate asemănătoare realizea
ză și alții. Iar măsurile luate 
nu ne aparțin numai nouă.

împreună am contribuit ta 
perfecționarea fluxului tehnolo

Tinerii uzinei
gic tn această secție. De fapt, 
aceasta era calea care ne tre
buia pentru sporirea producției 
și productivității muncii. Și a- 
cum să spun prin ce a fost rea
lizată.

In primul rînd, noi am pus 
In funcție un banc de rodaj la 
rece al motoarelor. Am instalat 
apoi și o mașină pentru spăla
rea pieselor, am organizat o li
nie de reparare a motoarelor 
K.D.-85 după metoda Bugacev 
și am montat un pod îulant care 
ne era destul de necesar și el. 
Acestea ne-au ajutat să ajun
gem aici. Bineînțeles că aces
tea au fost realizaie de între
gul colectiv al secției**.

La nivelul maiștrilor
Există o secție unde tn afară 

de citeva mașini, unelte ca: 
strung, freză, raboteză etc., nu 
se găsesc decit mese de lucru. 
Ai impresia că e secția cea mai 
lăturalnică. Fără această mică 
secție Insă, uzina nu ar fi uzi
nă. Doar aici se nasc dispoziti
vele rezultate de pe urata dese
nelor, coclii iele de turnare, cu
țitele' și sculele cele mai di
verse.

De pildă, Gheorghe Flores- 
cu lucrează matrițe. Ion Stan- 
ciu are in față un teanc de 
chei de 16—17 milimetri. La 
menghină el le finisează și le 
dă dimensiunea exactă.

Zeca Chirică lucrează la 
strung. Acum are de strunfit 
chei tabulare de diferite dimen
siuni. Toți fac munci de mare 
precizie. Tocmai de aneeă tine
rii de aici posedă cunoștințe 
profesionale teoretice șl prac
tice la nivelul unui maistru.

A just orii lucrează și cuțite 
de strung. Cea mai importantă 
realizare a lor a fost îmbună
tățirea geometriei cuțitetor tn 
scopul extinderii metodelor de

tăiere rapidă șl intensivă a me
talelor.

Și ca urmare a acestui fapt, 
tinerii de Ja strungărie ca: 
Nicolae Alhea, Gheorghe Vi- 
șoiu. Mihai Sofia și alții — a- 
jung la depășiri de plan cuprin
se intre 150—200 la sută.

De altfel întreaga secție 
strungărie a ajuns lunar la 
o depășire de plan de 100—150 
la sută.

Căutătorii noului
La începutul lunii septem

brie, tntr-o ședință de pi'..due- 
lie, tovarășul director Anghel 
Popa arăta că datorită în bună 
parte inovațiilor, uzina a ciști- 
gat un avans in realizările de 
plan de 50 de zile.

Care sint insă inovațiile ? 
Greu de arătat in ce constă 
fiecare. deoarece ele sint tn 
număr de 128, iar inovatori din 
mijlocul tinerilor 70. Acești 70 
de căutători ai noului au adus 
uzinei o economie de 360.870 
lei prin inovațiile propuse 
de ei.

— Avem o brigadă întreagă 
de tineri care au ajuns cu 
toții inovatori, mă Informează 
tovarășul secretar al organiza
ției U.T.M. Și apoi mă ' poartă 
tn spre secția reparații-auto. 
Inttlnesc cîțiva tineri cunăscuți 
după nume încă de la cabine
tul tehnic.

Fiecare din ei e autorul mal 
multor inovații. Responsabilul 
brigăzii — utemistul Gh. Cpis- 
tea are un număr aprecia
bil de inovații. Dintre ele. aouă 
au cucerit faima în uzină, F. 
vorba de două matrițe: una 
pentru executarea unor șaibe 
distanțiere. iar cealaltă pentru 
confecționarea unor pedale de 
accelerație gaz 51, din cauciuc, 
prin vulcanizare, tn locul celor 
de tablă. Datorită acestora s-a 
ajuns la depășiri de plan de 
7—800 la sută.

Studenții din Iași înfierează
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MATEMATICII

calomniile propagandei imperialiste
IA$1 (de la corespondentul 

nostru).
Cea mai încăpătoare sală de 

cinematograf din orașul Iași, 
„llie Pintilie" a devenit ieri 
neîncăpătoare pentru numărul 
mare de studenfi și profesori, 
adunați într-un miting de pro
test împotriva campaniei de ca
lomnii și minciuni a presei și ra
dioului din țările occidentale la 
adresa țării noastre și a tineretu
lui studios, 
deschis de 
Botez, care a dat cuvîntul 
varășului Ion Cismaș, președin
tele Comisiei orășenești de or
ganizare a asociațiilor studen
țești din lași, care a spus 
printre altele: „Minciunile de
șănțate pe care le-au debitat 
ziarele și posturile de radio impe
rialiste în legătură cu pretinse 
„demonstrații studențești" in 
țara noastră, provoacă mînia și 
indignarea unanimă a tineretului 
studios care este legat trup și 
suflet de poporul muncitor, 
regimul democrat-popular, 
partidul și guvernul nostru".

Militariștii din Europa occi
dentală și din Statele Unite ale

Milingul a fost
Liu. Constantin

to-

de 
de

Americii, nu vor să vadă că tn 
vechea cetate universitară, Iași, 
numărul facultăților a crescut de 
la 5 cite au fost tn anul 1938 la 
14 cite sînt astăzi. S-a creat un 
institut agronomic, numărul 
bursierilor este de peste 50 la 
sută din numărul studenților, 
numărul căminelor și cantinelor 
studențești față de anul 1938 s-a 
triplat.

A luat apoi cuvîntul studentul 
Dumitru Stanciu de la Institutul 
Agronomic care a spus: „Sintem 
obișnuiți cu calomniile debitate 
de oficinele imperialiste. Dar 
acum ele au depășit orice limită. 
Prin grija partidului și guvernu
lui. studenții din R.P.R. se bucură 
din plin de condiții din ce in ce 
mai bune de viață și învățătură, 
pentru o temeinică pregătire pro
fesională. Noi sintem profund 
recunoscători partidului și gu
vernului nostru și întregului 
popor muncitor care se preocupă 
cu deosebită grijă de fiii săi. Noi 
muncim, învățăm tn liniștea bi
bliotecilor spațioase, in labora
toare bine utilate, avlnd condiții 
pe care nu le-a avut nici odată

studențimea tn Romînia bur- 
ghezo-moșierească".

A luat apoi cuvîntul profesorul 
universitar Radu Ralea de la 
Universitatea „Alexandru loan 
Cuza" care a spus: „Posturile 
de radio „Europa Liberă" și alte 
posturi imperialiste sint in parte 
răspunzătoare pentru asasinatele 
de la Budapesta".

Studenta Margareta Armașu: 
de la universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza" a spus: „Noi dispre
țuim pe cei ce cred că ne pot 
opri din drumul nostru. Știm in
tențiile celor ce vorbesc la postul 
„Europa Liberă" și la celelalte 
posturi de radio, precum și în 
presa occidentală. înțelegem ma
nevrele calomniatorilor și de a- 
ceea vom fi mai strinși uniți tn 
jurul partidului și guvernului 
nostru.

Au mai luat cuvîntul profeso
rul universitar Constantin Pintea

(Continuare în pag. 3-a)

Pe harta raionului Agnita
Exemple vii
ultimii ani, pe meleagurile 

luat ființă 
colective.

t

o

o

In ... 
raionului Agnita au 
primele gospodării 
Chiar de la început s-au văzut 
roadele muncii pămintului în co
mun. S-a dovedit că prin apli
carea măsurilor agrotehnice a- 
vansate, chiar și pămînturile mai 
sărace pot da recoltă bună. Da
torită acestui lucru, țăranii mun
citori din mai multe comune au 
hotărît să pășească pe drumul 
colectivizării. Pînă la sfîrșitul a- 
nului trecut, în raion au luat 
ființă 23 gospodării agricole co
lective care cuprindeau 1953 fa
milii, 4 întovărășiri agricole cu 
58 familii, cinci întovărășiri zoo
tehnice și opt asociații simple. 
Țăranii muncitori din aceste uni
tăți au obținut recolte bogate. 
Colectiviștii din Noiștat. de 
exemplu, au recoltat în medie 
1500 kg. grîu de toamnă. 1830 
kg. porumb, 11.470 kg. cartofi și 
18.263 kg. sfeclă de zahăr la 
hectar. Cei din Hosman, pe lin
gă faptul că au primit diploma 
de onoare pentru recolta obținu
tă la orzul de toamnă, au dez
voltat mult și creșterea animale
lor. In timp ce fondul de bază al 
gospodăriei a crescut de aproape 
șase ori, numai sectorul zooteh
nic a adus colectiviștilor venituri 
de 125.000 lei pe an. Sectorul 
zootehnic al acestei gospodării 
numără în prezent 1233 oi cu 
lină semifină, 90 porci, 35 vaci

lapte, 20 boi, 61 cai de mun- 
și 64 colonii de albine. Pentru 

buna îngrijire a animalelor, gos
podăria a construit un saivan 
pentru oi. un grajd pentru 50 
vaci, o maternitate de scroafe, 
stupină pentru 100 colonii albine, 
o magazie de cereale cu o capa
citate de 10 vagoane și altele.

Exemple de felul acestora au 
constituit cel mai bun mijloc de 
convingere pentru țăranii indi
viduali. După vizitele care s-au 
făcut la gospodăriile colective, 
consiliile de conducere au primit 
mereu noi cereri. In primul tri
mestru al anului acesta, au mai 
luat ființă șase gospodării co
lective, 12 întovărășiri agricole, o 
întovărășire zootehnică și 13 a- 
sociații simple pentru cultivarea 
plantelor tehnice — sfeclă de za
hăr, soia, plante textile. In a- 
celași timp, 271 familii au cerut 
să fie primite în gospodăriile 
colective.

Inițiative tinerești

cu 
că

s

„Din zece americani, numai 
unul are cap bun pentru ma
tematici. Din zece americani, 
numai patru au oarecare cu
noștințe despre aritmetică, care 
merg de la nimic pină la o 
vagă idee... Mulți învățători 
sînt prost pregătiți și numai 
50 la sută dintre ei au cunoș
tințe care depășesc cu foarte 
puțin pe ale elevilor... Situația 
dezastruoasă este exprimată 
intr-o singură expresie : „Fia. 
sco-ul matematicii". Șl unde 
sînt matematicienii care tre
buie să conducă America pe 
timp de pace sau de război ? 
Chiar oamenii care să țină so
coteala unui carnet de 
sînt prea rari".

Așa grăiește ziarul 
Washington Post and 
Herald". Redactorul ziarului 
se lamentează. N-ar fi fost 
rău ca în loc de văicăreală 
gazetarul cu pricina să facă o 
mică socoteală. Se putea afla 
astfel pe dată cine-i vinovat 
pentru această situație. Nu- 
mărind banii pe care contri
buabilul ii dă bugetului, redac. 
torul lui „The Washington 
Post" ar vedea că cei mai 
mulți merg la înarmare, la a- 
limentarea „războiului rece" și 
a așazisei „poziții de forjă". 
Guvernului american trebuie 
să i se mulțumească pentru 
această situație, care, doamne 
ferește, ar putea evolua atît 
de tragic incit să nu se mai 
găsească nici un om „care să 
poată line socoteala unui car
net

cecuri

„The
Times

de cecuri".

PENTRU CÎINII

NERVOȘI

știre din „Paris Press
In clădirea

Despre o inițiativă
La drept vorbind, tinerii de 

aici nu s-au alăturat „oficial" 
inițiativei de la uzinele „Pro
gresul" Brăila.

insă economiile realizate de 
ei la materii prime și materia
le, împreună cu economiile de 
pe urma inovațiilor au ajuns la 
cifra de 625.500 lei.

„De azi înainte ne vom ocupa 
și mai serios de economii" au 
spus membrii comitetului. Iar 
in zilele acestea poate au și 
formulat un angajament, despre 
a cărui îndeplinire fără îndo
ială se va vorbi intr-un viitor 
foarte apropiat.

Cîteva relatări
Am stat de vorbă cu preșe

dintele comitetului de între
prindere. M-au interesat mai 
mult condițiile de viață și de 
trai ale tinerilor. Și tovarășul 
Victor Dumitru începu să-mi 
povestească :

— Avem o cantină cu o ca
pacitate de 400 de locuri. Masa 
e bună și ieftină.

Anul acesta au fost date tn 
folosință două noi blocuri mun
citorești. Azi, tn 23 de aparta
mente locuiesc tineri familiști, 
iar în celelalte 80 de tineri care 
nu au locuințe in oraș.

Avem și o baie de sare cu 
iod contra reumatismului. Mun
citorii noștri pot face ctte o 
baie in fiecare zi după termi
narea lucrului. Cei mai mulți 
însă fac cură după prescripția 
medicului.

★
Sirena sunase încetarea lu

crului. M-am alăturat unui 
grup de tineri care plecau spre 
poartă.

Am aflat că tinerii se nu
meau: Ion Vasile. Ion Drăgan, 
Constantin Nistor, Zeca Chiri
că și că locuiau la căminul nou 
construit.

La plecare le-am urat:
— La mulți ani. tovarăși I

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scînteii ti
neretului" pentru regiunea 

Ploești

Comitetul raional U.T.M. a 
recomandat organizațiilor de 
bază U.T.M. să popularizeze re
zultatele obținute de colecti
viști, statutul model al gospodă
riei colective etc.

De asemenea, organizațiilor 
de bază U.T.M. din gospodăriile 
colective și întovărășiri li 
recomandat să muncească 
mult pentru dezvoltarea și 
tărirea unităților respective, 
ultimul timp s-a constatat 
mai sînt tineri colectiviști ___
nu-și fac datoria în gospodărie, 
muncesc fără simt de răspundere, 
chiulesc. Ana Lazăr, de pildă, din 
Nocrich a cerut să i se dea o 
muncă ușoară, de socotitoare sau 
bibliotecară, refuzînd să mai lu
creze în brigada de cîmp.

— Dacă ea se codește, noi de 
ce să mergem la cimp? — au 
început să spună tinerii din gos
podărie. Organizația de bază a 
luat atitudine împotriva leneși
lor și chiulangiilor. La adunările 
generale tinerii au criticat aspru 
atitudinea indisciplinată, nedem
nă de un utemist, manifestată 
de unii tineri. A fost analizat și 
cazul Anei Lazăr.

Asemenea cazuri au atras a- 
tenția și utemiștiîor din gospo
dăria colectivă Alțina. La o a- 
dunăre generală, ei au decis să 
cheme la întrecere pe to(i tine-

s-a 
mai 
în- 
In 
că 

care

rii colectiviști din raion. Prin
tre. obiectivele de întrecere, par
ticiparea tinerilor la muncă, ca
litatea lucrărilor făcute, îngriji
rea avutului obștesc și atrage
rea de noi membri în gospodărie 
ocupau locuri de frunte.

In urma acestei chemări, ma
joritatea tinerilor colectiviști din 
raion au dat o contribuție mai 
mare la lucrările agricole. Des
pre acest lucru vorbește numărul 
zilelor-muncă realizate pînă în 
prezent, și faptul că printre frun
tașii muncilor agricol? se numă
ră tot mai mulți tineri. Printre 
fruntași, utemistul Ștefan Mul
ler din gospodăria colectivă Al- 
țină a efectuat în cadrul brigă
zii de cimp 295 zile-muncă, So
lia Gores din aceeași gospodărie 
130 zile-muncă, llie Botoș din 
gospodăria colectivă Nocrich 180 
zile-muncă, iar Nicolaie Stoia 
din gospodăria colectivă Hos
man 158 zile-muncă. La adunări
le tineretului din gospodărie sint 
popularizate rezultatele obținu
te de cei mai buni dintre ei.

Ce se intîmplă în acest timp cu 
tinerii rămași în urmă, ca Emi
lia Munteanu și Gheorghe Cocoș 
din gospodăria colectivă din Dea
lul Frumos și alții? Nu sînt uitați 
nici aceștia. Ei sînt trași la răs
pundere, în organizația de bază 
U.T.M. pentru slaba participare 
la muncă. Numărul celor care 
chiulesc scade mereu; nu peste 
mult timp toți tinerii vor deveni 
fruntași.

Așa va ii
în curînd

biroul tovarășului Rădules-

î

Pe
cu, prim-secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Agnita, stă harta 
raionului. Adeseori activiștii se 
uită pe ea, ca niște oameni care 
au pornit ia mari înfăptuiri. Fie
care din ei vorbește despre expe
riența lui, despre întimplări din 
sateie Agnitei.

Ce mai este nou în Coveș ? 
Cîte cereri sînt , în Ighișu Vechi? 
Cind ia ființă întovărășirea din

CAROL SZABO 
Corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru regiunea 
Stalin

(Continuare tn pag. 3-a)
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F Impunătoare sînt construcțiile ridicate

[ mocrat-popular.
f In fotografie: laminorul „Nicolae Cristea" din Galati. As- |
l pect exterior al centralei termice și instalațiilor de gazogene > 

precum și al depozitului de cocs.
Foto; AGERPRES

(

r
I

hi

in anii regimului de-

J

1

iV,

y

hhi

O 
l“Intrasigeant" : 
construită la New-York de so. 
cietatea pentru protecția ani
malelor (costul : 100 milioane 
franci) domnește un confort 
rafinat. Printre altele, aici au 
fost instalate difuzoare care 
transmit muzică cu scopul de 
a calma dinii nervoși".

Mari sînt și minunile „capi
talismului popular" ! După ce 
a tras liniuță de unire între 
șomer și miliardar a șters și 
diferența dintre cucoanele ipo. 
hondrice și ciinii nervoși. 
Aferin orînduire! Și cind te 
gindești că mai sînt „defăimă
tori" care susțin că există mi. 
lioane de șomeri, că segregația 
rasială e în floare, că mii de 
oameni se sinucid din cauza 
mizeriei și că totuși sînt și 
ciini care mor in lațul hinghe
rului 1

SUPĂRĂRI

Guvernul francez e tare su
părat și după cum spune 
„L’Illustre"—„și-a înăsprit ati
tudinea față de Statele Unite". 
Au fost interceptate niște hîr- 
tii care vorbesc cam prea mult 
despre interesul deosebit nu
trit de nord-americani pentru 
petrolul din Sahara. Supărarea 
însă e gratuită. Guvernul fran. 
cez credea oare cu adevărat ' 
că oamenii de afaceri ameri- ' 
câni îi dau bani pentru arma- ' 
ment și-l împing să se com- ' 
promită în războiul algerian ' 
ca și in agresiunea din Egipt ' 
așa de ochi frumoși ? Polița ' 
trebuie scontată într-o zi, chiar ' 
contra petrol saharian și alte ' 
Vietnamuri de Sud.

PE TĂCUTE

Afacerile mari se fac pe tă- , 
cute, cu atit mai mult cind e 
vorba de ciștigat dominația u- 
nui continent. In timp ce gu
vernul englez e ocupat, să dez
noade ghemul pe care l-a în- 
cîlcit, un grup de afaceriști 
americani au cumpărat 1,5 mi
lioane acri de pămînt virgin în 
Australia plătind 3 șilingi și 4 
pence pe acru. Dezamăgit, 
„Daily Express" notează: „Fie
care liră învestită în acest pă. 
mint bogat va aduce în mod 
cert un beneficiu însemnat". 
Plus faptul că in scaunul lui 
John Bull se va așeza tacti- , 
cos Oncle Sam. Ceea ce pen
tru afaceriștii englezi nu mai 1 
e prilej de dezamăgire, ci de 
disperare. Așa se duc pe girlă . 
toate iluziile.

ALGAR
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ASOCIAȚIILE 
STUDENȚEȘTI UN PROGRAM
de activitate judicios alcătuit

De curtnd, la Institutul agronomic din Craiova 
a avut toc conferința de creare a asociației studen
țești. .

Proiectul de program de activitate prezentat de 
studentul Rădulescu Vsevolod. 'împuternicit al co
misiei orășenești, a reușit să pună In discuția con
ferinței cele mai importante probleme legate de 
activitatea profesională, științifică, cultural-educa- 
tivă și sportivă a studenților. îmbunătățit cu cele 
peste 40 de propuneri — făcute printre alții de stu
denții Mărculescu Iile, Ușure'.u Mihai, Negrea Ion, 
secretarul comitetului U.T.M. pe institut, de tov. 
rector Marinescu Marcel — proiectul de program 
va contribui, fără îndoială, la ridicarea pe o treaptă 
superioară a activității studențești.

Proiectul de program acordă o mare atenție lichi
dării absențelor la curs, fn acest scop, săptăminal. 
consiliul asociației va controla jurnalele de grupă 
șl va întocmi un grafic care va oglindi frecventa 
studenților pe grupe și ani.

Conferința a dezbătut pe larg măsurile ce tre
buie luate jjentru sprijinirea decanatului tn ve
derea organizării unor consfătuiri a studenților șl 
cadrelor didactice în scopul îmbunătățirii metode
lor de predare a cursurilor, desfășurării semina- 
riilor și lucrărilor practice, planificării colocviilor 
și examenelor etc.

Proiectul de program prevede de asemenea ca 
lunar să se organizeze inttlniri ale studenților cu 
oameni de știință din oraș și alte localități care 
vor ține tn fața studenților conferințe pe teme de 
spectalitate. Totodată, s-a hotărit o-ganizarea unor 
simposiaane precum și a unor schimburi de expe

dia alte centre uniriență cu cercurile științifice 
versitare.

V-a fost dată uitării nici 
studenta trebuie să o aducă 
liste a agriculturii. Asociația

contribuția pe care 
transformării socia- 
studențească de la

Institutul agronomic ua sprijini S.R.S.C. ta întoc
mirea unor conferințe, iar săptăminal, studenții ai 
căror părinți sint membri ai G.A.C.-urilor și înto
vărășirilor agricole, precum - și cei mai huni la inr 
vățătură se vor deplasa tn satele regiunii unde vor 
vorbi țăranilor muncitori despre avantajele muncii 
tn colectiv a pămintului.

Printre cele mai importante obiective pe core și 
le-a fixat resortul cultural din cadrul asociației se 
numără: creșterea numărului de participanți la for
mațiile cultural-artistice, participarea studenților la 
concursul „Iubiți cartea" in așa fel ca pină la sflr-, 
șitul lunii decembrie 50 la sută din ei sd derjirid 
purtători ai insignei „Prieten al cărții".

în scurt timp se va trece la crearea unei bri
găzi artistice de agitație, iar In colaborare ztu, filar
monica de stat din localitate se vor organiza in 
cadrul facultăților lecții-concert.

O deosebită atenție a fost acordată și activității 
sportive. In proiectul de program au fost prevă
zute măsuri care vor duce la o participare mai 
activă a studenților la competiții universitare, la 
amenajarea unei piste de atletism și inițierea oină 
la începutul 'unii decembrie a unui concurs de 

șah ping-pong și volei. Pentru desfășwarea con
cursurilor sportive de iarnă, tn proiect s-a pre
văzut amenajarea unui patinoar și procurarea de 
patine, schiuri, săniuțe și echioamer,*",' necesar 
practicării acestor sporturi.

In continuarea lucrărilor s-a trecut la a'egerea 
consiliului asociației studențești. Președintei» aso
ciației a fost ales studentul Sorocaru Ion tar prin
tre cei 13 membri aleși in consiliu se numără Un- 
gureann Emil, Rădulescu Irina, Mărculescu llie 
Roșu Alexandru și alții.

GH. SOCOTEANU, 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Craiova

DIN VIATA
Sportivilor romîni 
la Olimpiadă — 
din toată inima, 
SUCCES!

La început
j de drum
•
• Acum citeva Zile, într-o at-
• mosferă sărbătorească, la in-

i
•
âI
•

stitutul de artă teatrală și ci
nematografică „I. L. Cara- 
giale" și-a început activitatea 
cercul științific de teatru al 
Asociației studențești din In
stitut.

Activitatea științifică, săra
că pină acum, aproape inexis
tentă, a început de data a- 
ceasta cu o deosebită intensi
tate și ea se bucură de spri
jinul conducerii institutului, 
al profesorilor și al cadrelor 
didactice tinere din institut.

Impărțlți in trei secții : 
teatrologie, actorie și regie, cei 
64 membri ai cercului științi
fic vor discuta in funcție de 
specialitatea respectivă teme 
interesante din care merită 
să amintim : „Tragedia anti
că și comedia antică", „Dra
ma socială la Ibsen", „Drama 
și comedia la Cehov", etc. 
Printre preocupările științifice 
ale studenților mai figurează 
multe probleme din istoria 
teatrului și teoria teatrului.

Vor fi studiate viețile și ac
tivitatea unor personalități 
eminente ale teatrului ro- 
mînesc.

In prima ședință a 
? lui. Ion Manolescu și
* tin Maximilian, artiști
* porului, Ion Sahighian. 
■ tru emerit al artei din K.F.K. 
: și profesorul Virgil Brădățea-

nu au vorbit studenților des
pre viăța și activitatea mare
lui om de teatru Constantin 
Nottara. In cadrul aceluiași 

i meda- 
asupra înaintașilor

!
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IN BIBLIOTECA
Studentele din 

tutului pedagogic 
ki“ de pe Splaiul 
din Capitală sint

Necesitatea informărilor politice

i 
I 
I•

j
?
1

cercu- 
Valen- 
ai po- 
maes- 
R.P.R.

I

« _____ , ..._____
j ciclu se vor prezenta 
J Iioane —*
• teatrului rominesc, Matei Mi-
• llo, Aristide Demetriad. Tony 
■ Bulandra și alții.
j Pentru însușirea măiestri-
• ei actoricești, pentru a trage 
j învățăminte din experiența 
i marilor actori și regizori 
i contemporani vor fi anali- 
J za te creațiile lui Ion Mano- 
; lescu, George Vraca, Marietta 
; Sadova. Totodată va fi dis- 
; cutat intr-una din ședințele 
î cercului, spectacolul cu piesa 
i „Steaua fără nume" de Mi- 
î hail Sebastian care se joacă 
1 pe scena Teatrului Național 
i Studio.
• fn activitatea lor științîfi- 
î că studenții sint ajutați și de

cadre didactice tinere ca Mi
hai 
Emil

Cu 
zării 
mate 
film Ion 
Început activitatea și 
de al doilea cerc științific din 
institut, cercul de 
grafie.

Ședințele cercului 
și ele un accentuat 
practic vor fi însoțite de pro
iecții. Pe lingă teme cu ca
racter mai general cum ar fi 
„Filmul mut și trecerea la 
filmul sonor". „Efectul comic 
în cinematografie", „Montajul 
in scenariul literar și reglzo 
ral", vor fi prezentate refera
te de strictă specialitate: 
pentru secția operatori: «E- 
fectul dramaturgie al lumi 
nii", „Pictura și plastica ci
nematografică", „Dramatur
gia norilor în filmele opera
torului mexican 
iar penru secția 
„Omul in filmul 
tar", „Prim planul 
de detalii — mijloace de ex
presie exclusiv cinematogra 
fice" — și altele

M. IONEL

? ? f t•
t
i
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î

î

căminul Insti- 
„Maxim Gor- 
Independentei 

înconjurate cu 
multă grijă de către conducerea 
căminului. Chiar din primele zile 
ale acestui an școlar fetele au 
găsit aproape tot confortul.

Dar ceea ce bucură mai mult 
pe studente sint cele două săli 
de lectură spațioase. In clădirea 
căminului — chiar la primul 
etaj — s-a amenajat biblioteca.

— Nu-i puțin lucru să te vezi 
Înconjurat de cele 80.000 de vo
lume de cărți cite are biblioteca, 
— mi-au spus printre altele to
varășele bibliotecare Maria To- 
bescu și Marig Ciornei, cu care 
am stat mai întîi de vorbă.

— Cred că nu vă este prea Ușor 
să vă descurcați mai ales cînd a- 
veți și atîția cititori I — am în
trebat eu. (Aflasem că stnt între 
3—400 cititori pe zi).

Tovarășele m-au privit mai tn
ttl zîmbind, apoi mi-au răspuns:

— Dacă am fi numai noi două, 
sigur că ar fi greu. Sîntem însă 
9 bibliotecare și lucrăm prin ro
tație. Biblioteca e deschisă în
tre orele 7 șl 23 zilnic. Avem 
cărți de specialitate în limba 
rusă și în rominește și avem și 
multe cărți de literatură. Studen
ții noștri au posibilitatea să se

sepregătească temeinic pentru 
minării. Și ceea ce ne place nouă 
mai mult — a continuat tova
rășa Tobescu — este că tovarășii 
studenți și studente care frec
ventează această bibliotecă Sint 
conștiincioși, disciplinați și mai 
ales respectuoși. Noi ne simțim 
foarte bine în mijlocul lor. Ca să 
vă convingeți, poftiți și In sala 
de lectură.

Deși îmi părea rău să-i de
ranjez. n-am putut refuza invi
tația tovarășelor bibliotecare. 
M-am apropiat de prima masă. 
Tov. Petrache Pălăuceanu din 
anul IV se pregătea pentru se
minarul de Economie Politică din 
ziua următoare. Abia se mai ve
dea dintre ziare și cărți. Alături 
de el, studenta Maria Decuseară 
studia „Materialism dialectic și 
istoric", iar Ion Stăncioiu și 
prietena sa de alături învățau 
la „Limba rusă contemporană". 
Am intrat în vorbă cu ei.

— Vă place biblioteca noastră? 
m-au întrebat printre altele bă
ieții. Să știți că găsim aici tot 
ce ne trebuie, de aceea ar fi și 
rușinos să ne prezentăm nepre
gătiți la seminarii. De altfel nici 
nu se prea întimplă.

In anul școlar trecut, una din 
problemele care au preocupat bi
roul U. T.M. ai facultății noastre 
a fost trezirea interesului ute- 
miștilor și a celorlalți studenți ai 
facultății față de problemele po
liticii internaționale. Pentru ă 
realiza acest lucru, unul din mij
loacele pe care le aveam la dis
poziție îi constituiau informările 
politice.

Informările 
ani. Cu toate_____ .
informări nu atingea jumătate 
din numărul studenților anului 
respectiv, iar la anul IV, nici un 
sfert. In afară de aceasta, dis
cuții nu existau de loc, informa
rea politică reducindu-se la pre
zentarea referatului. De ce?

Cauzele principale erau două :
In primul rind, temele alese 

nu erau suficient de concentrate 
și deși atingeau probleme pre
cise și actuale, ca de exemplu 
„Lupta de eliberare a popoarelor 
din colonii", aveau un caracter 
de mozafo. Astfel referatul des
pre această temă a trecut în re
vistă noile forme ale colonialis
mului și apoi situația politică în 
multe țări coloniale din Asia Și 
Africa.

Lărgimea exagerată a temei

le-am organizat pe 
acestea prezenta la

hine pregătite

i ELENA POPESCU

Asîstînd 
la săpături 
arheologice.,.

Nu de mbit, la cursul de Istorie 
R.P.R. ni s-a vorbit amănunțit 
despre importanța săpăturilor ar
heologice.

Pentru a ne însuși cît mal bine 
cunoștințele, am organizat o vi
zită la șantierul arheologic de la 
Someșeni, condus de profesorul 
Macrea.

Locul unde se efectuau săpătu
rile prezenta la suprafață 6 mo
vile. Prima movilă a fost împăr
țită în patru planuri. La un me
tru adîncime s-a dat de primele 
urme : 2 vase. Ele au rămas ne
atinse pentru a constitui la sfîrșit 
un ansamblu cu ajutorul căruia să 
se stabilească o epocă anumită. 
Continuindu-se săpăturile s-au 
mai descoperit 6 vase din lut care 
conțineau oase arse. Prin conți
nutul și forța lor s-a putut sta
bili că ele sint din secolul al XI- 
lea și aparțin slavilor. Pentru 
susținerea afirmațiilor trebuia ca 
toate elementele descoperite să 
concorde. Tovarășul profesor ne-a 
adus argumente. Inmormîntârea 
prin incinerare era un obicei ca
racteristic in secolul al XI-lea. 
Pe vasele găsite se mai văd linii 
paralele și ovale — culoarea ro
șie; toate acestea sint de ase
menea specifice tehnicii din se
colul al Xl-lea.

Excursia a fost din toate punc
tele de vedere folositoare, făcînd 
să ne crească pasiunea pentru stu
diul istoriei poporului nostru.

IOAN POP 
student anul 1 Facultatea 
fiiologie-istorie — Cluj

de

Berechet, Sapda Mânu, 
Liptac, Savel Ștîopul 

o discuție asupra reali- 
filmului de desene ani- 
avută cu regizorul de 
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Una din preocupările de seamă 
ale regimului democrat-popular 
este creșterea atentă a tinerei 
generații căreia îi creează condi
ții din ce in ce mai bune pentru 
învățătură și trai. Tineretul nos
tru studențesc, recunoscător par
tidului și guvernului pentru grija 
ce i-o poartă, muncește cu entu 
ziasm pentru a-și însuși cunoștin 
țele necesare îndeplinirii sarci 
nilor ce-i vor reveni atunci cînd 
va merge în producție.

Realizările regimului nostru de
mocrat popular pot fi însă și mai 
bine apreciate dacă ne vom a. 
minti de situația grea, de viața 
de ciine alungat, de umilința și 
batjocura suferită de fiii oameni 
lor muncii care încercau să pă
trundă în cetatea științei, în 
timpul regimului burghezo-moșie. 
reac.

Și eu am fost unul dintre aceș
tia

Am început să învăț la „Școa
la comercială", unde nu erau 
cheltuieli prea mari, deoarece po. 
trivlt legilor de atunci, elevii tre
buiau să facă practică. Practica 
era forma sub care intrai pentru 
mai mulți ani la un capitalist, la 
care munceai aproape toată ziua 
și cîteva ore mergeai la școală. 
Părinții mei aveau 8 copii pentru 
care de cele mai multe ori nu 
ajungea hrana; școala aceasta 
îi scutea cel puțin de cheltuieli 
pentru întreținerea ■ mea, ba mai 
mult, sperau că eu însumi îi voi 
putea ajuta.

Ani de zile „practica" a fost 
o viață de chin, de muncă grea. 
Fostul patron Ilie Lepădătescu 
din Tr Severin ne hrănea pe cei 
patru practicanți mal prost cape 
clinii săi. Vara ne da pîine nea
gră cu coji de pepeni verzi, care 
mai aveau miezul roșu doar de 
o muchie de cuțit. Ne culca pe 
fos pe niște saci rupți. Ne băteau 
toți : el pentru că nu reușeam 
să-i facem destulă vlnzare in pră. 
văile, soția lui pentru că nu i lus- 
truiam mașina de gătit, nu-i fre
cam scîndurlle sau nu-i spălam 
vasele după plac, odraslele pa
tronului pentrucă nu le spălam 
bine pe picioare etc. In astfel

de condiții făceam... practică. Du. 
pă ani de chin am reușit să ter
min, în 1934, cu chiu cu vai școa
la comercială.

La terminarea școlii majorita
tea colegilor mei vorbeau despre 
planurile lor de viitor, se glndeau 
ce institut să urmeze. Eu nici nu 
mă gîndeam la așa ceva : nu a- 
veam posibilități materiale. Pen
tru mine se punea problema asi
gurării existenței. Credeam că de 
acum, cu diploma de absolvire în 
buzunar, întărită cu o diplomă de 
premiant, voi putea găsi un ser
viciu potrivit pregătirii mele. In 
acest scop, în vara anului 1934, 
am venit Ia București. Din acel 
moment și pîtiă In primăvara inu
lui 1937 am îndurat chinurile șo
majului. ale foamei. Nu eram pri
mit nicăieri la muncă. La început

Ia S.T.B., dar un oarecare direc- 
tor-inglner Neamțu mi-a spus 
că am prea puține studii și că nu 
angajează decit licențiați ca În
casatori. Am încercat apoi la 
P.T.T solicitînd un post de fat- 
tor poștal. Nici aici nu am fost 
angajat, deoarece nu am acceptat 
condiția prealahilă a înscrierii 
mele tn partidul național-creștin.

In cele din urmă am găsit de 
lucru ca vînzător de ziare, iar 
apoi la fabrica „Otto Gagel", ca 
muncitor de noapte Ia încărcarea 
mașinilor cu pîltte, paznic de 
noapte și, în sfîrșit, ca om de 
serviciu la birourile fabricii din 
șoseaua Ștefan cel Mare. Tocmai 
cînd credeam că m-am „stabilizat" 
în serviciu am și fost dat afară 
pentru faptul că mă uitam cite- 
odată la documentele de pe bi-

ducea la situația că studenții nu 
rețineau din tezele generale 
esențialul, situația politică inter
națională existentă într-un anu
mit moment și sensul dezvoltării 
ei.

In al doilea rînd, aceste infor
mări nu erau dublate de o mun
că politică corespunzătoare a 
grupelor U.T.M. Activitatea bi
rourilor de an și a organizatori
lor de grupă nu a fost orientată 
spre stimularea la toți studenții 
a interesului pentru problemele 
de politică internațională. In a- 
cest mod, cei ce veneau la infor
mări erau, în general, exact 
aceia care stnt serios interesați 
în aceste probleme, adică 
ce urmăresc regulat presa.

Aceste două Împrejurări au 
cu ca scopul urmărit să nu 
atins decît în mică măsură.

La începutul acestui an școlar, 
înainte de conferința de alegeri 
U.T.M. pe facultate, biroul a a- 
nalizat munca depusă în legătură 
cu informările politice. Concluzia 
a fost că trebuie schimbat carac
terul for: informările politice să 
fie ținute nu pe ani, ci pe facul
tate, cu referate prezentate de 
oameni din afara facultății, cit 
mai competenți. In genere zia
riști. Acest lucru va permite ca

Tn 
cuție

cei

fă- 
fie

informarea să nu se reducă la o 
sumară revistă a presei, ci să 
fie vie și să pătrundă în esența 
evenimentelor. In afară de a 
ceasta, informările politice pe fa 
cultate ar trebui dublate de o 
muncă susținută în grupe. Tre
zirea interesului față de proble
mele politice este un lucru pe 
care-1 poate realiza în primul 
rind grupa U.T.M

O altă concluzie a biroului a 
fost aceea că informările politice 
pe facultate nu trebuie să aibă 
neapărat un caracter periodic.

Biroul U.T.M. a pus aceste 
probleme în discuția conferinței 
de alegeri pe facultate din acest 
an. Informările politice au pre
ocupat mult pe delegații la con
ferință și mulți din cei care au 
luat cuvintul s-au referit și la 
această problemă. Majoritatea lor 
s au declarat de acord cu con
cluziile biroului. Legat de aceas
tă problemă, s.a subliniat nece
sitatea de a duce o muncă mai 
de conținut pentru citirea ziaru
lui. In hotărîrea adoptată de 
conferință s-a recomandat noului 
birou U.T.M. să organizeze in
formările politice în felul arătat 
mai sus.

Pînă în prezent, noul birou nu 
a organizat nici o informare po-

litică pe facultate, deoarece nu
mărul ședințelor ținute în această 
perioadă a fost și așa destul de 
mare. S-au organiza; însă infor
mări în grupe, in legătură cu 
evenimentele din Ungaria, în care 
utemiștii au condamnat fărădele
gile bandelor fasciste contrare
voluționare care au acționai îm
potriva puterii populare in țara 
vecină și prietenă.

In afară de aceasta Organiza 
ția de partid din facultate a or 
ganizat o informare pentru acti
vul U.T.M. Pentru aceste infor
mări, ca și pentru cele pe care le 
vom ține în viitor, am cerut spri 
jinul organizației U.T.M. asis
tenți și preparatori din facultate 
și în special al asistenților de la 
catedrele de științe sociale.

In curînd vom ține prima in
formare politică pe facultate. O 
problemă care a preocupat aproa 
pe toți studenții a fost agresiu
nea imperialistă contra Egiptului, 
de aceea -ne gîndim ca prima 
informare politică să aibă tema: 
„Agresiunea anglo-franco-israe- 
liană împotriva Egiptului".

ȘTEFAN SANDOR 
membru în biroul U.T.M.

Facultății de matematică 
și fizică-București

al

examenul de stat
plin semestru înttl, o dis- 
despre lucrările de stat ?

Este adevărat că studenții ul
timului an au In față semestrul 
II, rezerpat In întregime alcătui
rii lucrgții.l tnsă experiența. pro
moțiilor de absolvenți a demon
strat că o asemenea discuție n-ar 
fi prematură nici la începutul a- 
nului V. Și aceasta, pentru că 
lucrarea de stat nu trebuie să 
fie numai oglinda întregului ba
gaj de cunoștințe acumulate de 
absolvent de-a lungiul celor 5 
ani de studii, ci și o contribuție 
personală a autorului ei. devenit, 
din student care-șl însușește cu
noștințe. cercetător științific al 
unul domeniu ales. Calitatea a- 
ceasta nouă obligă Insă la o acti- ■ 
vittite susținută, migăloasă și e- 
șalonată in timp. Specificul fie- , 
cărei facultăți condiționează, ; 
firește, specificul pregătirii lucră- . 
rii. Institutul de. construcții Bucu- , 
rești și-a propus să afișeze su- i 
biectele de-abia după sesiunea 
de iarnă, considerind ci studenții | 
au deocamdată de rezolvat alte 1 
sarcini de învățămtnt. Același 
procedeu se folotea pină nu de gător muncii de teren. Ca ur- 
mult și la, Facultatea de mașini mare, studenții^ printre care Ml- 
și utila/, din Institutul de petrol hai Corobea și Valentin Mănețoiu.

și gaze, tnsă astă-vară, înainte 
ca studenții să plece In practică, 
le-au fost repartizate subiectele 
nominal (tn special de către ca
tedra de tehnologia construcției 
de mașini). Rezultatul ?. Practica 
nu și-a atins numai scopurile 
propuse inițial ci a familiarizat 
pe studenți cu construcțiile pe 
care le vor proiecta, deoarece 
fiecare s-a interesat In special 
de problema pe care avea s-o 
trateze tn proiect. Din păcate 
procedeul n-a fost adoptat și de 
celelalte facultăți ale institutului 
cu toate că studenții și-au expri
mat mulțumirea față de el. Nici 
la Institutul politehnic din Bu
curești, unele decanate 
repartizat studenților 
tele pentru proiecte de 
plomă. Este drept că majoritatea 
proiectelor necesită muncă de te
ren (care nu poate fi făcută 
acum, tn timpul cursurilor) insă 
traducerea bibliografiei din 
limbi străine ar putea fi făcută 
pină atunci. Secția de chimizarea 
combustibililor solizi a Facultă
ții de clîimie industrială s-a gtn-

nu au 
subiec- 

di-

îndurat nenumărate greutăți. Do
rinței mele de a merge la cursuri 
i se opuneau unii șefi de la ser
viciu care nu aveau nici un in
teres ca și eu să învăț. In zilele 
cînd erau cursuri după masă le 
audiam. Eram indignat de faptul 
că uneori eram împiedicat să 
merg la cursuri de grupurile de 
huligani fasciști, de legionari care 
blocau Intrările și ne băteau pe 
cel care încercam să mergem la 
cursuri.

Cei mai mulți studenți, feciori 
de bani gata, nu. veneau pe la 
cursuri. Din circa 1200 cîți eram, 
în anul I, veneau un sfert. Bur
sele studențești erau simbolice: 
nu depășeau 1 la sută din numă
rul total al studenților. Astfel, tn 
anul I 1937—1938 au fost vreo 
10—15 bursieri.

ma- 
așa 
lui

Vă invidiez, dragi studen(i,
pentru condițiile pe care le aveți

ata încercat să intru ca funcțio 
nar, dar nu am izbutit. Oriunde 
mă duceam, după ce eram supus 
și eventual admis la examen, eram 
respins pentru diverse motive 
Astfel,. Ia „Astra Romină" nu am 
fost angajat pentru că nu aveam 
serviciul militar satisfăcut; Ia 
„Luteția" S. A„ pentru că nu a- 
veam o recomandare din partea 
unei persoane cunoscute de di
recție ; la ..Banca Romînească" 
pentru că. eram prost îmbrăcat 
(fostul director al contabilității, 
un oarecare Saragea, din a cărui 
înfățișare rețin pintecul acoperit 
de zalele de aur ale lanțului de 
la ceas, mi-a condiționat angaja 
rea de prezentarea mea tn haine 
noi. lucru imposibil de, realizat). 
In această situație m-am hotă- 
rît să caut și să ocup orice mun
că. Am vrut să intru încasator

rouri; aceasta s-a considerat ca 
un act de spionaj tn favoarea 
concurentului principal al între
prinderii „Gagel“ — anume „Her- 
dan".

A început iarăși o perioadă de 
lipsuri și greutăți de nedescris. 
Erau zile întregi cînd nu aveam 
ce mînca. De dormit nu mai vor
besc : după ce am epuizat îngă
duința cunoscuților, am dormit 
vara în parcuri, iarna în Gara 
de Nord și de multe ori la poli
ție.

Am făcut apoi serviciul mili
tar, dar nici după aceea nu am 
găsit de lucru decît după șase 
luni de 6omaj.

In toamna anului 1937, cînd a- 
veam existența oarecum asigura
tă, m-am hotărît să mă înscriu 
la Academia Comercială. Ca stu
dent și funcționar am avut de

In ceea ce privește conținutul 
Invățămintului este cunoscut ca
racterul său antiștiințific, fiecare 
profesor predînd ceea ce voia și 
cum credea el. Așa se face că la 
Economia politică era ținut sub 
tăcere Marx și genialele sale des
coperiri, era ignorată existența 
U.R.S.S. și a realizărilor ei. In 
schimb, profesorul respectiv de 
Economie politică, Tașcă, elogia 
sistemul lui Goering de „dirijare" 
a economiei capitaliste și al lui 
Mussolini, iar D. R. Ioanițescu își 
atribuia roiul de „binefăcător" al 
oamenilor muncii pentru faimoa
sele sale legi potrivit cărora, du
pă cum se știe, muncitorii erau 
lăsați la cheremul capitaliștilor.

Unii profesori își editau 
cursuri în scopuri comerciale. 
Prețurile lor etau foarte mari iar 
luarea unor examene era con-

diționată de prezentarea cu 
nualul respectiv sub braț, 
cum se întîmpla la cursul 
Victor Slăvescu, bunăoară.

La fiecare sesiune de exame
ne studentul trbbuia să plătească 
o taxă pentru fiecare materie 
(100 lei) din care '/s revenea 
respectivului profesor. Aceasta 
explica într-o oarecare măsură 
numărul mare al celor căzuți la 
examene ca și numărul sesiuni
lor extraordinare de examen. 
Deci, și examenele constituiau 
un prilej de îmbogățire pentru 
unii profesori pe vremea regimu
lui burghezo-moșieresc.

Numărul absolvenților era ex
trem de redus comparativ cu nu
mărul celor înscriși. Astfel, din 
seria mea am terminat facultatea 
vreo 70 din cei 1200 înscriși. A- 
ceasta se datorește pe de-o parte 
faptului că pentru marea majori
tate a studenților învățătura nu 
constituia principala preocupare, 
ei ducînd viață de huzur, iar de 
altă parte faptului că mulți din
tre studenții lipsiți de mijloace 
erau nevoiți să se retragă, să re
nunțe la învățătură neavînd bani 
de taxe, examene, cărți și între
ținere.

Poate că unii cred că, odată cu 
absolvirea facultății, toate aces
te necazuri își găseau sfîrșitul. 
Dar, atunci cînd fii ai unor oa
meni ai muncii reușeau să ajun
gă aici, nu găseau plasament po
trivit cu pregătirea lor și trebuiau 
să accepte orice muncă pentru a 
nu muri de foame Pentru seria 
mea însă, burghezo-moșierimea 
pregătise un plasament „sigur": 
carne de tun în războiul crimi
nal împotriva Uniunii Sovietice.

Predau azi în institutul țn care 
am învățat atît de greu. In fața 
mea stau zeci de studenți care 
n-au decît grija să învețe. Nu li 
se 
să 
rii 
să

au conspectat deja o parte din 
materialul tradus. Un alt exemplu 
arată că se poate face ■ și mai 
mult: Lascu Nicolae. Buia Ni
colae și Mezel Gheza did anul V 
a! Facultății de mecanică au pre
zentat In cercul științific de re
zistența materialelor 3 mașini 
originale mult apreciate de către 
studenții și conducătorii științifici 
ai cercului. Lucrarea lor de stal 
va consta In proiectarea acestor 
mașini și urmărirea executării tn 
întreprinderile de stat. Dacă ac
țiunea de pregătirea lucrării In 
ce-curile științifice ar fi fost ex
tinsă, fără îndoială că acum mult 
mai mulți studenți a' fi avut asi
gurată predarea la timp a unui 
proiect de diplomă interesant 
și nou.

La Facultatea de filologie a 
Universităfii „C. I. Parhon" 
subiectele lucrărilor au fost afi
șate la sflrșitul anului trecut. 
Mulți studenți au incepeit încă 
de atunci lucrul. In caietul tova
rășului asistent Ion Rotaru 
conducătorul seminarului spe
cial figurează încă multe 
teme interesante, programa
te pentru discuții In săptă- 
mlnile viitoare. Toi tn acest caiet 
stnt insă două semne de între
bare. in dreptul a două nume: 
Coiculescu și Viorica Nicolescu. 
Cei doi „nu s-au fixat încă" a- 
supra subiectului (pentru că nu 
poate fi considerat subiect „ceva 
din Sadoveanu", ultima preferin
ță a tovarășei Nicolescu).

Rămlne de văzut calificativul 
la care ,^e va fixa" comisia exa
menului de stat clnd ti vor fi 
prezentate lucrări improvizate, 
școlărești

La o altă facultate a Univer
sității „C. I. Parhon", Facul
tatea de naturale-geografie 
decanatul a găsit de aseme
nea necesară repartizarea te
melor la sflrșitul anului tre
cut. Așa se face că studenții 
plecați in vacanța de vară s-au 
întors cu material bogat, fiecare 
din regiunea respectivă. Anul a- 
cesta, grupa de mineralogie lu
crează în cadrul seminarului spe
cial la analiza microscopică a 
acestui material, iar rezultatele 
și le stringe fiecare student, in- 
cluzîndu-le în lucrare.

în felul acesta ea încetează de 
a mai fi rodul modest al unei 
luni sau două de „asalt".

lată un lucru la care n-ar fi 
rău să se gindească studenții 
anului V.

I. BUCHERU

cere decît să vină la cursuri, 
se pregătească pentru semina- 
și pentru examene. Pot oare 
nu-i invidiez ?
Conf. PETRE IVAȘCHESCL

Astăzi încep la Melbourne 
întrecerile celei de a XVl-a 
Olimpiade I,.. Și poate chiar 
in momentul acesta, cînd tu 
cititorule răsfoiești paginile 
acestui ziar, pe marele sta
dion din îndepărtata Austra
lie mii de sportivi — veniți 
aci din diferite colțuri ale lu
mii — se găsesc în fața flă
cării sacre a jocurilor pe care 
au purtat-o mii de tineri, 
pornind de sub zidurile an
ticei Elade și pină la Mel
bourne, infruntind căldurile șl 
ploile tropicale...

Astăzi începe marea întîl- 
nire a sportului mondial I Că
tre acești tineri ce se vor lup
ta sub semnul ramurii de 
măslin pentru ciștigarea in- 
tletății, se îndreaptă milioa- 

’ bat mi» 
li-s a- 

de Iau-

ne de ochi Pentru ei 
iioane de Inimi! Lor 
dresate atîtea cuvinte 
dă și îmbărbătare!

Astăzi vor intra în luptă 
spre a-șî dovedi măiestria și 
sportivii țării noastre. Către 
aceste speranțe ale sportului 
rorttînesc ne îndreptăm acum 
glodurile. I-am 
atîtea 
sau în 
primit 
ceselor 
curie ____ a _
tăzi mat mult ca oricînd, sîri- 
tem alături de acești sportivi 
de frunte. Unii dintre aceștia 
ni-s prieteni buni sau colegi 
de facultate. In zilele acestea, 
maestrul sportului Alexandru 
Popescu — specialist în pro
bele de natație — luptă din 
răsputeri pentru obținerea 
victoriei.

Alexandru Popescu știe că 
prietenii, colegii săi de la In
stitutul de Căi Ferate îi sint 
aproape, câ se vor bucura o- 
dată cu el și la fel de mult, 
de fiecare succes dobîndit. 
Și să fiți siguri că asta îi va 
adăuga 
teptăm 
Elena 
tășoiu, 
sau de 
Utta Schlandt 
încă o dată faima binemeri* 
tată de gimnaste de mare 
clasă. Nădăjduim că și Gheor- 
ghe Dumitru din lotul olim
pic de lupte, student al In
stitutului de Construcții Bu
curești, ne va reprezenta cu 
cinste la Olirftpiadă.

...Astăzi încep la Mel
bourne întrecerile celei de a 
XVI-a Olimpiade!.. E prile
jul 
urăm din toată Inima, cu 
toată 
flețirea 
succes deplin tuturor spor
tivilor noștri olimpici și re
prezentanților sportului nostru 
studențesc 1

AL. FIRESCU 
student anul IV Facul

tatea de filozofie

admirat in 
rînduri pe stadioane 
bazinele de innot. am 
totdeauna veștile suc- 
lor sportive cu o bu- 

nemărglnită. Dar as-

pnterl noi. La fel aș- 
de la Elena Leuștean 
Mărgărit, Emilia Vă- 
maestre ale sportului, 
la Sonia Inovan și 

să confirme

cel mai nimerit să

sinceritatea și tnsu- 
tioastră tinerească,

APARE REVISTA 
„Viața studențească

în curtnd va apare „Viața stu
dențească", revistă a asociațiilor 
studențești din R.P.R.

Destinată tineretului studios 
din învățămintul superior, noua 
revistă va oglindi in paginile ei 
aspecte din activitatea profesio
nală, științifică, culturală și spor
tivă a studenților, milittnd pen
tru formarea unei generații de 
tineri intelectuali patrioți, viito
ri constructori talentați și entu
ziaști ai economiei și culturii so
cialiste a țării noastre.

Pe Ungă numeroasele materia
le reflectlnd viața universitară, 
revista va publica lucrări bele
tristice. cronici teatrale, cinema
tografice, literare, muzicale, o 
pagină de știință, articole tra- 
tlnd probleme ale științelor so
ciale. De asemenea, „Viața stu
dențească" va , rezerva un spațiu 
larg problemelor mișcării inter
naționale a studenților, acordlnd 
o atenție specială U.I.S.

Fiecare număr al revistei va 
cuprinde reportaje, note, știri, co
mentarii sportive și rubrici de 
umor) rebus și modă.

Revista va fi bogat ilustrată.

<4

Este bine cunoscută atenția { 
acordată în invățămîntul nos- j 
tru superior lucrărilor de j 
practică. Sub îndrumarea unor j 
cadre didactice competente, j 
studenții iși însușesc cunoștin- j 
țele cele mai avansate.

In fotografie : La ambu- I 
lanța Policlinicii nr. 2 din j 
Cluj studenții Aurel Metea, • 
Gilda Samoilă, Remus Răcă- 
șan, Elena Znamirovschi, și 
Dorin Sirca din anii IV — și 
V urmăresc cu atenție felul 
cum doctorul Nicolae Baliluc 
supune unei mici intervenții 
chirurgicale pe un pacient.
Fotografia: IOAN MICLEA

Cluj

!

„Scînteia tineretului**
Pag. 2-a 22 noiembrie 1956



Studenții din Iași înfierează 
calomniile propagandei 

imperialiste
(Urmare din pag. l-a) 

de lă Institutul agronomic, stu
dentul Pompiliu Coman de la 
Institutul de medicină, pro
fesorul universitar Gheorghe Ma
tei de ta Institutul politehnic, 
conferențiarul universitar Mihai 
Avădanei, studentul Petru Minut, 
conferențiarul universitar Mihai 
Duca, prorector la Institutul de 
medicină, studentul Aurelian Ha- 
vrlliuc, asistentul Radu Crema- 
riuc și alții.

La sfîrșlt, adunarea a trimis 
o moținue către C.C. al P.M.R. 
tn care se spune: „Studenfii cen
trului universitar Iași asigură 
clasa muncitoare, poporul nostru 
muncitor, C.C. al P.M.R., In frun
te cu tov. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și guvernul nostru. In frunte 
cu tov. Chivu Stoica, că vom 
lupta pentru întărirea statului 
nostru democrat popular, tn acest 
scop nu vom precupeți nici un 
efort pentru a munci cu și mai 
multă sîrguință tn însușirea cu
noștințelor știin(lfice, pentru a

deveni cadre de nădejde, con
structori activi ai socialismului1*.

Adunarea a hotărtt de aseme
nea trimiterea unei telegrame 
către U.I.S. in care se spune 
printre altele: „Născocirile pos
tului de radio „Europa Liberă** 
ce funcfionează pe teritoriul Re
publicii Federale Germane, cum 
că noi am fi manifestat tmpotriva 
regimului nostru democrat-popu
lar sint nu numai minciuni sfrun
tate, dar și calomnii grosolane 
și mlrșave la adresa noastră. Le 
înfierăm cu Cea mai mare indig
nare.

Dragi prieteni șl colegi! Vă 
rugăm să difuzafi printre co
legii noștri din Franța, Anglia, 
Germania. Italia, S.U.A. și din 
celelalte țări, protestul nostru 
plin de indignare împotriva ca
lomniilor ce le răspindește despre 
noi postul de radio „Europa Li
beră'* și cererea noastră de a f‘ 
interzis acest post de radio. Noi 
știm că cei ce inspiră și deser
vesc acest post de radio, sint 
dușmanii progresului social, al 
culturii și păcii Intre popoare".

Deschiderea 
unei anchete 
împotriva lui 

Milovan Djilas
BELGRAD 21 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Ta- 
niug, tribunalul districtual Bel
grad a deschis o anchetă tmpo
triva tui Milovan Djilas. Djilas 
este acuzat că „publicînd în pre
sa străină declarații în care a 
prezentat neobiectiv și cu ajuto
rul unor fapte denaturate politi
ca externă și orînduirea Internă 
a Iugoslaviei, a comis un delict 
prevăzut de art. 118 par. 1 din 
codul Penal". In știre se arată în 
continuare că Djilas a fost are
stat la 19 noiembrie și că se află 
în detențiune preventivă.

Djilas. care a mai fost condam
nat pentru delictul de propagan
dă ostilă Iugoslaviei, a dat re
cent un Interviu ziarului ameri
can „New Leader"

Sesiunea Adunării
Generale a O. N. LL

— Ședința din 20 noiembrie —
NEW YORK 21 (Agerpres). - 

Corespondentul special al Ager
pres transmite: In ședința din 
dimineața zilei de 20 noiembrie 
a Adunării Generale a O.N.U. au 
continuat dezbaterile asupra așa 
zisei „probleme ungare".

K. V. Kiselev, șeful delegației 
R.S.S. Bieloruse, a dat o ripostă 
delegaților care au prezentat de
naturat situația din Ungaria și 
au calomniat poporul și guvernul 
Ungariei și politica Uniunii So
vietice.

A luat apoi cuvîntul șeful de
legației romîne, Grigore Preo
teasa, tainistrul Afacerilor Exter
ne al Republicii Populare Ro
mîne

Conducătorul delegației alba
neze B. Shtylla, a declarat că 
proiectul de rezoluție prezentat 
de delegația Cubei, la fel ca și 
Întreaga dezbatere a „problemei 
ungare" la O-N.U. este îndreptată 
Împotriva normalizării situației 
din Ungaria.

Delegații din Olanda, Haiti, 
Noua Zeelandă. Australia, Filipl-

ne și alte cîteva state, care au 
luat cuvîntul în ședința de dimi
neață au repetat născocirile, deja 
dezmințite, despre „deportarea" 
unor cetățeni unguri, născociri 
luate din presa străină.

In ședința din după amiaza zi
lei de 20 noiembrie a Adunării 
Generale a luat cuvîntul M. 
Naszkowski, conducătorul dele
gației poloneze.

Cuvîntările reprezentanților 
Uruguayului, Irakului, Portuga
liei, Statului Peru, Republicii Do
minicane, Paraguayului, pre
cum și a ciankaișistului, ca și 
cuvîntările altor cîtiva delegați 
rostite la ședințele precedente au 
arătat că scopul „examinării" așa 
numitei probleme ungare, este nu 
numai instigarea elementelor 
contrarevoluționare din Ungaria 
ci și reînvierea „războiului rece".

Ședința din după amiaza zilei 
de 20 noiembrie a Adunării Ge
nerale s-a încheiat la ora 18,05 
(ora New Yorkului).

Examinarea „problemei unga
re" a continuat Ia 21 noiembrie.

(Urmare din pag. l-a)

din Be- 
continuă. 

ultimele 
comitetului 

bază 
sarcini

Mihăileni ? Ce fac cei 
nești? Și întrebările 
Pe toți îi interesează 
rezultate. Activiștii 
U.T.M., organizațiile de 
U.T.M. din comune au 
mărețe în acest domeniu Nume
le lor se leagă de înființarea 
multor gospodării colective și 
întovărășiri.

Imediat ce s-a discutat despre 
înființarea întovărășirii din sa 
tul Ilimbav. toți comuniștii au 
depus cereri Nici organizația de 
bază U.T.M. din sat nu a rămas 
pasivă. Ea a desfășurat in rîn- 
dul tinerelului o activitate vie. 
Ca primă măsură, intr-o adunare 
generală a fost prelucrat statu 
tul model al întovărășirii Pes
te cîteva zile F. Zaharia, secreta- 
rul organizației de bază U.T.M, 
a stat de vorbă cu cei mai buni 
Utemiști, un mănunchi de oa
meni tineri, care în zilele urmă
toare au mers din casă în casă, 
alături de comuniști, vorbind oa
menilor despre întovărășire, des
pre rezultatele și avantajele 
muncii pămintului in comun și 
cu mijloace mecanizate Cu a 
ceasta ocazie, s-a stat de vorbă 
și Cu numeroși tineri. Agitatorii 
n-au prea fost ascultați de la

„la 
__  . alții 

erau convinși că bucățica de pă- 
mint trebuie lucrată așa cum au 
făcut acest lucru bătrînii. Agita
torii nu s-au descurajat insă, 
ei au continuat vizileie. Curind 
a luat ființă întovărășirea Pe 
lingă cele 33 de familii au cerut 
să fie primiți în întovărășire și 
11 utemiști De atunci au trecut 
cîteva luni Printre întovărășițil 
din Ilimbav umblă o vorbă care 
este auzită tot mai des: „In
scurt timp intovărășirea va de
veni gospodărie colectivă" A-
cesta este visul întovărășiților.

Acum, in toamnă, colectivele 
și întovărășirile sărbătoresc pri
mirea de noi membri. In timpul 
acesta, dacă privești harta raio
nului Agnita, poți observa că ea 
se transformă mereu Intr-un 
colț al raionului mai sint cinci 
sate: Coveș, Ighlșu Vechi. Șal- 
cău, Benești și Mihăileni, tn 
care nu sint încă create forme 
cooperatiste de muncă a pămîn- 
tului. Comitetele de inițiativă lu 
crează însă. Cite un grup de ță 
răni muncitori din aceste sate au 
și făcut cereri In curind, în toa 
te satele raionului va fi cite o 
gospodărie colectivă, cite o înto
vărășire..

început. Unii se întrebau 
ce folos întovărășirea ?“,

Alături de cauza dreaptă 
a poporului egiptean

Cuvîntul muncitorilor 
de la F.R B

La mitingul muncitorilor, teh
nicienilor și funcționarilor de la 
Filatura Romînească de Bumbac 
expunerea făcută de tov. Maria 
Kesler, directoarea cabinetului 
de partid al raionului 23 Au
gust în legătură cu agresiunea 
imperialistă din Egipt a stîrnit 
o puternică manifestație de sim 
patie și solidaritate fată de lup
ta dreaptă a poporului egiptean.

Printre cei care au luat cu
vîntul în adunare a fost și tînă- 
ra filatoare Constanta Tudoroiu. 
„Fiecare dintre noi, a spus ea, 
a gustat din paharul amar al 
împilării capitaliste. Imperialiș
tii apuseni și unealta lor, Is
raelul, au vrut să impună po
porului egiptean din nou „feri
cirea" pe care ne-au „dăruit-o" 
și nouă atîta amar de vreme. S-au 
ales, insă, cu un eșec rușinos".

— Să înceteze agresiunea îm
potriva Egiptului, să fie retrase 
toate trupele intervenționiștilor. 
să «e plătească despăgubiri E- 
giptului pentru pagubele provo-

Scrisoare către reaacție

UN TURNEU DE POMINĂ

A ILa gesiune a Adunării Generale a O.N.U»

Cuvîntarea tovarășului Grigore Preoteasa

tînăr de 19 
de pe băncile 

școlii pedagogice. Cite glndurl se 
adună tn mintea lui! Cite între
bări, la care nu poate găsi încă 
răspunsul. îl fac să tresară. Care 
vor fi elevii pe care ti va educa? 
Cum tl vor primi colegii 
vtrsthici ? La ce școală iși 
pune in practică cunoștințele 
mulate In anii de studii ?...

Nu pot să uit ziua de 28 iulie, 
clnd am primit repartizarea tn 
tnvățămlnt. Pe ea scria clar: 
„Absolventul Ginghină Nicolae 
este repartizat in satul Șcheia, 
comuna Al, I. Cuza, raionul Tir- 
gu-Frumos, regiunea Iași". Bun. 
Și clnd, în sftrșit, sosi și timpul 
consfătuirilor raionale a cadrelor 
didactice In vederea deschiderii 
noului an școlar mă urc tn tren 
șl străbat cei 165 km. de la Btr
lad la Tlrgu-Frumos. Pe drum 
mă glndeam: oare cum o fi Șche- 
ia ? La ce clasă voi fi învățător? 
Citi elevi voi avea ? Și poate 
m-aș fi gîndit la multe dacă nu 
m-ar fi trezit la realitate tovară
șul inspector raional Bulancea. 
Parcă aud și acum vorbele lui:

— Păi, dumneata nu mai ești 
la Șcheia, ci la Găureana, comu
na Strunga.

Alte întrebări, alte emoții. Și 
iată-mă după consfătuire, in că
utarea satului Găureana.

Tn sfirșit, cu un camion de o- 
cazie ajung la Strunga. Aici era 
frumos, ce să zic. Mă duc la di
rectoarea școlii. Aceasta mă tri
mite la sfat. De la sfat sint tri
mis In satul Găureana. După ce 
am rătăcit un ceas, am ajuns In 
sat: informlndu-mă unde este 
școala, am început să-mi caut o 
gazdă. Tn sat n-am putut găsi 
gazdă. M-am Inttlnit, din fericire, 
cu un om din Criuești (aproape 
de Găureana) care după ce as
cultă toată povestea mea. m-a 
primit să locuiesc la el. Eram 
bucuros. Am plecat numaidecit a- 
casă, să-mi aduc bagajul și să 
mă instalez la moș Vasile Robo
tă. deputat regional. Apoi m-am 
dus să iau In primire munca la 
școală.

■ Care școală ? — mi Intim- 
oină tovarășa directoare. Nu mai 
ești învățător la noi I

— Cum așa? am căutat eu să 
mă dumiresc.

— Păi ești mutat in altă par
te. așa că n-ai ce căuta aici. îmi 
răspunse ea sentențios.

Am rămas înlemnit. Nu 
știam ce să cred. M-am dus din 
nou la secția de tnvățămlnt unde 
mi s-a comunicat că fusesem in
tre timp repartizat In comuna 
B'ăești. la o școală de 7 ani.

De necăfit ce eram nici nu mai 
știam pe unde s-o apuc... Am dat 
in neștire o raită tn jurul orașu
lui șl am aflat că Brăeștii sint 
la numai 10 km.

— Dar acum a plouat, așa că 
nu poți merge, noroiul 
mă avertiză moșul cu 
vorbit.

Am plecat totuși, că 
altceva de făcut. Și tot 
am început pe drum o 
lore a peripețiilor prin

tnchipuiți-vă un 
ani ieșit proaspăt

mai 
va 

acu-

mai

e mare, 
care am

n-aveam 
mergtnd. 
recapitu- 
care am

trecut: sint tocmai din regiunea 
Galați, am învățat la o școală din 
Btrlad, mi s-a dat repartizarea la 
Șcheia-Tg. Frumos, secția de tn- 
văii mint a raionului Tg. Frumos 
m-a numit la Găureana, bagajul 
îmi stă la Crlvești și de fapt pos
tul ..definitiv" pare a fi ia 
ești.

Deși au trecut mai multe 
tămini. nu mi-am revenit 
de-a binelea după alltea drumuri. 
Ce turneul Unul la fel n-aș mal 
dori niciodată. Și clnd te gin- 
dești că la absolvire tmi închi
puiam. plin de emoție, că voi fi 
primit in alt mod, prietenesc...

Intre timp, am aflat că la Gău
reana a fost numit Gheorghe Bu- 
lancea, frate cu inspectorul Bu- 
lancea, care mi-a spus solemn,

înainte de consfătuire, că 
numit la Găureana. M-am gîndit 
atunci c-ar fi bine să mai cunoas
că și alții pățania mea și de aceea 
v-am scris.

NICOLAE GINGHINA

sini

cate, acesta este răspunsul răs
picat pe care toate popoarele 
lumii — iubitoare de pace îl dau 
cotropitorilor Egiptului — a 
spus muncitorul Vasile Mălîia.

Mitingul cetățenilor 
din Reșița

Aproape 1000 de bărbați 
femei, tineri și vîrstnici,-munci
tori fruntași în producție, ingi
neri, tehnicieni și funcționari — 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii din orașul Reșița, s-au adu
nat marți după amiază în ca 
drul unui mare miting pentru 
a-și exprima din nou indignarea 
adîncă și protestul lor energic 
fată de atacul mișelesc săvîrșit 
de trupele anglo-franco-israelie
ne împotriva pașnicului popor 
egiptean.

„Lupta dreaptă pe care o duce 
poporul egiptean în frunte cu 
conducătorul său, Gamal Abdel 
Nasser, pentru apărarea inde
pendentei și suveranității sale
— a spus Pavel Floruf, președin
tele comitetului de întreprindere a| 
combinatului metalurgic Reșița
— se bucură de simpatia și spri
jinul întregii omeniri.

Oțelarul fruntaș Mihal Felc- 
hert, de la oțelăria Siemens 
Martin, a spus: „Cetățenii ora
șului Reșița cer ca Organizația 
Națiunilor Unite să nu admită 
călcarea în picioare a indepen
dentei și suveranității Egiptului, 
să vegheze la respectarea prin
cipiilor Cartei O.N.U. Cerem ca 
trupele invadatoare să părăseas
că de îndată Egiptul".

Protestul reprezentanților 
cultelor

?i

Bră-

săp- 
încă

N. R. întrebăm pe această cale 
pe tovarășii Ion lacomi, șeful 
secției raionale de învățămtnt Tg. 
Frumos și pe inspectorul Bulan- 
cea. ce-au de spus despre cele 
de mai sus, cum s-ar simți ei 
dacă ar fi puși tntr-o astfel de 
situație ?

Iar secției de tnvățămlnt a re
giunii lași îi recomandăm sd su
pravegheze îndeaproape felul cum 
se ocupă raioanele de repartiza
rea și instalarea tinerelor cadre, 
pentru a nu se mai tntimpla ca
zuri de acest fel.

Reprezentanții cultelor religioa
se din (ara noasiră întruniți în 
consfătuiri se alătură protestului 
hotărît al poporului nostru îm 
potriva agresiunii anglo-franco- 
israeliene asupra pașnicului po
por egiptean.

Mitropolitul Olteniei Firmilian, 
din Craiova, a trimis in numele 
clerului și al credincioșilor din 
cuprinsul Arhiepiscopiei Craiovei 
următoarea telegramă: „Adine 
mîhniti de tulburarea păcii în 
Egipt și de pierderile de bunuri 
și vieți omenești suferite de un

popor liber și iubitor de indepen- 
ță în urma intervenției mii.rare 
anglo-franco-israeliene ne expri
măm nădejdea că voința de pace 
a întregii lumi va stinge focarul 
de război din Egipt".

Reprezentanții cultelor religioa
se din orașul și raionul Bacău, 
N. Balcanușu, protopop ortodox, 
I. M. Margulis, prim rabin al 
cultului mozaic, I. Mohordea din 
partea cultului creștin adventist 
din R.P.R., 1. Martinescu, preot 
ctatolic, Petrachi Grigoriu din 
partea cultului armeano-grego- 
rian, I. Ciubotaru din partea 
cultului creștin după evanghelie, 
au adoptat de asemenea o mo
țiune de protest împotriva agre
siunii anglo-franco-israeliene.

In moțiunea de protest a preo 
ților și credincioșilor vicariatului 
ortodox sîrb din Timișoara se 
arată: „Credincioșii sirbi din 
R.P.R. și clerul sint alături de 
întregul popor romîn și de națio
nalitățile conlocuitoare susținind 
cu tărie protestul popoarelor iu. 
bitoare de pace, care cer retrage
rea imediată a trupelor invada
toare de pe teritoriul egiptean"

La Cluj a avut loc adunarea 
profesorilor și studenților Insti
tutului protestant unde au luat 
cuvintul episcopii Ioan Vasar- 
helyi, Alexa Kiss, Gh. Angay și 
dr. H. Binder. Vorbitorii au in 
fierat încercările contrarevoluțio
nare din Ungaria și și-au expri
mat satisfacția pentru triumful 
forțelor păcii din Ungaria. Tot
odată ei au protestat Împotriva 
agresiunii din Egipt, agresiune 
care ar putea periclita pacea in 
lume.

Reprezentanții cultelor din ra
ionul Stalin, au adoptat de ase
menea o moțiune în care protes
tează împotriva agresiunii să 
vîrșite de către guvernele An
gliei, Franței și Israelului asu
pra pașnicului popor egiptean, 
asigurind guvernul patriei noas
tre că sint alături de acțiunile 
sale pentru apărarea păcii.

Agresiunea anglo-francoisrae- 
liană a fost înfierată de aseme
nea de reprezentanții cultelor din 
Eparhia Rîmnicului și Argeșului, 
de către episcopul și preoții din 
Eparhia Dunării de jos, de către 
reprezentant» cultelor din raio
nul și orașul Roman.

(Agerpres)

Astăzi
Astăzi, în îndepărtata Aus

tralie, la Melbourne, pe cel 
mai inalt catarg se va înălța 
steagul alb cu cele cinci 
cercuri olimpice, simbolul pă
cii șl prieteniei intre popoare. 
Odată cu aceasta deasupra 
marelui stadion se va aprinde 
flacăra olimpică. Astăzi la mii 
și mii de kilometri departe de 
patrie, sportivii țârii noastre 
vor intra intr-o nouă șl mare 
întrecere sportivă : a XVI-a 
edifie a Jocurilor Olimpice de 
vară.

la Melbourne se deschide 
a XVI-a edifie a Jocurilor 

Olimpice

Foarte mulți sportivi, specia
liști, antrenori, ziariști sau radio- 
reporteri aflațl ta Melbourne și 
discutlnd despre favorițti olim
pici. pomenesc deseori șl de re
prezentanții țării noastre. Și asta 
pe bună dreptate. Tn anii regi
mului democrat popular mișcarea 
sportivă din țara noastră a luat 
o dezvoltare cu totul necunoscută 
tn trecut. Ca urmare a condițiilor 
create tineretului — mii de sta
dioane șl terenuri sportive, echi
pamente și materiale, sute și mii 
de antrenori calificați etc. — re
zultatele sportivilor noștri frun
tași au crescut tn mod vertiginos. 
Aceste rezultate au și determinai 
conducerea C.C.F.S.-ului ca să 
trimită la Melbourne o delegație 
de 74 de sportivi, printre care 
atleți și gimnaști. jucători de 
polo și trăgători, boxeri și pen- 
tatloniștl. Aceștia vor reprezenta 
culorile Republicii Populare Ro
mine la cea de-a XVI-a ediție a 
locurilor Olimpice de vară.

Performanțele și rezultatele 
sportivilor noștri obținute In ' 
timul timp ne îndreptățesc să 
sperăm că și la aceste mari în
treceri ei vor obține rezultate Cit 
mal bune, rezultate pe măsura

ul-

posibilităților lor reale. Care 
șansele sportivilor noștri ?

SPERANȚA NR. /.,.

sint

Desigur, ați ghicit. Speranța 
noastră nr. I este atleta lolanda 
Balaș. După cum știți, probabil, 
ea continuă să conducă in mod 
autoritar cu 1,75 m. tn clasamen
tul celor mai bune săritoare de 
înălțime din lume. (Recenta per
formanță a atletei americane Mac 
Daniel de 1,76 m n-a fost omo
logată ca record mondial).

După insuccesul de la campio
natele internaționale de atletism 
ale Rominiei. cînd pentru prima 
dată In ultimii doi ani lolanda 
Balaș a suferit o tnfrlngere pe 
teren propriu, am stat de vorbă 
cu ea.

— Prefer o înfrîngere la Bucu
rești, decît una la Melbourne, 
ne-a spus cunoscuta noastră atle
tă Tn rest ce să vă spun ? Dacă 
voi învinge? Fiți sigur că asta 
doresc și eu șl că vol face totul 
pentru a obține victoria.

La ultimele antrenamente de 
la Melbourne lolanda Balaș a 
sărit cu regularitate Intre 1,70— 
1,75 m.

.Șl NR, 2

La Olimpiada de la Helsinki din 
anul 1952. trăgătorul romln Iosif 
Sirbu a cucerit medalia de aur 
ta proba de armă liberă, poziția 
culcat, egallnd tn același timp 
recordul mondial: 400 puncte din 
tot aittea posibile. In rlndurlle 
specialiștilor șl antrenorilor a fost 
discutată pe larg posibilitatea lui 
Iosif Strbu de a reedita perfor
manța de la Helsinki șl de a ob- tă ediție se așteaptă multe de la 
ține pentru a doua oară o meda- cei 4 boxeri care vor reprezenta 
lie olimpică de aur. Cu toate că culorile țării noastre la turneul 
numai tn anul acesta, performan- olimpic de box. Pregătirile ante-

SPORTIVII ROMÎNI 
LA OLIMPIADĂ

(a lui losif Strbu (recordul mon
dial) a fost egalată de mai mulți 
trăgători, attt antrenorii cit și în
suși sportivul nostru sint încre
zători,

— Rezultatul îl va decide lupta 
ne-a spus In ajunul plecării spre 
Melbourne maestrul emerit alMelbourne maestrul emerit 
sportului Iosif Sirbu.

AU ȘANSE JUCĂTORII
DE POLO?

Printre echipele de polo pe apă 
care concurează cu șanse de suc
ces la turneul olimpic, alături de 
echipele U.R.S.S., Iugoslaviei. 
Italiei, e numerotată la loc de cin
ste și echipa țării noastre. Intr-a
devăr. ultimele rezultate ale echi
pei noastre de polo ne îndreptă
țesc să sperăm intr-o comportare 
bună la Melbourne Anul acesta, 
reprezentanții noștri au întrecut 
echipa Italiei și au făcut me
ciuri foarte strtnse cu echipele Iu
goslaviei șl Uniunii Sovietice. 
Hospodar. Zahan. Nagy. Simon. 
Marinescu și alți sportivi din 
echipa noastră sint socotiți prin
tre cei mai redutabili jucători. 
In ultimul timp s-a constatat o 
evidentă superioritate și tn ceea 
ce privește tehnica șl tactica ju
cătorilor. Așa că Ia
de mai sus putem răspunde tn 
mod afirmativ: și jucătorii noștri 
de polo au șanse la cucerirea 
unor medalii.

tntrebarea

DAR BOXERII ȘI CANOTORII?

Două din cele patru medalii 
olimpice aduse tn (ară după olim
piada de la Helsinki au fost obți- 
nute de către boxeri. Și la aceas-

rioare, ca și ultimele rezultate 
(tntilnirile cu echipele R. Ceho
slovace, Parisului etc.) ne îndrep
tățesc să sperăm tn succese.

Desigur, dintre aceștia, cele 
mai mari șanse le are Mircea Do- 
brescu (categoria muscă), fina
list al campionatului Europei.

Șanse serioase pentru primele 
locuri au și maeștrii sportului 
Gh. Negrea și Nicolae Linca,

In ceea ce privește caiacul și 
canoele, acestea sint două disci
pline care tn ultimul timp au luat 
In țara noastră un avtnt nemal- 
întilnit. Reprezentanții de frun
te ai acestor discipline sportive 
au obținut succese importante. 
Cele mai importante succese sint 
cele obținute de canotorii noștri tn 
intllnirea cu sportivii sovietici și 
polonezi la Snagov. Cu acest pri
lej ei au obținut 5 locuri intti 
din cele 9 probe disputate. In mod 
special s-a remarcat cuplul Ismail- 
ciuc-Alexe la canoe dublu.

Cu mari șanse pentru ocuparea 
unor locuri fruntașe se 
la Melbourne șl echipa 
feminină de gimnastică, 
componentele echipei se
maestru .sportului Elena Leuș- 
tean, care la ultimul campionat 
mondial s-a clasat pe locul 5 din 
lume tn clasamentul general al 
campionatului.

Avem certitudinea că reprezen
tanții țării noastre se vor stră
dui ca la aceste mari întreceri să 
reprezinte cu cinste mișcarea 
sportivă din Republica Populară 
Romină și că alături de ceilalți 
sportivi din lumea întreagă vor 
face să triumfe spiritul .păcii șl pi, 
prieteniei.

— Succes, dragi sportivii
AL. PINTEA

prezintă 
noastră 
Printre 

remarcă

Domnule președinte,
Evenimentele care au avut loc 

în Ungaria au reținut in mod 
special aten(ia guvernului și po- 
porglui romîn. Acest lucru este 
lesne de înțeles. Republica Popu
lară Ungară este o tară vecină 
cu Rominia, o țară cu care Re
publica Populară Romină între
ține strînse relații politice, eco
nomice și culturale. Cele două 
țări sînt semnalare ale Tratatului 
de la Varșovia. Colaborarea mul
tilaterală, precum și aspirațiile și 
lupta Comună pentru pace și pen
tru instaurarea unei vieți mai 
bune socialiste, au dus la stabi
lirea de relații frățești dintre po
porul maghiar și poporul romln. 
Delegația romină privește tragi- 
cile evenimente care au însînge- 
rat Ungaria pătrunșă fiind de 
răspunderea pe care aceste rela
ții i-o impun.

Față de insistența cu care se 
repetă la nesfîrșit știri de presă 
lipsite de vreo bază, calomnii și 
dat fiind modul in care această 
chestiune a fost prezentată în 
fața O.N.U. de către cei care au 
avut această inițiativă, noi consi
derăm că este necesar de a su. 
blinla o dată mai mult că ne-am 
găsit și ne găsim nu tn fața unei 
prezentări reale a faptelor, ci în 
fața unei vaste acțiuni de propa
gandă care are scopul de a crea 
confuzii și de a identifica mișca
rea poporului ungar pentru întă
rirea regimului democrat-popular 
cu putchul contrarevoluționar des’ 
lănțuit pentru a răsturna acest 
regim și a anula cuceririle socia
liste și politice ale poporului ma
ghiar.

Orice analiză serioasă a eveni
mentelor din Ungaria nu poate 
însă să ignoreze faptul că aces. 
lea au început printr-o mișcare de 
masă ale cărei năzuințe erau de 
a întări puterea populară, de a 
îndrepta greșelile care fuseseră 
comise In trecut dar că ulterior 
elemente reacționare și fasciste, 
organizate special în acest scop 
au folosit această mișcare în sco
puri contrarevoluționare urmărind 
răsturnarea regimului de stat le
gal ales de către poporul ungar. 
La 24 octombrie Imre Nagy, pe 
atunci prim ministru de două zile 
spunea el însuși adresîndu-se prin 
radio populației din Budapesta : 
„Elemente dușmănoase care in
duc In eroare muncitorii de 
bună credință s-au ridicat împo
triva regimului democrat-popular, 
împotriva puterii populare".

Surse care nu pot fi nicidecum 
considerate ca sustintnd regimul 
democrat-popular din Ungaria ne 
indică care erau aceste elemente. 
Astfel, agenția France Presse 
comunică intr-o telegramă din 2 
noiembrie că atmosfera de rebe
liune este „menținută într-o stare 
de adevărată efervescență de a- 
numite elemente lipsite de răs
pundere, rămășițe ale organiza
țiilor fasciste care existau inainte 
de 1945". Aceeași agenție în altă 
telegramă transmisă in cursul a- 
celeiași zile indică, referindu-se 
la frontiera austro-ungară, că 
„este cunoscut că această fron
tieră a fost deschisă complect în 
cursul săptămînii trecute*, lhcon. 
ti-nuare, aceeași agenție adaugă : 
„Mișcările Imigranților unguri 
din Austria și Germania au folo
sit fără îndoială posibilitățile care 
le erau astfel oferite". Este vorba 
aici de faptul binecunoscut, in
contestabil, că în scopul răstur
nării regimului democrat-popular, 
scop care, repet, nu era nicide
cum obiectivul mișcării populare, 
persoanele recrutate dintre ele
mentele fostei jandarmerii, hor- 
thiști, fasciști, unguri au intrat in 
masă in Ungaria venind din străi- 
nătate.

Conducătorii acțiunii contrare
voluționare n-au ascuns nici un 
moment că scopul lor era de a 
restaura în Ungaria vechiul re
gim al marilor proprietari, al in
dustriașilor și bancherilor res
pins de poporul maghiar.

Guvernul Imre Nagy n-a rezis
tat la presiunea contrarevoluției. 
Foarte repede el a devenit prizo
nierul forțelor reacționare și sa 
descompus plerzind orice autori
tate și lăsînd tara înecată în haos 
și anarhie sîngeroasă. N-a rămas 
nimic din revendicările maselor 
formulate la începutul evenimen
telor. Ungaria era pe punctul de 
a fi înghițită de forțele contrare
voluției cînd guvernul revoluțio
nar muncitoresc-țărănesc 9-a ridi
cat chemind poporul la apărarea 
regimului democrat-popular, la a- 
părarea marilor sale cuceriri so
cialiste. De altfel, graba cu care 
elementele- contrarevoluționare și- 
au arătat adevărata lor față, esie 
considerată de către organele in
fluente de presă din Statele U- 
nit ca una din cauzele Infringe- 
rii lor. Referindu-se la atitudinea 
forțelor reacționare, „Washington 
Post" le reproșează că au comis 
o eroare tactică, citez ziarul ame
rican : „Ei au obținut concesii ex
traordinare și dacă n-ar fi dezlăn
țuit o teroare anticomunistă poa
te că ceva ar fi rămas de pe ur
ma sacrificiului lor". Iată o con
firmare a teroarei dezlănțuite de 
fasciști. Unii delegați sufocați de 
emoție au trecut aceste fapte sub 
tăcere și această poziție nu este 
lipsită de interes. Ea arată dede
subturile din sinul Organizației 
Națiunilor Unite cu privire la si
tuația din Ungaria. Dar tocmai 
pentru aceasta, pentru a fisipi 
perdeua de fum cu care s-au aco
perit cele ce s-au întîmplat în Un
garia este necesar de a ne con
centra atenția asupra prezenței 
și activității elementelor ultra- 
reacționare și fasciste.

Tabloul acestei activități a fost 
prezentat Adunării în toată gro 
zăvia sa. Este vorba de adevărate 
pogromuri dezlănțuite împotriva 
elementelor progresiste, împotriva 
muncitorilor și țăranilor simpli 
de distrugerea unor întreprinderi 
socialiste, de dezlănțuirea haosu. 
lui și anarhiei. Instituții de artă 
au fost distruse. Pe străzi, opere 
ale literaturii progresiste au fost 
arse pe rug conform exemplului 
hîtlerist cel mai tipic.

Documente, fotografii publicate

de numeroase organe ale presei 
occidentale arată că ramțn au 
fost împușcați pe paturile lor de 
spital, arată cum soldațn Și ofi
țerii rămași credincioși poporu
lui au fost executați in mod infam 
și spinzurați apoi de Picl°are- 
Toate aceste fapte au fost lă’ăte 
de o parte de către aparatul de 
propagandă al reacțiunii care a 
dezlănțuit o campanie furioasa 
pentru apărarea fasciștilor și pen
tru calomnierea Ungariei popu- 
^Faptul că în cadrul Adunării 

Generale tocmai propaganda care 
a denaturat adevărul a putut lua 
asemenea proporții este lără În
doială profund regretabil și dău
nător Organizației Națiunilor U- 
nite. Un alt fapt incontestabil este 
acela că dacă la un moment dat 
forțele contrarevoluționare au reu
șit să amenințe Însăși baza sta
tului popular aceasta se datorește 
în primul rînd sprijinului direct 
pe care reacțiunea maghiară l-a 
nrimit din partea cercurilor reac 
ționare din occident. In aceasta 
privință, să ne adresăm din nou 
faptelor. Un corespondent al zia
rului „France Soir" de curind re
întors de la Budapesta scrie : Am 
ascultat la Postul de Radio »țEu* 
ropa Liberă" programe ale căror 
ton pasionat și ale căror apeluu 
disperate la revoltă au făcut de
sigur mult rău în ultimele zile. 
Numeroși unguri mUau spus : „A- 
ceste emisiuni au făcut să curgă 
sînge" („New Times" din 13 no
iembrie). Acest fapt este dealt
fel confirmat de numeroase aîte 
surse din occident.

Dar cercurile reacționare stra. 
ne nu au trimis în Ungaria nu
mai cuvinte de ațițare. Ziarul 
„Oesterreichische Volksstimme 
relata în timpul evenimentelor că 
„Restaurantul din Nlckelsdorț la 
frontiera austro-ungară, semăna 
cu un centru de transbordam unde 
oameni care vorbesc ungurește 
poartă uniforme militare a- 
mericane sosesc din Germa
nia occidentală. Pașapoartele 
lor sînt întocmite în Ger
mania occidentală. Fiecare din
tre ei este echipat de luptă". 
Săptăminalul „Deutsche Volkszel- 
tung“, organ al partidului Uniu- 
nea germană din R.F.G., scrie în 
același sens în numărul său din 
1 noiembrie că observatori _fără 
idei preconcepute au putut să ob
serve limpede o anumită „teleco
mandă a putchului din Unga
ria".

Toate aceste fapte ne fac să ne 
punem din nou întrebarea: ce au 
vrut să susțină acel care au luat 
inițiativa de a înscrie evenimen 
tele din Ungaria pe ordinea de zi 
a Adunării Generale a O.N.U. ?

Autorii rezoluțiilor agitate din 
aceste ultime săptămini cu pri
vire la aceste evenimente au sus
ținut ei oare masele populare din 
Ungaria astfel cum ar dori să 
facă să creadă opinia publică? 
Nu. Nu aspirațiile populare au 
vrut acești reprezentanți să le 
susțină. Ei s-au ridicat de fapt 
pentru a ajuta și a acoperi reac
țiunea și elementele fasciste care 
au pierdut partida. Pentrucă. ast
fel precum a declarat primul mi
nistru maghiar Janoș Kadar, și 
precum a lost coniirmat de eve
nimente „scopul maselor n-a fosl 
de a zdruncina puterea populară 
in Republica Populară Ungară, ci 
dimpotrivă de a o întări iuind po
ziție față de greșeli".

Atunci cînd se judecă ceea ce 
s-a petrecut în Ungaria și cînd 
se examinează poziția luata de di- 
îerite delegații trebuie reamintit 
că de fapt această poziție nU este 
nouă, ci este politica constantă a 
cercurilor conducătoare din anu
mite țări occidentale. Această po
litică își găsește expresia în cam
pania de ațîțări și provocări pe 
care postul de radio american 
„Vocea Americii" precum și pos
tul „Europa Liberă" susținut cu 
fonduri americane o duc în mod 
sistematic împotriva regimului 
democrat-popuiar din Ungaria, și 
din alte țări socialiste. Rămăși
țele fasciste și ultrareacționare 
sint întreținute și organizate cu 
fonduri americane. Di. reprezen
tant ai S.U.A. a făcut o observa
ție cu privire la poziția S.U.A. 
față de țările de democrație popu. 
Iară și anume că nimeni în Sta
tele Unite nu a ațîțat vreodată la 
rebeliune în nici un fel prin radio 
sau prin alt mijloc. Zeci de fapte 
dovedesc contrariul, dar, pentru a 
fi scurt, voi cita numai ziarul 
„New York Times" din 28 august 
1956 care relatează că dl. John 
Foster Dulles în discursul pe care 
l-a ținut cu o zi înainte la Buf. 
falo a indicat că „Vocea Ameri 
cii" și alte agenții vor începe să 
ațîțe spiritul de rezistență în ță
rile din spatele cortinei de fier" 
etc. și mai departe: .Mișcări de 
rezistență se vor ivi printre pa 
țrioți care pot îl alimentate și su
plimentate prin parașutări și alte 
comunicări ale unor organizații 
particulare cum este Comiletul 
pentru Europa Liberă". Există 
Oare două limbaje ale diplomației 
americane dintre care unul este 
special destinat O.N.U. ? Chiar a- 
nul acesta faimosul fond pentru 
subvenționarea mișcării subversi. 
ve în țările socialiste, fond des
pre care s-a vorbit deja aici, creat 
pe baza unei legi fără precedent 
în Istoria relațiilor internaționale, 
a fost majorat cu 25 milioane de 
dolari.

Este evident că în momentul 
cînd au eșuat planurile cercurilor 
reacționare de a folosi evenimen. 
tele interne din Ungaria pentru a 
răsturna puterea de stat a Repu
blicii Populare Ungare aceste 
cercuri încearcă să folosească A 
dunarea Generală a O.N.U. pen
tru a realiza scopul lor de a in
terveni în afacerile interne ale 
Ungariei. Dar lucrurile nu se 
opresc aici. Cercurile agresive au 
folosit discutarea evenimentelor 
din Ungaria pentru a crea o di 
versiune pentru a abate atenția 
de la acțiunile agresive ale An- 
gliei și Franței în Orientul Mij
lociu și pentru a ridica o nouă 
barieră pe drumul destinderii în
cordării în relațiile internațio
nale. Fiecare ședință a Adunării

Generale confirmă aceasta aprej 
ciere. Situația din Ungaria devmj 
unul din subiectele preferate al» 
adversarilor colaborării pașnic» 
intre state. Un exemplu conclu
dent este proiectul de rezoluție 
propus de delegația cubană perț- 
tru examinarea căreia discuți» 
generală a fost întrerupta. _

Domnule președinte, orice jude
cată trebuie să se bazeze pe fap
te, pe elemente concrete. Ori pe ce 
se bazează rezoluția cubana . rț 
un zvon răspindit de presa _ asu
pra căruia nici un efort logic <țe 
verificare nu a fost depus de că
tre autorii rezoluției.

Dimpotrivă persoanele cele ma» 
indicate să-și spună cuvintul af«Ș- 
mă că toate acestea nu sint de
cit invenții și calomnii, avințl 
aceeași sursă ca toată campania 
de minciuni și incitări împoiriv» 
Republicii Populare Ungare, ț

Ieri dimineață două declarații 
de importantă fundamentală 
fost făcute în această privințe, 
una din partea reprezentantului 
guvernului ungar, dl. ministru al 
Afacerilor Externe, Horvath, cea
laltă a ministrului Afacerilor Ex
terne a U.R.S.S., dl. Șepilov. Din 
toate punctele de vedere, aceste 
declarații pot fi considerate ca 
o bază suficientă pentru a scoa
te această chestiune de pe ordi
nea de zi.

într-o încercare de ultima orn, 
dl. Lodge se referă la informa
țiile guvernului american, cunos
cute numai de guvernul ameri
can. Consider că este cu totul 
arbitrar și absolut inacceptabil 
de a veni cu asemenea argumente.

Oare această declarație nu face 
parte din acelea care sînt desti
nate numai pentru O.N.U. ? In 
ceea ce ne privește sînt autori
zat să declar că afirmațiile fă
cute de către delegatul Statelor 
Unite, al căror ecou s-a făcut re
prezentantul Franței, afirmații 
după care convoiuri tranșportiișd 
cetățeni unguri in deportări au 
trecut pe teritoriul romîn sînt 
lipsite de .orice bază. Nici un 
convoi de acest fel n-a intrat in 
Rominia.

Necesitatea de a respinge prb- 
iectul de rezoluție propus de db- 
legpția cubană dacă delegația 
cubană nu o retrage ea însăși, pa
pare evidentă. Dacă nu, va exis
ta pericolul ca Adunarea Genera
lă să fie transformată într'-o 
anexă a mașinii de propagandă 
care ține cu persistență să înve
nineze atmosfera internațională.

Pornind de la acest punct de 
vedere, delegația romînâ se va 
opune adoptării de către Aduna
rea Generală a rezoluției propuse 
de 'delegația cubană. Orice pre
lungire a discuției în jurul aces
tei chestiuni reprezintă un antes, 
tec în treburile interne ale unui 
ștat suveran și este contrară in
tereselor păcii și securității inter
naționale. Delegația Republcil 
Populare Romîne s-a pronunțat 
chiar de la început împotriva în
scrierii pe ordinea de zi a ches
tiunii intitulate „situația din Un
garia", arătind că aceasta repre
zintă o intervenție în afacerile 
interne ale Ungariei, incompati
bilă cu prevederile expuse, de 
Carta O.N.U., că ea abate O.N.U. 
de la îndeplinirea sarcinilor sale 
și îi compromite prestigiul său 
și autoritatea sa. Nimeni nu poa
te pune în discuție dreptul su
veran al guvernului maghiar de 
a lua toate măsurile pe care le 
crede necesare, inclusiv de a cere 
ajutor trupelor sovietice în ve
derea apărării regimului de stat 
împotriva oricărei amenințări.

Analiza faptelor, a condițiilor 
internaționale In .care ele s-au 
produs confirmă soliditatea pozi
ției luată de guvernul romîn. A- 
ceasta devine cu atît mai evi
dentă dacă ne întoarcem privirile 
spre situația actuală din Unga
ria încercarea de a răsturna or
dinea de stat a fost zdrobită. 
Programul guvernului Kadar s-a 
dovedit a fi la înălțimea sarcini
lor poporului ungar. El cores
punde nevoilor actuale și per
mite în același timp satisfacerea 
aspirațiilor poporului ungar, ale 
muncitorilor, țăranilor și intelec
tualilor. Poporul romîn se bucură 
din toată inima de aceasta. Noi 
ne bucurăm pentru că așa pre
cum am mai spus^ sînlem legați 
de poporul ungar prin secole de 
luptă comună împotriva aservi
rii sociale și naționale, sîntem 
legați prin lupta actuală pentru 
construirea socialismului.

Vorbitorul a arătat în continua
re că guvernul romîn a hotărît să 
acorde Ungariei un ajutor tn va
loare de 13 milioane lei. In afară 
de aceasta, organizațiile romine 
de la regiunile de frontieră, tri
mit la cererea organizațiilor ma
ghiare diferite produse în ajuto
rul poporului maghiar. Infrlnge- 
rea aventurii contrarevoluționare 
în Ungaria — a spus în con
tinuare vorbitorul — este un suc
ces al păcii în sud-estul euro
pean. Noi afirmăm aceasta în de
plină cunoștință de cauză. Po. 
porul nostru cunoaște foarte bine 
fața grofilor ungari, a horthiș'.i- 
lor și nylasiștilor care amenințau 
să preia puterea în Ungaria și 
care impreună cu șoviniștii ro- 
mîni, cu marii moșieri și fabri
canți au asmuțit timp de decenii 
cele două țări, cele două popoare 
unul împotriva celuilalt.

Prietenii sinceri al păcii indi
ferent de părerile lor politice, fie 
că regimul intern al Ungariei le 
place sau nu, nu pot decît să sa
lute faptul că în Ungaria drumul 
horthismului revanșard a fost 
barat.

Delegația romină consideră că 
O.N.U. trebuie să pună capăt în
cercărilor de a-i folosi numele Jn 
scopul de a interveni în afacerile 
interne ale Ungariei, de a împie
dica procesul de însănătoșire a 
vieții publice, economice și so
ciale care se desfășoară în această 
țară, de a învenina atmosfera in
ternațională

(Text prescurtai)
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„Civilizația" occidentală 
-------  în acțiune------- --
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Fără nici un pic de rușine, 
organizatorii mirșavei agre. 
siuni împotriva Egiptului sus
țin că intervenfia lor a fost 
o „acțiune polițienească", și că 
ținta lor o formau obiectivele 
militare. Ba mai mult. Ei dau 
chiar date „concrete" în legă
tură cu numărul victimelor. 
Nu mai departe, la 5 noiem
brie, delegatul Angliei la 
O.N.U., Dixon, intr-o scrisoare 
specială adresată secretarului 
general al O.N.U., afirma că 
„populația civilă din Egipt nu 
a suferit probabil (!?) mari 
pierderi și că există puține vie- 
time". Și ca nu cumva dl. Di
xon să cinte solo, ceea ce ar 
fi putut da impresia că afir

mația sa nu e suficient de con
forma cu realitatea, s-au gă
sit și susținători. In Camera 
Comunelor lordul Butler a 
„precizat": numărul total al 
mortilor, atit civili cit și mi
litari, nu depășește 100, tar 
ce! al răniților — 540. Nici că 
se putea o „precizare" mai 
exactă!

Netemeinicia acestor afir
mații e dovedită insă de cifre 
și fapte citate de însăși cores
pondenții marilor ziare bur
gheze și mai ales de către 
martorii oculari ai gravelor 
evenimente petrecute în Egipt. 
Să dăm cuvintul faptelor, ci
frelor și mărturiilor care dove
desc că dl. Dixon și susțină
torul său, lordul Butler, mint 
fără nici o remușcare.

Corespondentul din Port- 
Said al agenției „Associated 
Press", relata în preajma de
clarației lui Butler că un func
ționar al spitalului din Port- 
Said l-a declarat că numărul 
morților întrece 2000 numai în 
acest oraș. Corespondentul zia. 
rului „Daily Herald" scria la 
8 noiembrie; „De abia am so. 
sit dintr-un raid al groazei. 
Aproape la fiecare colț de stra
dă zac corpuri neînsuflețite. 
Femei disperate își caută copiii 
și rudele". Iată în fotografia 
nr. 2 o femeie egipteană aler- 
gînd în disperare în căutarea 
copiilor săi. Ziaristul suedez 
Anderson — singurul din zia
riștii străini care a putut pă
trunde la Port-Said — a măr. 
turisit că numai in acest oraș 
au fost uciși intre 7 pînă la

12.000 de locuitori pașnici egip
teni, mai ales femei și copii. 
Port-Said-ul a fost incendiat 
(după cum se poate vedea și 
din fotografia nr. 1), iar lup
tele au continuat cîteva zile 
după ocuparea orașului de că
tre intervenționiști. Populația 
eroică a acestui oraș luptă și 
în prezent. Ea refuză să cola
boreze cu intervenționiștii. în 
pofida tuturor represaliilor, 
turbate ale cotropitorilor.

Port-Said-ul nu e însă sin
gura victimă a aventurii răz
boinice anglo-franco-israeliene. 
Nenumărate instituții, clădiri, 
străzi din Cairo au fost dis
truse. (în fotografia nr. 3 se 

vede un aspect de pe o stradă 
din Cairo cu distrugerile și 
atrocitățile comise de agre
sori). Ziarul american „New- 
York Times“ a publicat o 
hartă în care sînt însemnate 
orașele egiptene supuse unor 
atacuri barbare din partea a- 
viației anglo-franceze. Micile 
bombe de aviație de pe hartă 
înfățișau marile distrugeri și 
nenorociri pricinuite poporului 
egiptean. Și acestea nu au in-

cetat încă. Agresorii se mai 
găsesc pe teritoriul Egiptului 
in ciuda hotărîrii Adunări Ge. 
nerale a O.N.U.

Ori cite declarații vor mai 
face d-nii Dixon, Butler și alt* 
adepți ai lor, lumea nu le va 
da crezare. Relatările martori
lor oculari despre fărădelegile 
comise de către agresorii an- 
glo-francezi in Egipt sînt grăi
toare. convingătoare, depășesc 
orice închipuire și pun intr-o 
postură de mincinoși pe d-n!i 
Dlxon și Butler et. comp.

Ori cit ar încerca, ei nu vor 
putea induce in eroare opinia 
publică din întreaga lume.

C. MACOVEI

Agresorii nu vor putea ascunde 
crimele lor

- DECLARAȚIA GUVERNULUI EGIPTEAN -
CAIRO 21 (Agerpres). — 

TASS transmite : La Cairn s a 
dat publicității o declarație ofi
cială a guvernului egiptean in 
care se spune printre altele:

O serie întreagă de evenimen
te, care au început la 29 octom
brie 1956 dovedesc că Egiptul 
a fost și este incă obiectul unui 
vast complot în care rolul prin
cipal revine Angliei și Franței 
in timp ce isrpelui este o uneal
tă pe care o folosesc pentru rea
lizarea planului lor de agresiune.

Declarația amintește apoi des
pre cunoscutul ultimatum franco- 
englcz adresat Egiptului.

Egiptul a refuzat să accepte 
acest ultimatum — se spune în 
declarație — deoarece el consti
tuie o încălcare a drepiurilcr 
și suveranității sale, precum și 
(> incălcare flagrantă a Cartei 
O.N U Declarația trece apoi în 
levistă evenimentele ce au ur
inat ultimatumului. Declarația 
reamintește că la ședința spe
cială a Adunării Generale a 
O N U. a fost adoptată rezolu
ția care prevede încetarea ime
diată a focului și retragerea din 
Egipt a tuturor forțelor armate 
invadatoare, rezoluție care n-a 
fost respectată de către acestea

La 5 noiembrie — se sublinia
ză in conlinuare in Declarație— 
agresorii au invadat orașul 
Port-Said cu o populație de 
250000 de locuitori. Această in
vazie a fost precedată de a- 
tacuri aeriene îndelungate, care 
au provocat numeroase victime 
în rîndurile populației civile a 
orașului Totuși în ciuda ofensi
vei de pe uscat, care contravine 
chiar și celor mai elementare 
principii ale umanității. locui
torii din Port-Said n-au capi
tulat în fata agresorilor ci și-au 
apărat cu curaj orașul împreu
nă cu iurtele lor armate.

Intimpinînd o asemenea rezis
tentă forțele armate anglo-fran
ceze au bombardat orașul de pe 
mare și din aer. Comandamen
tul unit anglo-francez a decla
rat că aviația sa a efectuat în 
ziua invaziei 500 de raiduri. în 
urma acestor acțiuni barbare un 
mare număr de case au fost 
distruse, îngropind sub dărimă- 
turi locuitori, mai ales femei și 
copii, in oraș au început mari 
incendii. Toate întreprinderile de 
deservire a populației au încetat 
lucrul. Spitalele s-au prăbușit 
ceea ce dovedește că au fost 
călcate în picioare toate dreptu
rile omului și principiile umani
tății. Avind în vedere rezisten
ta dirzâ intîmpinată de dușmani 
la Port-Said și în urma presiu
nii opiniei publice internaționale

și a eforturilor Organizației Na
țiunilor Unite, țările agresoare 
au consimțit să dea dispoziții cu 
privire la încetarea focului, tru
pele invadatoare au încercat 
însă prin orice mijloc să si. 
lească pe muncitorii egipteni să 
colaboreze cu ele. Populația din 
Port-Said insă a refuzat cate
goric.

Acest, fapt a silit pe englezi și 
francezi să recurgă la măsurile 
cele mai inumane și barbare 
împotriva locuitorilor orașului. 
Ei au izgonit locuitorii din oraș 
în direcția lacului Manzala. iar 
cind bărcile care transportau a- 
cești oameni s-au depărtat de 
mal, soldații englezi au deschis 
focul impotriva lor.

Este de neînchipuit cum două 
mari puteri care se consideră 
membre fondatoare ale Orga
nizației Națiunilor Unite și mem
bre permanente ale Consiliului de 
Securitate creat pentru menține
rea păcii au putut să comploteze 
cu o (ară mică ca Israelul pentru 
a-și justifica agresiunea ruși
noasă împotriva egiptenilor iubi
tori de pace.

Ele au împiedicat navigația pe 
Canal si au pus în primejdie 
țoale interesele economice inter
naționale. Cind intențiile imperia
liste ale Angliei și Franței au 
fost demascate în ochii întregii 
lumi, ele au recurs la minciună.

La 15 noiembrie, lordul Ho- 
lesham. 'ministrul Marinei al 
Angliei a declarat că Egiptul 
plănuiește împreună cu Rusia 
distrugerea conductelor de petrol. 
Guvernul egiptean declară că 
toate aceste acuzații reprezintă o 
minciună premeditată, născocită 
pentru a justifica agresiunea bar
bară împotriva Egiptului și ocu
parea teritoriului egiptean. Egip
tul a fost victima agresiuni] 
anglo-franco-israeliene plănuită 
dinainte.

Forțele engleze, franceze și 
israeliene au declarat că Israelul 
a pus mina pe mari cantități de 
echipament rus. care urma să fie 
folosit în peninsula Sinai; ele 
le-au evaluat la aproximativ 
50.000.000 dolari.

Guvernul egiptean, declară că 
această afirmație este falsă. 
Scopul acestei afirmații este de 
â induce în eroare .opinia pu
blică mondială, deoarece pierde
rile suferite de Egipț nu depă
șesc 30 de tancuri „T-34" și 50 
de mașini blindate. Acest echi
pament a fost lăsat de trupele 
egiptene atunci cînd s-a hotărît 
că ele Irebu'e șă se retragă de 
la frontiera de est pentru a ține 
piept atacului anglo-francez, ce a 
fost cu totul inutilizabil.

Această minciună josnică, pe 
care nu s-au sfiit s-o difuieze re
prezentanții oficiali ai celor două 
mari puteri, nu poate urmări de-

cit un singur scop — să ascundă 
eșecul strategiei lor. Aceste în
cercări ale Angliei și Franței nu 
pot înșela opinia publică mon
dială. Este necesar ca criminalii 
să fie pedepsiți și întreaga lume 
trebuie să înțeleagă că o aseme
nea agresiune barbară nu trebuie 
să rămînă nepedepsită.

Cerem ca organizații interna
ționale competente să ancheteze 
crimele barbare săvîrșile față de 
cetățeni pașnici. La Port Said 
trupele engleze și franceze năvă
leau în casă, trăgeau fără deose
bire asupra femeilor și copiilor, 
jefuiau populația civilă, și ante- 
nințînd-o cu armele o obligau să 
muncească și aceasta în pofida 
tuturor legilor și uzanțelor, neso
cotind drepturile fundamentale 
ale omului.

Cerem Organizației Națiunilor 
Unite și diferitelor sale comitete 
ca în colaborare cu Crucea Roșie 
internațională și cu Comitetul 
pentru apărarea drepturilor omu
lui să creeze un comitet pentru 
cercetarea agiesiunii barbare im
potriva Egiptului și Gâzei. Gu
vernul egiptean cere să se facă 
cercetări în legătură cu atrocită
țile săvirșite de trupele . invada
toare în rîndurile poporului egip
tean în legătură cu distrugerile 
si asasinatele comise de trupele 
engleze și franceze la Port Said 
si de trupele israeliene la Gaza. 
Rafah și El.Ariș. Egiptul cere 
ca agresorii să fie pedepsiți pen
tru ca întreaga lume să poată 
trăi în pace. Dacă ei nu vor li 
pedepsiți pentru crimele lor. agre
siunea se va repeta intr-o formă 
mai înverșunată. Dacă criminalii 
vor rămîne nepedepsiți tragedia 
se va repeta .

Interviul acordat de Janos Kadar 
Agenției Romine de Presă

BUDAPESTA 21 (Agerpres). 
— Tovarășul Janos Kadar, pre
ședintele guvernului ungar re
voluționar muncitoresc-țărănesc, 
a acordat Agenției Romine de 
Presă următorul interviu:

ÎNTREBARE : Ce ne puteți 
spune despre situația actuală 
din Ungaria ?

RĂSPUNS : La sfîrșitul săptă- 
mînii trecute în Ungaria s a 
terminat lichidarea grupurilor 
înarmate. In prezent mai sînt 
unele bande neînsemnate care se 
ascund prin păduri. In provin
cie situația s-a consolidat mai 
repede, munca a fost reluată, 
țărănimea lucrează cu sirguin- 
ță la muncile agricole rămase în 
urmă. In uzine munca a fost 
reluată, dar în numeroase locuri 
grupuri mici teroriste înarmate, 
amenință pe muncitori, ceea ce a 
făcut ca în unele întreprinderi 
munca să se oprească din nou. 
Clasa muncitoare ia poziție tot 
mai hotărîtă pentru reluarea 
muncii. Este semnificativ că, clasa 
muncitoare avind cunoștința res
ponsabilității sale, se izolează tot 
mai mu'.t de elementele care fac 
agitație împotriva reluării mun
cii și ie exclude de la întruni
rile sale. Pe adresa guvernului au 
sosit cereri de a se urgenta re
organizarea forțelor ungare pen
tru menținerea ordinei publice 
cu ajutorul cărora se vor putea 
împiedica acțiunile teroriste care 
amenință munca și secur.tatea 
publică.

Un mare efect a avut asupra 
clasei muncitoare decretul gu
vernului cu privire la organi
zarea consiliilor muncitorești. 
Consiliile muncitorești dispun 
de largi drepturi în ce privește 
treburile uzinei, stabilirea sis
temului de salarizare local, cît și 
în ce privește repartizarea unui

procent din venitul uzinei respec
tive cuvenit muncitorilor. Consi
liile muncitorești ale fabricilor 
care au funcționat cu caracter 
provizoriu vor fi alese definitiv 
în viitorul apropiat în prezența 
tuturor muncitorilor fabricii. în 
prezent consiliile muncitorești 
din uzinele din Budapesta și 
din provincie adoptă hotărîri 
privind reluarea muncii pentru 
ca in industrie și în comunicații 
să se restabilească situația nor
mală, luînd bineînțeles în con
siderare că de mai multe săptă- 
mîni lipsesc materii prime, com
bustibil și materiale auxiliare.

In fața noastră stă marea sar
cină dc a repara avariile grave 
provocate în urma luptelor, de a 
porni producția și de a împiedi
ca inflația care amenință.

ÎNTREBARE: Care au fost 
factorii care au făcut posibilă 
ieșirea la suprafață a forțelor 
contrarevoluționare ?

RĂSPUNS : Influența creseîn- 
dă a forțelor contrarevoluționare 
se datorește în primul rînd slă
biciunii guvernului Nagy imre. 
Acest guvern nu a luat poziție 
față de manifestările contrarevo
luției, în parte s-a dovedit inca
pabil, în parte s-a lăsat purtat 
de curent și a făcut concesii pre
tențiilor tot mai hotărîte ale 
dreptei, ridicate în fața guver
nului. Programul deschis al for
țelor contrarevoluționare a fost 
conceput de Mindszenthy, care 
a luat poziție pentru lichidarea 
guvernului Nagy Imre împotriva 
cuceririlor democratice și socia
liste, a reformei agrare și îm
potriva proprietății obștești asu
pra fabricilor. între timp la o- 
rașe și sate a continuat aresta
rea și uciderea comuniștilor, a 
activiștilor, în multe locuri a 
muncitorilor simpli, cruzimile 
bestiale se țineau lanț.

ÎNTREBARE: In ce stadiu se

afla normalizarea vieții la Buda
pesta ?

RĂSPUNS: Aprovizionarea
Budapestei cu alimente în gene
ral se poate considera satisfăcă
toare. Cozile din fața magazine
lor alimentare sînt in scădere. 
Sînt însă cozi mari în fața ma
gazinelor de textile, de articole 
de fierărie și menaj și altele, în- 
trucît frica de inflație a dat naș
tere unui văl de cumpărări exce
sive. Paralel cu reorganizarea 
poliției, va începe o acțiune ho
tărîtă împotriva hoților și ban
diților în rîndurile cărora se 
află mulți deiicvenți de drept 
comun fugiți din închisori.

S-a început restabilirea rețelei 
de comunicație a orașului. Uzi
nele comunale s-au îngrijit tot 
timpul de satisfacerea ' nevoilor 
populației, din cauza epuizării 
stocurilor de cărbune, a trebuit 
să se introducă unele restricțiuni 
la consumul de curent electric.

ÎNTREBARE : Care este po
ziția guvernului ungar revolu
ționar muncitoresc-țărănesc cu 
privire la relațiile internaționale?

RĂSPUNS : Am făcut cunoscut 
aceasta în proclamația guverna
mentală din 4 noiembrie. Dorim 
să realizăm relații prietenești, 
pe baza respectării depline a in
dependenței și suveranității noas
tre cu toate țările — și in pri
mul rînd cu țărilșe socialiste. Gu 
vernul prețuiește și mulțumește 
cu recunoștință pentru ajutorul 
pe care diferite state șl în spe
cial țările socialiste l-au dat po
porului nostru în zilele grele 
prin care a trecut.

Folosesc acest prilej pentru a 
transmite și pe această cale 
mulțumirile întregului nostru po
por, poporului romîn, guvernului 
Republicii Populare Romîne și 
organizațiilor obștești din Romî- 
nia pentru ajutorul mărinimos 
ce ne-a fost dat.

În Ungaria viața își reia cursul normal
BUDAPESTA 21 (Agerpres).- 

în ce'.e mai mari întreprinderi 
din Budapesta s-a reluat munca. 
Deși peste tot s-au prezentat ma
joritatea muncitorilor, nivelul 
producției nu este încă cei obiș
nuit din cauza lipsei acute de 
curent electric. La uzina de va
goane „Ganz" se muncește cu 
intensitate în ciuda greutăților 
provocate de insuficiența curen
tului electric.

La combinatul metalurgic din 
Csepel s-au prezentat la lucru 
peste 9.000 de oameni. Două 
cuptoare Martin și alte două 
cuptoare electrice produc d’ja 
oțel. La uzina de laminate din 
Csepel funcționează cinci cup
toare, precum și secția de cup
toare Martin. Și-a reluat de ase
menea activitatea fabrica de bi
ciclete din Csepel.

Una din cele mai importante 
probleme, care trebuie rezolvate 
pentru normalizarea producției 
industriale, este aceea a combus
tibilului. Minerii depun mari efor
turi pentru a asigura extracția

de cărbune. Conducerea trustului 
minier din Sa'.gotarjan a anunțat 
că marți au coborît în mină 
10.370 mineri și că în curînd se 
va atinge producția medie nor
mală.

Pe de altă parte, ziarele un
gare anunță că din străinătate 
sosesc transporturi mari de căr
bune. Autoritățile ungare fac e- 
forturi pentru a asigura transpor
tul acestora. Totuși, aproviziona
rea Budapestei cu combustibil 
este încă insuficientă.

în urma măsurilor ce au fost 
luate pentru normalizarea trans
portului feroviar, după cum a 
anunțat Biroul de presă al căilor 
ferate maghiare, marți au circu
lat cu 110 trenuri mai mult decit 
în ziua anterioară. In ce privește 
circulația în interiorul Budapes
tei. s-a anunțat că pînă la sfîr
șitul săptămînii se va restabili 
traficul pe toate liniile de tram
vai și metrou din Budapesta, cu 
excepția unor mici porțiuni care 
au fost complect distruse. Marți

au circulat în Budapesta 300 au
tobuze.

La Budapesta funcționează 
3.100 de magazine alimentare din 
ce'.e 3.500 ale orașului. S-au luat 
loate măsurile pentru repararea 
stricăciunilor suferite de magazi
nele avariate sau devastate de 
bandele de jefuitori.

In legătură cu situația sani
tară din capitala Ungariei, postul 
de radio Budapesta relatează că 
actualmente se înființează noi 
spitale și creșe. Guvernul și Aso
ciația de Cruce Roșie fac eforturi 
să le aprovizioneze cu medica
mente, instrumente medicale și 
alimente. Strădaniile organelor 
sanitare au împiedicat pînă acum 
izbucnirea vreunei epidemii în 
capitala Ungariei.

La țară muncile agricole sînt 
în toi. In fiecare județ se des
fășoară cu intensitate thsămin- 
țările de toamnă.

Unitățile armate însărcinate 
cu menținerea ordinei asigură 
liniștea populației, stîrpind rămă
șițele bandelor de criminali, care 
terorizau pc oamenii muncii.

Recenta declarație
a guvernului sovietic în atenția

opiniei publice
Comentariile presei franceze

PARIS 21 (Agerpres). — De. 
claratia guvernului sovietic CU 
privire la problema dezarmării 
și micșorării încordării interna
ționale continuă să fie în centrul 
atenției comentatorilor de politică 
externă ai presei pariziene.

„Noile propuneri sovielice cu 
privire la dezarmare — scrie zia
rul ,.[.’Information", constituie 
obiectul unui studiu aprofundat 
al Ministerului Afacerilor Exier 
ne, precum și obiectul unor 
consultări între Paris. Londra și 
Washington".

Totodată, referindu-se la cercurj 
oficiale franceze, ziarul scrie că 
„propunerea sovietică cu privire

la dezarmare a fost primită I* 
Paris cu rezervă".

Ziarul „Combat" se situează pe 
o poziție contradictorie. Pe de o 
parte „Combat" subliniază că 
noile propuneri sovietice „merită 
să fie luate în considerație, în 
primul rînd, avînd în vedere în
cordarea internațională..."

Convocarea conferinței propuse 
de guvernul sovietic, scrie „Com
bat", „nu ar fi inutilă".

Paralel cu aceasta, într-un alt 
articol, ziarul susține că „actuala 
situație nu ar fi prea potrivită 
pentru conferința propusă de Mos
cova. dacă aceasta urmează să 
fie limitată la dezarmare".

O rază clară de lumină
PEKIN 21 (Agerpres). — Chi- 

na Nouă transmite: Ziarul ,,Gun- 
jenjibao“, organul Federalei sin
dicalelor din China, scrie într-un 
articol de fond că propunerile 
concrete făcute în declarata gu
vernului sovietic urmăresc lichi
darea primejdiei războiului, înce
tarea „războiului rece“ și micșo
rarea încordării internaționale.

Uniunea Sovietică, subliniază 
ziarul', a lipsit S.U.A. de posibi
litatea de a folosi drept pretext 
problema așa.numitelor fotografii

din avion pentru a împiedica re-» 
zolvarea problemei dezarmării.

Ziarul „Guanminjibao“, orga-f 
nul partidului democrat din Chi, 
na, arată că declarația guvernul 
lui sovietic este ca o rază clară 
de lumină. Ea a însuflețit și maî 
mult sutele de milioane de oa
meni, care 6e pronunță pentru 
pace și dreptate, în lupta lor îm-» 
potriva forțelor negre ale răz
boiului. Sprijinim pe deplin noi
le propuneri ale Uniunii Sovie
tice

De la Prezidiul Sovietului Suprem
al U.R.S.S.

MOSCOVA ți (Agerpres). —
TASS transmite:

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. l-a numit pe Viaceslav 
Mihailovici Molotov, prim vice
președinte al Consiliului de Mi

niștri al U.R.S.S., în funcția de 
ministru al Controlului de Stat 
al U.R.S.S. V. G. Javoronkov, a 
fost eliberat din funcția de mi
nistru al Controlului de Stat al 
U.R.S.S.

Seimul polonez a aprobat 
rezultatele tratativeîor delegației 

R. P. Polone Ia Moscova

Contrarevoluția din Ungaria 
a fost minuțios pregătită

BERLIN 21 (Agerpres). — A- 
gentia A.D.N. publică date amă
nunțite provenite din cercurile de 
emigranți din Munchen. care do
vedesc rolul criminal pe care 
l-au jucat organizațiile ungare 
de emigranți reacționari iasciști 
din Germania occidentală în pre 
gătirea evenimentelor sînge.-oase 
din Ungaria.

O largă rețea de astfel de 
grupuri formate în primul 
rînd din fugari horthysto-tascisti 
a fost creată pe teritoriul Ger
maniei occidentale, curînd după 
cel de-al doilea război mondial.

La tratativele care 6 au desfă
șurat cu participarea ..Consiliului 
celor cinci generali ungari" — 
organul militar suprem al orga
nizațiilor de emigranți unguri a 
participat de asemenea maiorul 
E. Jackson, reprezentantul forțe
lor armate americane din Germa
nia occidentală.
Hugo Soni, general colonel din 
armata horthystă a anunțat par- 
ticipanțrlor la tratative că emi- 
grantii unguri cu un afectiv de 
11.000 de oameni instruiți ante 
rior și constituiți în detașamente 
speciale pot fi oricind folosiți 
pentru îndeplinirea „unor sar
cini de luptă".

In afară de „Biroul de pro 
pagandă" special de la Munchen. 
redacția de emisiuni în limba 
ungară a postului de radio „Eu
ropa liberă" a pregătit intens ma
teriale de propagandă subversive, 
care trebuiau să fie transportate 
în Ungaria.

Declarația U. I. S.
In legătură cu evenimen

tele actuale din Orientul Mij
lociu cu care prilej Egiptul a 
fost obiectul unei agresiuni 
fățișe a forțelor armate străi
ne și luînd in considerație 
activitățile și cererile! deja fă
cute de un mare număr de 
erganizafii studențești, Secre
tariatul Uniunii Internationale 
a Studenților dorește să sub
linieze gravitatea situației.

Secretariatul U.I.S. fiind 
intru totul de acord cu Cons
tituția U.I.S, și hotăririle ce
lui de-al IV-lea Congres Mon
dial al Studen/ilor. protestea
ză energic impotriva acestei 
invazii străine și își exprimă 
simpatia și solidaritatea sa 
cu studenții egipteni care. îm
preună cu poporul, apără pa
tria lor. Acest atac a avut

deja efecte foarte serioase a- 
supra vieții studenților.

Agresiunea împotriva Egip
tului amenință totodată reali
zările deja obfinute in lupta 
împotriva colonialismului și 
constituie o amenințare la 
pacea mondială.

Secretariatul U.I.S. susține 
activitățile studenților' și ale 
organizațiilor din toate țările 
pentru 'încetarea imediată a 
ostilităților in Egipt.

Secretariatul U.l S. cheamă 
pe membrii U.I.S. astfel ca 
toii studenții și organizațiile, 
studențești să-șl intensifice 
acțiunile lor impotriua agre
siunii 
păcii.

și pentru stabilirea

Secretariatul Uniunii 
Internaționale a Stu

denților

TELEGRAMA adresată secretarului 
general al O.N.U. de ministrul 
ad-interim al Afacerilor Externe 
al Ungariei

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 20 noiem
brie I. Sebeș, ministrul ad-inte
rim al Afacerilor Externe al Un
gariei, a adresat secretarului ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite următoarea telegramă :

„în legătură cu proiectul de 
rezoluție prezentat de Cuba la 
cea de a 11-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. și care cere 
ca Uniunea Sovietică și Ungaria 
să înceteze deportarea tineretului 
ungar pe teritoriul sovietic, gu
vernul Republicii Populare Un
gare declară următoarele :

In urina evenimentelor care 
au avut loc in Ultimele șăptămîni 
în Ungaria a devenit absolut ne
cesar de a se izola teroriștii fas
ciști, persoanele care au instigat 
la acțiuni antisociale și bandiții 
înarmați care apar uneori în a- 
propierea fabricilor și uzinelor 
amenință pe muncitori și îi tero
rizează pentru a-i împiedica să 
reia lucrul și de a face inofensiv 
numărul însemnat de tîlhari și 
hoți, care au fugit din închisori 
și alți infractori de drept comun, 
care împiedică restabilirea lega
lității și ordinei în (ară și care 
constituie o primejdie pentru

securitatea publică și pace. De 
aceea autoritățile ungare și de
tașamentele militare, care înde
plinesc funcțiile polițienești au 
operat arestări. Se cercetează a- 
mănunțit cazul fiecărui arestat 
și dacă se va stabili că persoane
le în cauză n-au săvîrșit crime 
grave sau acțiuni antisociale ele 
vor fi eliberate în scurt timp așa 
cum s-a făcut și pînă în prezent. 
Dacă rezultatele cercetărilor vor 
arăta că persoana Arestată a să
vîrșit crime grave ea va fi de
ferită organelor competente ale 
procuraturii și tribunalului. în 
ciuda zvonurilor tendențioase, 
nici unul dintre cei arestați n-a 
fost deportat de pe teritoriul 
Ungariei.

In legătură cu cele expuse mai 
sus guvernul Republicii Populare 
Ungare declară că proiectul de 
rezoluție al Cubei se bazează pe 
zvonuri tendențioase, răspîndite 
de persoane dușmănoase Repu
blicii Populare Ungare. Totodată 
guvernul ungar roagă pe exce
lența Voastră să informați despre 
această declarație cea de a U-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Noi concentrări de forțe armate 
engleze în Orientul Mijlociu
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LONDRA 21 (Agerpres). — 
Presa anunță concentrarea de noi 
forțe armate britanice în Orien
tul Mijlociu. După cum anunță 
ziarul „Times", în seara zilei de 
19 noiembrie a părăsit portul Li
verpool vasul militar de trans
port „Empire Clyde" avînd pe 
bord unități de infanterie, de ge. 
niu și de artilerie, precum și per

sonal sanitar. In aceeași seară a 
părăsit Southampton un alt vas 
militar de transport — „Empire 
Orwell", avînd pe bord unități de 
geniu ți unități administra
tive. După cum anunță zia
rul „Daily Telegraph and Mor
ning post", aceste vase, vor adu
ce întăriri în Orientul Mijlociu".

Tulburări în rîndul soldaților englezi 
și francezi la Port-Said

CAIRO 21 (Agerpres). — TASS 
transmite: Ziarele relatează că 
potrivit unei infotmațij primite 
din Tel Aviv, in rîndurile trupe 
lor engleze și Iranceze din Port 
Said au avut loc tulburări. Osta
șii refuză să îndeplinească ordi
nele comandamentului „de a îm
pușca și asasina populația civilă".

Tribunalul militar special creai 
a examinat cazurile a 40 de sol
dați și marinari englezi și fran
cezi acuzați de neexecutarea ordi 
nelor și a condamnat la moarte 
doi marinari militari francezi și 
soldați englezi pentru „instigare 
la revoltă" 37 soldați au lost con. 
damnați la închisoare pe diferite 
termene.
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VARȘOVIA 21 (Agerpres). — 
PAP transmite: La 20 noiembrie 
și-a încheiat lucrările cea de-a 
10-a sesiune a Seimului Republi
cii Populare Polone. După cum 
s-a anunțat, în ședința de închi
dere a fost prezentat raportul de
legației Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez și a guvernului R.P. Polone 
cu privire la tratativele de la 
Moscova. Raportul a fost prezen
tat de J. Cyrankiewicz, membru 
al delegații, președintele Consi
liului de Miniștri.

Sesiunea a adoptat în unani
mitate o hotărire în legătură cu 
raportul delegației.

Seimul Republicii Populare Po
lone, se spune în această hotărî-

re, ia cunoștință de raportul de
legației și aprobă declarația po- 
lono-sovietică din 18 noiembrie 
1956. Seimul Republicii Popu
lare Polone declară că desfășu
rarea și rezultatele tratativelor 
delegației guvernului Republicii 
Populare Polone și a Comitetu
lui Central al P.M.U.P. cu re
prezentanții guvernului U.R.S.S. 
și ai Comitetului Central al 
P.C.U.S. corespund întru totul in
tereselor poporului polonez, voin
ței și năzuințelor lui, care și-au 
găsit expresia în sprijinirea una
nimă a hotărîrilor celei de a 8 a 
plenare a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez.

BOALA LUI EDEN
ȘI CÎTEVA URMĂRI...

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

5
E
o

e
o
o
£

to
Jo
o

mrnrrm; 
bat” domnul Mollet este con- J 
fundat cu Franța). <

Din cele ce scriu ziarele * 
pariziene reiese că „surmena- J 

sd < 
aibă repercursiuni în privin- ' 
ța viitorului lui Guy Mollet. < 
„Comunitatea” politicii celor < 
doi' premieri a fost des afir- ‘ 
mată. Impasul in care se află < 
Mollet nu este cu nimic mai < 
plăcut decît cel ce a provocat J 
boala, lui Eden. Așa incit (ca < 
să utilizăm limbajul dinlo- < 
mutic) o înrăutățire neașten- J 
tată a sănătății 
Guy Mollet nu-i 
(Surmenajul nu-i 
molipsitoare, dar în 
față există semne de 
giune). Totul depinde de a- 
cel medic necruțător care este 
opinia publică și care s-ar 
putea să-i prescrie cu energie 
premierului francez un lung 
concediu. De altfel și „Franc- 
Tireur" remarca că o criză de 
guvern este posibilă tn Fran
ța „în cazul cînd nemulțumi
rea opiniei publice față de 
consecințele brutale ale eve 
nimentelor din Orientul Mij
lociu va provoca o schimbare 
în atitudinea partidelor și oa
menilor...” (Divergențele din 
sinul socialiștilor francezi au 
devenit deja publice).

Dacă bolnavul nu dă do
vadă de semne de ameliora
re. diagnosticul devine irevo
cabil...

îmbolnăvirea subită a dom
nului Eden deține în conti
nuare capul de afiș al presei 
occidentale. Faptul In. sine 
și-a pierdut valoarea senza-'1 jul” lui Eden s-ar putea 
ționalului. Au rămas de dis
cutat însă consecințele. Moti
vele bolii nu stîrnesc îndo
ieli. „In ultimele patru luni 
— scrie „Daily Express” — 
Anthony Eden a fost obiectul 
celor mai înverșunate atacuri 
personale și politice care au 
fost vreodată îndreptate îm
potriva vreunui prim minis
tru”. Suezul pare-se că a în
cununat o politică externă a- 
flată Intr-o stare de criză 
cronică.

Ce va urma ? Eden se va 
retrage definitiv sau tempo
rar ? Un comentariu din Lon
dra al agenției „France Pre- 
sse” aducea în discuție- 
mente care permit să 
tragă concluzia că Eden 
dispare de pe scena politică 
mai mult de 8—15 zile 
presupuneau unii. După 
rul parizian „L’ Aurore” 
ceasta „anunță o schimbare 
a politicii britanice”. Gîndul 
acesta produce multe insom
nii la Paris. „L’Aurore” nu 
ascunde că Guy Mollet a pier
dut pe „ultimul partizan al 
unei politici dure”. Iar ..Com
bat” emite o părere asemănă
toare cînd afirmă: „Aceste 
știri nu par să favorizeze os 
Guy Mollet iar Franța este, 
din ce în ce mai izolată”. 
(De fapt, in fraza din „Corn-
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Marea grevă a docherilor americani 
continuă

NEW YORK 21 (Agerpres). - 
Greva docherilor americani care 
a început joia trecută continuă. 
Aproape 80 000 de docheri de pe 
coastele atlantică și pacifică a 
Statelor Unite participă la 
grevă. Potrivit agenției United 
Press, pagubele provocate pînă 
în prezent economiei americane 
de această grevă se ridică la 
120.000.000 dolari. In portul

c 
c<
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New York 60 de vase sînt imo
bilizate. Nu circulă decît vase
le petrolifere și cele care fac 
transporturi militare.

Președintele Eisenhower — re
latează France Presse — a dat 
dispoziții in vederea aplicării 
clauzelor legii antimuncitorești 
Taft-Hartley, lege care îl autori
zează să proclame starea de ur
gență in cazul cînd greva nu va 
înceta în cel mai scurt timp._
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„Scînteia tineretului"
Pag 4-a 22 noiembrie 1956


