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Să dăm tot sprijinul
Tineretul, crescut și educat de 

partid, constituie o forță puterni
că în lupta pentru construirea 
socialismului. In fiecare u. 
zină, mină sau șantier de con
strucție, pretutindeni întî'nești ti
neri, care, datorită condițiilor 
create în tara noastră de regimul 
democrat-popular au putința să 
■studieze și să-și însușească proce
sul de producție, să-și afirme din 
plin talentele, iscusința, capacită
țile creatoare. Multi dintre ei au 
izbutit să-și însușească înalte cu
noștințe tehnico-profesionale și. 
prin munca pe care o depun la lo
cul de producție, contribuie la e- 
forturile generale pentru progre
sul tehnic al industriei socialiste, 
pentru înzestrarea întreprinderilor 
cu tehnica modernă înaintată, ca
pabilă să asigure creșterea con
tinuă a productivității muncii.

Sînt numeroși tinerii inovatori, 
cei care nu se mai mulțumesc cu 
vechile „tipare" de lucru, ci, în- 
sușindu-și tehnica înaintată, cau
tă s-o folosească, s-o împingă 
mereu înainte. Tînărul inovator 
este un om în formație, care are 
dragoste de a pătrunde ceea ce e 
nou, care nu se împacă cu inertia 
și practicile învechite și, luptînd 
pentru triumful progresului teh
nic, promovează cu curaj ceea ce 
este înaintat în tehnica producției. 
De aceea, munca inovatorilor tre
buie sprijinită cu dragoste, ca o 
sursă de mari rezerve interne de 
creștere a productivității muncii, 
a ridicării nivelului de trai al ce
lor ce muncesc.

Lucrează în contul 
anului viitor

10 luni și 15 zile. Acesta-i 
anul pentru muncitorii de la 
revizia de vagoane C F.R. Comă 
nești regiunea Bacău, pentru că 
în acest interval de timp au ~- 
lizat ei sarcinile primului 
anual al celui de al doilea 
cinai.

La realizarea planului au 
tribuit din plin tinerii Dumitru 
Ionșscu, Petre Petrescu. Mihai 
Lupu și alții, care au muncit cu 
dragoste și entuziasm.

Repararea celor peste 1.000 de 
vagoane, dintre care 790 fără 
detașare din tren, a dus la re- 
morcarea a 20 de trenuri în plus 
și la reducerea prețului 
cu 3.9 la sută fată de 
1955.

Tinerii din unitatea 
printre care sînt și Nicolae Aba- 
bei. Gheorghe Pașcu, Fănică Ani- 
țoaie, Vasile iftimoiu au reluat 
întrecerea pentru a obține cît 
mai multe succese în contul anu
lui viitor.
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secretarul organizației de 
partid, revizia de vagoane 

C.F.R. — Comănești

Tn mișcarea de invenții, inova
ții și raționalizări tineretul devi
ne din ce în ce mai activ. A înce
put să fie cunoscută activitatea 
tehnică, creatoare, plină de ta
lent depusă de tineri ca ingine
rul Dan Teodorescu de Ia uzine
le „Electromotor" din Timișoara, 
care a realizat pînă acum trei 
invenții și care are în curs de 
studiere și experimentare alte cî- 
teva.

Studiind cu grijă și răspundere 
procesul de producție, un colectiv 
format din tinerii ingineri Mircea 
Drăgu’.in, Ion Cost in, Ion Bălan 
și Liviu Nerențiu de la uzinele 
,,23 August“ din Capitală au rea
lizat un nou procedeu de confec
ționare a miezurilor din amestec 
de nisip „Văleni*4 cu 5% sticlă 
solubilă, uscarea miezurilor fă- 
cîndu-se cu bioxid de carbon în 
timp de un minut față de 4—5 
ore cît necesita înainte, iar dez
baterea miezului — numai într-o 
oră în loc de 8 ore.

Un calcul sumar arată că nu
mai economiile ce se realizează 
într-un an prin aplicarea acestei 
inovații în uzină se ridică 
suma de 18.000.000 lei.

Inovatorul. Mihai Perva de la 
secția fologravură a întreprinde
rii „Industria Bumbacului A“ — 
secție de tineret — preocupat de 
ideea obținerii unor imprimeuri 
cu colorit mai bogat și variat, a 
realizat, împreună cu tinerii Du
mitru Hanciu și Irina Petroneac, 
aplicarea unor metode fotomeca- 
nice pentru obținerea de semito
nuri pe același valț, reducînd 
numărul valțurilor la jumătate 
pentru desenele cu caracter de 
pensulație (aceeași culoare în di; 
ferite intensități). Prin această 
inovație se economisește la un 
număr de 50 valțuri circa 350.000 
lei.

Colectivul uzinelor „Electroa- 
parataj" din Capitală se mindre- 
ș'.e cu tineri muncitori inovatori, 
siăpîni ai tehnicii, ca Fomin 
Pascal, Drosu Dionisie, Rusu 
Ștefan, tehnicianul Emil Zamfi- 
rescu, inginera Liliana Opreanu 
și alții. Aici cabinetul tehnic or
ganizează cu regularitate con
cursuri și lansează teme de ino
vații, sprijină pe inovatori în în
tocmirea documentației tehnice și 
se preocupă îndeaproape de mo
dul cum sînt realizate prototi
purile.

Pentru ca munca de inovații să 
dea roade cît mai bogate, o par
te din inovatorii de la „Electro- 
aparataj44 sînt organizați în bri
găzi. Propunerile de inovații sînt 
studiate și complectate cu ajuto
rul membrilor brigăzii.

Rodul tuturor acestora îl con
stituie cele peste 140 de inovații, 
raționalizări și perfecționări teh
nice aplicate în primul semestru 
al acestui an, care, pe lîngă fap
tul că au contribuit la creșterea 
continuă a productivității muncii 
și au îmbunătățit calitatea unor 
produse electrotehnice, aduc o 
economie de aproape 1.300.000 
lei.
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Cum e sacul...
Layland Dudley Hor, fostul 

căpitan englez al petrolieru
lui egiptean „Nasr‘‘ avea a- 
titudini jignitoare la adresa 
marinarilor egipteni, adeve
rind astfel vechiul proverb 
după care „cum e 
e și peticul". „Ne 
întotdeauna drept 
ferîoară" spuneau 
După agresiunea 
anglo-franceză, peticul a 
ceput să semene tot mai mult 
sacului.

La insistența echipajului, 
în cursul staționării petrolie
rului la Novorosiisk. societa
tea de navigație egipteană 
„Mîsr Navigation Mareti- 
moil“ l-a înlăturat pe englez 
de la comanda vasului înlo- 
cuindu-1 cu căpitanul sovietic 
N. I.
„Nasr" se 
portul ce-i 
Societatea 
teană.

sacul, așa 
considera 

o rasă in- 
marinarii 
ticăloasă 

în-

mele populației civile din E- 
gipt. Martorilor oculari care 
povestesc despre sute și miile 
de morți de pe străzile Port- 
Said-ului, Head le răspunde 
că ațeasta-i... „propagandă".

Dar iată că comandamentul 
anglo-francez a împiedicat pe 
ziariștii străini să intre in 
Port-Said împreună cu trupele 
O.N.U. De ce? Ca să nu 
vadă oare semnele „umanita
rismului" britanic ?

Grea misiune ai, domnule 
Head!

E. O.

Sărmanii moștenitori...

Pleavin. 
va 
va 
de

Petrolierul 
îndrepta înspre 
fi indicat de 
navigație eg’p-

CROM

De ce?

Ministrul britanic de răz
boi Anthony Head a devenit 
furios. Pricini sînt multe la 
număr. Aventura din Suez 
nu i-a creat gloria militară 
scontată. In schimb, are de 
înfruntat necrufătoarea rea_ 
litate ce acuză pe agresori.

Head e furios. Laburiștii au 
contestat adevărul datelor o 
ficiale publicate de guvernul 
britanic în legătură cu victî-

O știre publicată de ziare
le pariziene anunță că moș
tenitorii criminalului de răz
boi Herman Roechling au 
acceptat oferta guvernului 
francez de a plăti 3 miliarde 
franci în schimbul retrocedă
rii oțelăriilor Voelklingen din 
Sa ar.

N-ar fi de mirare dacă 
ceste 3 
proveni 
gubiri 
date de
man așa cum s-a intimplat și 
cu alți criminali de război.

De, trebuie făcut ceva și 
pentru „bieții" moștenitori. Să 
mănînce și ei o bucățică de 
pîine albă. Altfel cum am 
sta cu „umanitarismul" d-lui 
Adenauer 1

miliarde de franci ar 
din pensii și despă- 
pentru „calomnieri" 

guvernul vest-ger-

ALGAR

Premii în bani 
acordate unor brigăzi 

de petroliști

inovatori

Ajutor frățesc poporului maghiar

Vineri 23 noiembrie 1956

Cu mult elan contribuie la re
zolvarea problemelor tehnice ti; 
•rierii inovatori Dobre Marin și 
Beianu Ion de la Uzinele „Tu- 
dor Vladimirescu“ din Capitală, 
Ion Cucuet de la întreprinderea 
electrică Cîmpina și multi alții.

Deși mișcarea de inovații cu
noaște o continuă creștere, tre
buie să spunem că față de nu
mărul mare de tineret care lucrea
ză în fabrici și uzine, pe șantie
rele de construcții, în mine, par
ticiparea acestora la rezolvarea 
unor probleme tehnice este încă 
în unele locuri mică. Acest lucru 
se datorește în bună parte faptu
lui că nu peste tot există preocu
pare pentru îndrumarea tinerilor 
spre activitatea practică-științi- 
fică.

Este știut că pentru a fi inova
tor trebuie să ai o înaltă califi- : 
care profesională. Sînt unele ca
binete tehnice care prin activita
tea multilaterală pe care o des
fășoară constituie adevărate labo
ratoare de îmbinare a științei cu 
practica, de conlucrare activă în
tre ingineni, tehnicieni și munci
torii inovatori. Ele se preocupă 
de ridicarea calificării profesio
nale a tinerilor, organizînd con
ferințe, recenzii, cursuri cu carac
ter tehnic, schimburi de experien
ță, expoziții etc. Din păcate, însă, 
aceste acțiuni nu dau întotdeau
na rezultatele dorite, deoarece nu 
există o strînsă colaborare între 
organizațiile de bază U.T.M., co
mitetele de întreprindere, cabine
tele tehnice și cercurile A.S.I.T., 
colaborare care să ducă la atra
gerea tinerilor pentru a participa 
la aceste acțiuni. La Complexul 
C.F.R. „Grivița Roșie", de pildă, 
se organizează adesea conferințe 
tehnice urmate de un film sau 
program artistic. Tinerii însă nu 
sînt ajutați să înțeleagă rolul 
instructiv pe care-1 au aceste ac
țiuni și participă în număr mai 
mare doar la programul artistic.

O sursă inepuizabilă de îmbo
gățire a cunoștințelor profesiona
le ale tinerilor muncitori o con
stituie bibliotecile de pe lîngă 
cabinetele tehnice, care sînt în
zestrate cu cărți documentare pe 
înțelesul tuturor. In unele între
prinderi aceste biblioteci sînt 
însă frecventate de un număr mic 
de tineri, iar materialul existent 
este puțin citit. Pentru acest lu
cru poartă o mare răspundere co
mitetele organizațiilor de bază 
U.T.M., care n-au dus o muncă 
susținută pentru îndrumarea tine; 
rilor spre studierea literaturii 
tehnice. Pe de altă parte, există 
și unele cabinete tehnice care nu 
se preocupă de înzestrarea biblio
tecii cu documentație corespunză
toare specificului de producție și 
care „uită44 uneori că au sarcina 
să procure cărți, reviste și broșuri 
la niveluri diferite, atît pentru 
ingineri și tehnicieni, cît și pen
tru muncitori. E cam greu să stu
diezi o carte tehnică la cabinetul

CORNELIA BANCILA

(Continuare în pag. 2-a)
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Colectiviștii din 
G.A.C. „înainte" 
Berveni ajutind la 
încărcarea vagoa
nelor cu sare des
tinate poporului 
maghiar.

Au terminat
TG. MUREȘ 22 (Agerprea). — 

Regiunea Autonomă Maghiară a 
terminat printre primele regiuni 
din tară însămînțările de toam
nă. Colectiviștii, Întovărășiți^ Ș‘ 
țăranii munci.ori cu gospodărie 
individuală au însămințat peste 
85.300 ha., suprafață care depă
șește cu mult pe cea din anul 
trecut.

Numai gospodăriile agricole co
lective au însămințat aproape 
1000 ha. peste plan. Însămînțările 
din toamna aceasta au fost făcute 
la un nivel agrotehnic mai ridi
cat. Terenul a fost bine îngrășat 
cu gunoi de grajd și a fost folo
sită numai sămintă recunoscută 
din solurile raionate. In afară de 
sămință existentă statul a pus la 
dispoziția colectiviștilor peste 800 
tone grîu de sămință, 312 tone 
secară de sămință și 16 tone orz 
de sămință.

Oamenii muncii de pe ogoarele 
Regiunii Autonome Maghiare sînt 
fruntași și la arăturile adinei pen
tru însămînțările de primăvară. 
Pînă acum ei au arat aproape 
68.000 ha, ceea ce reprezintă 
peste 65 la sută din plan. Raionul 
Ciuc și gospodăriile agricole co. 
leciive din întreaga regiune au 
arat tot terenul destinat însămîn- 
țărilor de primăvară. Arăturile

Conducerea trustului de foraj 
Moinești a acordat recent premii 
în bani unor brigăzi de petroliști 
care au obținut rezultate deose
bite în muncă. Astfel, membrii 
brigăzii conduse de Meletie Dru- 
gea și Marin Ilie, care au forat 
sondele „gemene" nr. 616—627 
cu 71 de zile înainte de data fi
xată, realizind astfel importante 
economii de materiale și manope
ră, au fost premiați cu 13I.0C0 
lei. De asemenea, brigada con
dusă de C. Pralea, care a săpat 
la sonda 1 .Mihoc o porțiune de 
1.500 m. într-un timp mai scurt 
cu 73 zile decît prevedea terme- 

din plan, a primit un pre- 
în valoare de 60.000 lei.

însămînțările
adînci de toamnă sînt pe sfîrșite 
în raioanele Tîrgu Secuiesc. 
Gheorghieni și Sf. Gheorghe.

Un aport însemnat pentru țer 
minarea la timp a însămînțări.or 
de toamnă și executarea arături
lor adînci l-au adus mecanizato 
rii din cele 8 S.M.T.-uri din re
giune. Mecanizatorii de la S.M.T.- 
Miercurea Ciuc au îndeplinit pla 
nul campaniei de toamnă în pro
porție de 140 la sută, iar S.M.T. 
I.ăzarea, care a intrat în func
țiune în vara aceasta, în propor 
ție de 120 la sută. Pînă acum 
S.M.T.-urile din regiune au efec
tuat planul campaniei de toam
nă în proporție de peste 80 la 
sută executînd peste 56.000 ha. 
arătură normală, față de 54.400 
ha. arătură normală din anul tre
cut.

Fruntașă pe regiune este bri
gada nr. 1 de la S.M.T.- 
Miercurea Ciuc, condusă de Fe- 
rentz Kiraly, care a realizat pînă 
acum o normă și jumătate, și 
tractoristul Andras Kerestely, de 
la S.M.T.-Sf. Gheorghe, care a 
lucrat cu un tractor KD 35 de la 
începutul anului și pînă acum în- 
tr-un singur schimb peste * 1000 
hantri. Ei au economisit în a- 
ceastă perioadă peste 22.000, lei.

In cursul zilei de 21 noiembrie 
au trecut frontiera spre R.P. Un
gară încă 90 vagoane cu diverse 
produse din ajutorul pc care gu
vernul R.P.R. îl acordă guver
nului revoluționar muncitoresc-ță- 
rănesc ungar în vederea reface
rii economiei și a asigurării ac
tivității economice normale.

Astfel între 15 noiembrie și 21 
noiembrie au trecut în R.P. Un
gară prin punctele de frontieră 
Curiîci, Episcopia Bihorului și 
Valea Iul Mihai trenuri încărcate 
cu 8000 tone de produse petro
lifere, lignit, ciment, lemn de foc 
și de construcție, cherestea, 
geamuri și alte mărfuri.

Ajutorul oamenilor muncii 
țara noastră îmbracă felurite
me. Imbrățișînd inițiativa colec
tivului întreprinderii nr. 3 „Etec- 
tromontaj" din regiunea Bacău, 
muncitorii de la atelierele centrale

var,

din 
fcr-

Utemiștii

și

Conferirea titlului 
„Artist al poporului 

din R.P.R." și „Artist 
emerit al R.PR." unor 

artiști dramatici
din Moinești au hotărît — ca . 
alte colective de muncă din alte 
localități ale țării — ca valoarea 
a 488 de ore de muncă să fie tri
misă in dar poporului maghiar.

La sate colectiviștii și țăranii 
muncitori cu gospodărie indivi
duală vin și ei in sprijinul prie
tenilor lor din R.P. Ungară. Ast
fel colectiviștii din comunele Be
ta Veche, Cheglevici și din satul 
Colonia Bulgară, regiunea Timi
șoara, au înmînat locuitorilor din 
comuna Kubenkhaza 3.365 kg. de 
sare, 1 160 cutii de chibrituri 
și petrol. In aceeași regiune 
colectiviștii din comuna Doro
banți, raionul Arad, au trimis 
peste graniță 1.000 kg. de sare, 
iar țăranii muncitori din raicnul 
Pecica au predat vecinilor de pes
te hotar 10.000 kg. de sare și 
2.000 litri de petrol.

(Agerpres)

Pentru merite deosebite în ac
tivitatea artistică, Prezidiul Ma
rii Adunări Naționale a conferit 
titlul de „Artist al poporului din 
R.P.R.“ artistei Aura Buzescu.

Artiștii : Atanasiu Nicolae
(Niki), Botta Emil, Branconrr 
Nicolae. Botta Maria, Cocea Sîr- 
bu Constanța (Tanți), Deculescu 
Dristor an Aîaria (Marieta), Di- 
mitriu Nicolae (Nicu), Godeanu 
Pragher Elvira, Ghibericon Ione- 
scu Alexandru, Mânu Ion, Po- 
povici Eugenia — de la Teatrul 
Național „I. L. Caragia’.e", Et- 
terle Cristofor-Fory, Ciubotărașu 
Stefan, Caller Leny — de la 
Teatrul Municipal, S reteanu Ni
colae, Zaharja Eugenia — de la 
Teatrul C.F.R., Neamțu Ottonel, 
Titus Lapteș — de la Teatrul 
„C. Nottara44, Haviș Isac și Ko- 
nig Dină de Ia Teatrul Evreesc 
de Stat din București au fost 
distinși cu titlul de „Artist eme
rit al R.P.R.".

întăresc colectiva

Tinerii petroliști continuă întrecerea
PLOEȘT1 

tul nostru).
Un tînăr cu salopeta unsuroa

să și cam lungă 
sa, privea ceasul 
jinile :

— 4 șî cu 5, 
M-da 1 E bine.

— Ce tot socotești, Constanti
ne ? îl întrebă un alt tînăr cu 
ochii mici și iscoditori.

— E ora 10. Pînă la ora asta 
noi am forat tocmai atît cit pre 
vedea planul pe ziua de azi.

— Pînă la terminarea schim 
bului mai forăm 25 de metri.

— Nu 25, ci 
cît am realizat 
onoare. Știi, de 
25 de metri pot 
la sonda 515.

— Așa-i...
Cel ce ținea morțiș ca în loc 

de 25 să foreze 39 metri era 
Constantin Stoica, responsabilul 
brigăzii de tineret de la sonda 
509, schela petroliferă Boldești.

Tîlcul acestei ambiții e justi
ficat. Brigada lui Constantin 
Stoica se află în întrecere cu 
brigada lui Ștefan Crișan de la 
sonda 515 și cu celelalte brigăzi 
de tineret.

De curînd, ei au hotărît ca în 
trecerea în cinstea zilei de 30 
Decembrie să pornească imediat, 
iar media zilnică a rezultatelor 

1 să nu fie niciodată mai mică

(de la coresponden-

pentru statura 
și număra pră-

plus celelalte...

301 Tocmai atît 
în schimbul 
ce ? Pentru 
realiza și cei

de 
că 
de

decît realizările obținute în 
schimbul de onoare precedent.

Și, pe nesimțite, timpul trece. 
Me'.ru cu metru, straturile de 
pămînt cedează. E ora încheierii 
briantului, ora sfîrșituiui schim 
bului. Rezultatele ?

Brigada lui Stoica a forat 30 
de metri peste plan. Brigada 
lui Ștefan Crișan 26 de metri 
peste plan, iar brigada lui Petre 
Mihai de la sonda 309 a forat 16 
metri peste pian.

La extracție, brigada de fine 
ret condusă de tovarășul Dome 
Stoica avea de asemenea rezulta 
te de seamă. Pe graficul de ex 
tracție al brigăzii, săgeaia depă
șește îndeplinirea planului și se 
apropie mereu de punctul unde ci
fra arată o depășire de 43 de 
tone țiței.

Realizările dobîndite de gos
podăriile agricole colective din 
raionul Călărași în dezvoltarea 
multilaterală, în creșterea averii 
obștești — temelia bunei stări a 
fiecărui colectivist — sînt oglinda 
unei experiențe valoroase. In 
practica acestor gospodării s-a 
dovedit nu o dată că alegerea unui 
președinte priceput, promovarea în 
funcție de brigadier, sau 
de echipă a unor oameni 
nici și harnici au o mare 
nătate. Deseori, alegerea 
vișlilor s-a oprit asupra 
loi. In toate gospodăriile colec
tive se află un mare număr de 
tineri; în majoritatea lor. aceș
tia muncesc cu rezultate bune, de 
aceea au căpătat din partea to
varășilor mai vîrslnicl, a comu
niștilor în primul r:nd, o încre
dere bine meritată. încrederea 
căpătată cere însă din partea ti
nerilor noi eforturi, noi străduin
țe, pentru obținerea unor rezul
tate din ce în ce mai bune. Ei 
se străduiesc mai ales să învețe 
din experiența celor vîrstnici.

— Trebuie să țineți bine min
te — a spus tinerilor comunistul 
Aur Baicu, brigadier la gospo
dăria colectivă din Călărașii

de șef 
destoi- 
însem- 

colec'.i- 
tineri-

Din sursa sigură...
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0

0
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Vocile „libere" transmit I
"■■'■ Desen de N. CLAUDIU

nylon romlnesc
Relonul — nylonul romlnesc — 

își are și el povestea lui... Cel 
care s-a încumetat pentru prima 
oară la noi să fabrice relon a 
fost inginerul 1. Mințer de la In
stitutul de cercetări chimice din 
Capitală. în 1949 apăruse în țara 
noastră nylonul străin. Atunci 
s-a născut la acest om de știință 
ideea de a fabrica nylon romî- 
nesc. Drumul pe care s-a încume
tat să meargă era complicat, 
greu. Dar chimia oferă un cîmp 
larg de experiență, iar inginerul 
Mințer se dăruise încă de copil 
acestei ramuri a științei. Cerce
tător pasionat, s-a adîncit trep
tat, treptat în studiul chimiei 
de sinteză organică.

„Un astfel de produs — au 
spus unii — nu-l vom putea rea
liza niciodată în țara romînească, 
deoarece n-avem o tehnicitate 
pentru nivelul acestui produs".

„Vreau nylon romînesc, oa
meni buni, asta vreau 1“ — a 
spus inginerul Mințer.

Pînă la forma de bază a relo
nului de astăzi au fost încercate 
multe alte variante. Treptat însă 
problemele se dezvoltau și căpă
tau sorți de reușită. Pe parcurs 
inginerului I. Mințer i s-au ală
turat noi colaboratori, care, sub 
conducerea lui, au adus o contri
buție însemnată la elaborarea re
lonului. Printre acești cercetători 
pasionați în această privință, se 

■află tinerele inginere F. Gheor- 
ghel și S. Birnbaum din Institu
tul de cercetări chimice și ingi
nerul ~ 
natul

La 
natul 
ma șarjă de relon. Același co
lectiv în frunte cu inginerul Min
țer a pus la punct întreaga in
stalație și tehnologia fabricației.

Fabricarea relonului se bazea
ză numai pe materii prime din 
țară, în special plecînd de . la 
petrol. Elaborarea primelor șarje 
de relon constituie punctul de 
.plecare pentru o gamă întreagă 
de produse importante ca: cio
rapi de damă și bărbătești, că
măși, lenjerie de copii, bluze, 
plase de pescuit și de piață etc. 
De asemenea, tot din relon se 
produc articole turnate foarte 
flexibile și incasabile, ca: piep
teni, farfurii de voiaj, pahare și 
sticle de voiaj, strecurători de 
supă, site, ochelari și multe altele.

E adevărat că fabricarea ciora
pilor de nylon și kapron a început 
la noi în țară cu aproximativ 2

ani în urmă. Dar aceasta s-a rea
lizat cu fire gata importate. însă 
prin intrarea in funcțiune a in
stalației de relon s-au pus bazele 
fabricării în țară a fibrelor de 
relon, inclusiv însăși substanța 
chimică.

Fabricarea acestei substanțe 
necesită un proces îndeajuns de 
complicat, cuprinzînd mai multe 
stadii intermediare și anume: 
din petrol se scoate benzen, care 
se transformă apoi în fenol. Din 
fenol se obține ciclohexanolul etc.

Procesul tehnologic al cercetă
rii relonului s-a încheiat încă din 
anul 1953, dar numai in anii 
1954—55 s-a putut trece la pro
iectarea, confecționarea și mon
tarea instalației. De alunei în
coace s-au făcut într-una probe 
tehnologice care au dus astăzi 
la rezultatul dorit.

Astfel s-a putut ajunge la un 
produs romlnesc de calitate su
perioară, care rivalizează cu pro
dusele străine similare.

GH. CIRSTEA

Vechi — om e numai cel ce ago
nisește și nu cel ce are mult și 
risipeș.e în stînga și în dreapta, 
fără nici o noimă.

Acest sfat a prins bîre, tinerii 
nu-l uită. Și își dau silința să-l 
urmeze. In planurile de muncă 
ale organizației de bază U.T.M. 
se prevăd și sarcini legate de bu
nul mers al treburilor gospodă
riei. în adunările generale tine
rii au pus la cale noi acțiuni în 
sprijinul producției Utemiștii au 
propus conducerii gospodăriei să 
le încredințeze cei 131 de cai, ceea 
ce conducerea a admis,. în'.rucît 
ș'ia că tmerii muncesc bine. In 
adunările generale s-au mai dis
cutat și astfel de probleme: ,.Să 
învățăm de la tovarășii mai 
mari". „Să ne comportăm exem
plar în muncă44 și altele. Cu spri
jinul comuniștilor, tinerii colecti- 
v ști de la Călărașii Vechi au 
reușit să muncească într-un fel 
nou, să-și dezvolte priceperea și 
simțul gospodăresc, să lup'.e peii; 
tru păstrarea și înmulțirea averii 
obș’eș'.i. Acest lucru a fost în fo
losul lor și al gospodăriei.

Ajutați permanent de comuniș
tii Aur Baicu, Ștefan Zaharia, 
Alexandru Grigore, Gheorghe D. 
Gheorghe și alții, mulți tineri au 
devenit fruntași. Adunarea gene
rală a colectiviștilor le-a încre
dințat funcții de răspundere. Ute- 
mis'tul Mișu Barac, de pildă, a 
fost numit brigadier de cîmp ; el 
a obținut anul acesta o producție 
medie de porumb de peste 2.000 
kilograme la hectar și însemnate 
producții la orz, mazăre și fasole. 
Tînărul Apostol Gheorghe, briga
dier viticol și tinerii șefi de echi
pă Marin Secăreanu, Nicu Mano- 
lache, Alecu Asan. Andreiana Mi- 
cu, Veta B. Dinu și Constantin 
Boțea își îndeplinesc de asemenea 
exemplar sarcinile.

Iată și un alt exemplu. Prin 
munca stăruitoare desfășurată de 
organizația U.T.M., tinerii de la 
gospodăria colectivă „Steagul 
Roșu“ din satul Socoalele mun
cesc cu rezultate din ce în ce mai 
bune. De numele lor este legată 
terminarea la vreme a diferitelor 
lucrări agricole, a construcțiilor 
precum și buna îngrijire a ani
malelor.

Utemiștii din această gospodă
rie au pornit inițiativa „să mun
cim ca cei mai buni colectiviști". 
Această inițiativă a avut darul să 
desemneze din rîndurile tinerilor 
mulți fruntași ai recpltelor boga
te. Totodată a crescut și încre
derea tuturor colectiviștilor în po.

sibilitățile tineretului. Cind adu
narea generală a gospodăriei a 
luat hotărîrea de a încredința 
munci de răspundere numai ce
lor mai buni colectiviști, organi
zația de partid a pus în fața or
ganizației U.T.M. sarcina de a 
face recomandări din rîndul tine
rilor fruntași.

La îndemnul comuniștilor, 
utemiștii au făcut propuneri 
bine chibzuite, apreciate de toți 
membrii gospodăriei. Adunarea 
generală a colectiv știlor a în
credințat funcția de președinte 
tinăruiui Dumitru Vasile, care 
de curînd a terminat școala de 
președinți cu o durată de doi 
ani. Utemiștii Nutu Vasile și 
Dumitru Rotaru au fost numiți 
brigadieri, iar Ion Banu a fost 
ales in consiliul de conducere. 
Munci de răspundere li s au în
credințat și fetelor. Georgeta 
Leca și Eleonora Sînpetreanu 
conduc cite o brigadă de cimp. 
Rezultatele obținute în muncă 
de tinerii colectiviști sînt într-o 
continuă creștere. De pe loturile 
brigăzilor și echipelor de tineret 
s-au obținut mai bine ’ “ '
kg. porumb, 1500 kg. 
kg. floarea-soarelui și 
ovăz la hectar.

Buni organizatori ai 
ției socialiste, crescuți 
nizațiile de bază U.T.M., se gă
sesc și în gospodăriile colective 
„Victoria" din Dragoș Vodă, 
„Pămînt desțelenit" din Doro- 
banțu, „Aurora" din Ciocănești, 
„2 Octombrie" din satul Bogdă- 
nița etc. Și aici se găsesc ne
numărate exemple care creează o 
faimă bună tinerilor șefi de e- 
chipă, brigadierilor etc. Asta 
în ciuda faptului că în mul
te rînduri ei au trebuit să 
lupte chiar cu propriile obișnuin
țe. Iată ce povestește utemistul 
Pavel Rusu de la gospodăria din 
Bogdănița : „Ne îndemnam în 
muncă cum ne ducea capiii. 
Fiecare muncea pe spezele lui și 
ne lăsam greu angajați în 
țiuni tinerești, de teamă să 
ne facem de rușine. Zilele 
scurgeau pe atunci lin, aproape 
șters, fără să aducă vreo fră- 
mîntare. Mai tîrziu ne-am dat 
seama că făcusem o greșeală. Și 
cind ne gîndeam s-o reparăm 
s-a ivit o problemă care a strînit 

’ mult interes: numirea conducă- 
. torilor de atelaje. Privirile tutu-

PETRE LUNGU

de 3.000 
orz, 1650 
1600 kg.

produc- 
de orga-

ac- 
nu 
se

Gh. Caramfil' de la Combi- 
chi mic .nr. 1,
6 noiembrie 1956, Combi- 
chimic nr. 1 a produs pri-

Flacăra 
olimpică s-a 
aprins și la 

București
Sportivii romîni 

au sărbătorit des
chiderea Jocurilor 
Olimpice de la Mel
bourne, participînd 
în număr mare la 
festivitatea organi
zată de Comitetul 
Olimpic Romîn, joi 
seara în Sala spor
turilor Floreasca. 
Cinstea de a aprin
de flacăra olimpică 
i-a revenit t 
strului emerit 
sport uliu L
Cristea, unul din 
veteranii mișcării 
noastre sportive.

Citiți în pag. IV-a 
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„Zilele filmului 
cehoslovac* ‘

/ „Zilele filmului cehoslovac"
< —’ manifestare organizată 
) de Ministerul Culturii în co-
> labors re cu Institutul romin
< pentru relațiile culturale cu 
V străinătatea — oferă un bun 
f prilej publicului bucureștean
< de a viziona cîteva din ulti-
> mele producții ale cineaștilor 
/ prieteni. Variate ca tematică, 
« cele trei filme: „IXalibor" 
) {care se prezintă la cinema- 
? -' fcgrtiful Magherb), „Cadri- 
x lut" (cinematografele „I. C.
> Frimu" și „înfrățirea intre 
7 popoare ) și „Muntele bătut 
A de vînt" (cinematografele 
■> „Central" și „Victoria") răs- 
? pund preferințelor celor mai 
X diferite categorii de specta- 
>> tori. Astfel, amatorii de mu- 
g zică vor putea aprecia inter- 
K pretarea pe care artiștii ce- 
)) hoslovaci o dau uneia dintre 
K cele mai iubite lucrări muzi- 
r? cate ale compozitorului Be-

_<jrich Smetana „Dalibor". Po- 
<£ -vestea viteazului și neinfri- 
r? catului erou ceh Dalibor care 
>> se ridică împotriva regimului 
« de teroare și asuprire Instau- 
« rat de regele Vladislav, prin- 
» de viață pe .ecran — în regia

lui Vaclav Krska 
— laureat al Pre
miului de Stat — 
vorbind spectatoru
lui despre eroism 
și prietenie, despre 
dragoste și 
ficiu.

„Cadrilul", 
realizat după 
la cu același 
a tinărului scriitor 
I. lesensky, sur
prinde un aspect 
din viafa unui o- 
rășel de provincie 
slovac de la înce
putul secolului XX. 
Indreptîndu-și as
cuțișul critic asu
pra imoralității, 
goliciunii sufletești 
și superficialității 
moralei burgheze, 
dezvăluie prin puternice ac
cente satirice viața anostă, 
lipsită de perspectivă pe care 
o trăiesc „oamenii din lumea 
bună".

Prima fotografie reprezintă 
un moment deosebit de amu
zant din acest film.

Un film de aventuri, care-1

sacri-

film 
nuve- 
nume

Corespondenții
A fost odată 

o echipa artistica

filmul pasionează pe spectator de la 
prima pînă la ultima secvență 
este „Muntele bătut de vlnt“. 
Ar fi nedrept — i-am răpi 
spectatorului bucuria descope
ririi — dacă am pomeni fe
lul în care evoluează perso
najele, peripețiile prin care 
ele trec. Ne mulțumim să a- 
rătăm numai că printre cei 
12 călători, care pornesc spre 
stațiunea de cercetări geolo
gice, dintr-un punct de la 
marginea frontier», vom găsi 
și oameni cinstiți, curajoși, 
veniți aci pentru a-și da apor
tul la cercetările întreprinse 
dar și răufăcători și bandiți 
care încearcă să împiedice 
buna desfășurare a muncii.

Fotografia a doua îl sur
prinde pe unul dintre eroii fil
mului, tînărul muncitor Ton- 
da, ajungînd
plător pe urmele

„Zilele filmului 
vor constitui o 
festare a prieteniei dintre po
porul nostru și poporul frate 
cehoslovac.

totu! întîm- 
crimei.
cehoslovac" 
nouă mani-

cu

Iși amintesc cu multă plăcere 
muncitorii fabricii de ciment 
„Iile Pintilie" din Fieni, de fru
moasele spectacole pe care le ofe
rea echipa artistică a fabricii in 
urmă cu cîtva timp. Sala clubului 
muncitoresc „Ciment“-Fieni, deve
nea atunci neincăpătoare. El a- 
plaudau cu căldură pe tinerii ar
tiști amatori, care se întreceau în 
execuția dansurilor, a cinlecelor 
sau a scenetelor. N-au uitat nici 
valsurile, marșurile și cîntecele 
fanfarei noastre, care pe atunci 
își cîștigase faima în tot raionul 
Pucioasa.

Cîți tineri nu deveniseră pasio. 
nați artiști amatori: Emilia De- 
leanu, care dansa atît de frumos, 
Mihai Foamete sau George Io. 
nescu, din brigada de agitație și 
atî'ția alții. Dar toate acestea nu 
sînt decît amintiri.

Azi nu mai exi6tă nici un fel de 
activitate cultural-artistică la fa
brica noastră. Costumele națio
nale ale echipei de dansuri stau 
închise în dulapuri, instrumentele 
fanfarei se odihnesc într-o maga. 
zle, iar brigada de agitație nu mai 
există nici ea. Clubul este închis 
pentru asemenea activități. Aci se 
prezintă doar filme, de patru ori 
pe săptămînă și, cîteodată, destul 
de rar, au loc reprezentații ale 
unor teatre venite in turneu. 
Doar atît 1

In fabrica noastră sint multe 
sute de tineri. Secretar al comi
tetului U.T.M. este tovarășul 
Gheo-rghe Tamaș, președinte al 
comitetului de întreprindere este 
tovarășul Vasile Iordănescu, a- 
vem mai mulți responsabili cultu
rali, fond cultural, material ar
tistic etc. Dar nu se poate spune

că la fabrica noaetră există și o 
viață artistică. Tinerii de la fa
brica de ciment din Fieni ar îm
brățișa cu drag vreo Inițiativă 
care să facă ca scena clubului 
muncitoresc să fie din nou ani
mată de către tinerele talente — 
artiștii amatori. Dar asemenea 
inițiative lipsesc.șt ele nu vin nici 
din partea acelor persoane din ca. 
drul fabricii noastre cărora le re
vin aceste 6arcini și. nici din par- 

acelora de la Comitetul raio-tea
nai U.TM. Pucioasa, care au ui- 
tat că tinerii de la Fieni vor și el 
să se bucure de satisfacția pe care 
le-o dau cîteva ore petrecute în 
cîntec și dans.

Mulți tineri de la fabrica de ci
ment „Ilie Pintilie" ar putea face 
parte din echipa artistică. Multe 
talente ar fi descoperite și ajutate 
să progreseze dacă cineva 6-ar 
îngriji să formeze o echipă artis
tică, Dar dacă această preocupare 
lipsește, nu ne rămîne decît să 
folosim acest prilej care, poate, îi 
va determina pe cei în drept aă 
ia măsurile cuvenite și să facă tot 
posibilul ca și la fabrica de 
ment Fieni să existe o echipă 
tistică.

Corespondent
IFRIM PALANCIUC 

lăcătuș — Fabrica de ciment- 
Fieni

ber, primul de acest fel tn tara 
noastră.

Organizarea acestui parc-mu- 
zeu a fost acceptată de către 
sfatul popular regional, urmind 
a se întocmi lucrările prelimina
re și planurile de detaliu.

Corespondent
PETRU RACOV1ȚA 

de la Muzeul de istorie 
naturală — Sibiu

Local 
pentru cooperativă

ci-
ar-

Un parc-muzeu 
la Sibiu

curtnd. din inițiativa orga- 
locale ale puterii de stat 
sprijinul comitetului orășe-

Să dăm tot sprijinul tinerilor inovatori
-•(Urmare din pag. l-a)

tehnic al uzinelor „Vasile Roai- 
tă“ din Capitală. Din anul 1950, 
de cînd a luat ființă, cabinetul 
tehnic este într-o continuă „reor
ganizare". Abia de curînd s-a tre- 
țut.la inventarierea cărților, și 
jtțpbăbil că odată/C1X. acest eveni
ment, se va afla,,precis ,șj care 
|in("cărțile exis.tente. Deși, uzina 
ptoduce utilaj pentru agricultu
ră, cărți privind construcția a- 
cestor mașini nu prea sînt tn bi
bliotecă. In schimb se găsesc din 
bhundență cărți de’ Electrotehnică 
jfotie matematic superioare.
‘,Țn!.'unele Infte^Wtfd&rnu exis
tă'preocupare 'pWi'ftu populatlza- 
feă ’în rinduL tineretului'ă frfo- 
bleriteior celor mar ’ importante 
din tematfci’.e de inovații și mi
eii rțecanizări, organele tehnice 
de conducere mulțumindu-se doar 
cu afișarea acestora tn cadrul ca
binetului tehnic. Cum să se cu- 
ndăScă în rîndgl itnihcltcrfilor de 
lă fabrica de îttcălțărtitrte „Ki- 
rbv“ din Capitală- feifrâtica de 
inovații, cînd colectivul cabinetu- 
luf'tehnic și-a trecut'în plan abia 
tn"trimestru! trei al-anului obier- 
twuls elementar de a întocmi și 
difuza planul tematic ?
'"‘Sîflt mulți tineri, muncitori Care 
pătrunși de dragoste pentru j>ro- 
mșVârea a ceea ce este înaintat, 
ădirc o serie de Idei prețioase în 
vhderea perfecționării utilajului. 
Ei'tfdbuie însă sprijiniți' cu'dra- 
'gbsțd pentru ca ideile lor să fie 
îmbogăți le. să-și poată întocmi 
documentația tehnică necesară, 
să. realizeze prototipul. Din păca
te, însă, în unele întreprinderi 
există incă birocrație în tezolva- 
făâ problemelor de inovații. Se 
îrttîm'plă adesea ca o serie de ino- 
vupf prețioase să zacă luni șl ani 
de-ă rîndul fără a ff discutate. 
Alte ori munca cu inovațiile se 
termină imediat ce inovația a 
fost rezolvată, fără să mai exis- 

• te din partea unor tehnic'eni de 
la cabinetul tehnic dragoste și 
tragere de inimă pentru aplica
rea și generalizarea inovațiilor. 
Tînărul inginer Ion David de la 
Comp'exul C.F.R. „Grivița Ro
șie", de pildă, a realizat un dis- 
■pozitlv pentru călire cu flacăra 
oxiacetilentcă. Acest dispozitiv e 
în'b'drfstrucție... de un an și ceva. 
Același lucru s-a întîmplat și cu 
dispozitivul de strunjit sferic rea
lizat de Inginerul M. Mehedin- 
tatUE3Si a Pus oare Cineva din 
cpndpeerea acestei uzine întreba
rea’ee aport ar-aduce în produc
ție'aceste inovații, dacă s-ar apli
că și generaliza ? Faptele dove
desc ca nu. In general, întreprin- 
^errte...tntimpina unele greutăți 
țrr.țKfolvarea inovațiilor din .lipsa 

e’.ter de prototipuri, ..La 
6 „Grivița Roșie" îrsii, 
m atelier special a.mena-

ducerea tehnică a uzinei tolerea
ză ca atelierul să confecționeze 
broaște de uși, ivăre etc.

Din păcate acesta nu este sin
gurul caz. Aspecte de tărăgăna
re a rezolvării și aplicării unor 
inovații se găsesc nu numai la 
nivelul întreprinderilor, dar chiar 
în cadrul unor direcții generale 
și ministere, printre care se bilă 
și Ministerul Materialelor de 
Construcții, Direcția Centrelor 
Mecanice, precum și alte direc
ții generale din cadrul Ministe
rului Agriculturii. Organele Mi
nisterului Materialelor de Cons
trucții, de pildă, deși au primit 
de patru 
inovație ' 
reparații 
(ventilul 
cu apă), 
ralizată.

Faptul 
prinderi 
tori este .... __
metodelor folosite de 
nete tehnice care nu 
o muncă permanentă 
mularea mișcării de 
unele cabinete

ani spre generalizare o 
anlicată la Atelierele de 
utilaj greu 
de 
ea

construcții 
aer comprimat răcit 
nu a fost încă gene-

că într-o serie de între- 
numărul tinerilor inova- 
încă mic se datorește și 

unele cabi- 
desfășoară 
pentru Sti- 

inovații. La 
tehnice, printre

— Ce zici, merită stimula
tă inova|ia asta cu 2000 lei ?

— Ași, cel mult 200 lei. 
Autorul doar nu-i nici șef de 
secție I

lui. Așa s-a întîmplat la „Atelie
rele de reparații utilaj greu cons
trucții" : cînd un inovator a ce
rut un motor vechi nefolosit, pe 
care să experimenteze trecerea de 
la alimentarea cu benzină la cea 
cu motorină, cererea i-a fost res
pinsă motivîndu-i-se că această 
trecere n-ar fi „rentabilă".

Centrul mecanic Ciuinița în- 
tîmpină greutăți în rezolvarea 
inovațiilor și in aplicarea lor din 
partea Direcției centrelor meca
nice din Ministerul Agriculturii, 
care nu rezolvă în mod operativ 
propunerile 'trimise, frinînd prin 
unele dispozițiuni aplicarea u- 
nor inovații care ar aduce eco
nomii mari. Un exemplu conclu
dent în această direcție îl consti
tuie inovația privind modificarea 
pompei de apă I.A.R., despre care 
tovarășii de aici afirmă că ar fi 
o metodă „cunoscută" și prin 
urmare nu constituie o inovație. 
Prin acest fel de a rezolva ino
vațiile, tovarășii în cauză uită 
că și metodele cunoscute pot fi 
și trebuie extinse, iar cei ce le 
extind trebuie stimulați.

Prețuind munca inovatorilor, 
partidul și guvernul au stabilit 
norme precise de recompensare a 
lor. Cu toate acestea, în unele 
întreprinderi aceste norme nu 
sînt întotdeauna respectate. La 
întreprinderea de electricitate 
Cimpina, recompensele cuvenite 
tinerilor inovatori se stabilesc 
mai ales după „impresie", 
„apreciere", în loc ca ele
acordate pe bază de calcule teh- 
nico-ecOnomice. In rezolvarea te
melor de inovații la această în
treprindere se mai folosesc ade
sea unele metode de-a dreptul 
ciudate. Pentru ca inovatorul 
să-și poată realiza mai ușor ino
vația, pentru ca să poată avea 
satisfacția că va fi aplicată mai 
curînd, i se face propunerea să 
„coopteze" un „colaborator mai 
de vază", fără de care inovația 
n-ar avea sorți de izbîndă. Prin 
această practică necinstită ingi
nerul șef al întreprinderii a a- 
juns „colaborator" la multe ino
vații.

In unele întreprinderi ale Mi
nisterului Căilor Ferate elanul 
inovatorilor este adesea frînat 
datorită lipsei de interes în ceea 
ce privește achitarea la timp a 
recompenselor. Din pricina unor 
metode greoaie practicate de to
varășii din Direcția Regională 
C.F.R. București, în primul se
mestru nu s-au achitat recompen
sele pentru nici una din inovații
le aplicate în acest an. Or, o con
diție esențială pentru ca mișca
rea inovatorilor să se dezvolte 
continuu este recompensarea jus
tă și la timp.

Statul nostru a învestit sume 
importante pentru a crea condiții 
care să ducă la stimularea mun
cii inovatorilor. Tinerii au nevoie 
de mai mult sprijin, de mai mul
tă îndrumare pentru a se forma

UTEMIȘTII 
întăresc

(Urmare din pag. l-a)

la 
care 
sări- 
iată

ne-a 
am

colectiva

care se află și cel al Șantierelor 
Navale Giurgiu, se obișnuiește să 
nu se înregistreze uneie propu
neri de inovații pe considerentul 
că ar fi prea „mărunte". Această 
situafie a determinat pe inova
tori să nu mai prezinte inovațiile 
cabinetului tehnic decît după ce 
și-au construit prototipul, ceea ce 
duce la risipă de energie -și timp.

In multe întreprinderi, cabine
tele tehnice nu sprijină îndeajuns 
perfecționarea și rezolvarea pozi
tivă a inovațiilor. In loc să cau
te cu grijă „simburele prețios" 
pe care-1 au unele idei de inova
ții, unii tovarăși de la astfel de 
cabinete tehnice văd riumai even
tualele lipsuri ale acestora și le 
resping cu multă ușurință, scă- 
pînd in felul acesta și de obliga
ția de a crea condiții inovatoru-

ca buni muncitori, pentru a creș
te din punct de vedere tehnic, 
întreprinderile noastre au putin
ța să le acorde mai mult ajutor. 
Există pretutindeni cadre tehnice 
capabile să rezolve unele proble
me care frămintă pe tinerii ino
vatori, există utilaj perfecționat, 
material tehnic documentar etc. 
Lipsesc, însă, în unele locuri dra
gostea și dorința de a contribui 
cu pricepere la îndrumarea pri
milor pași ai tinerelor vlăstare.

Este oare munca pentru rea
lizarea planului ruptă de proble
ma inovațiilor ? Fără Îndoială că 
nu.

Pentru ca munca de inovații 
să- dea roade din ce în ce mai 
bune, e necesar ca organizațiile 
de bază U.T.M. să acorde o mai 
mare atenție impulsionării re
zolvării propunerilor de inovații 
făcute de tineri. In Colaborare cu 
cabinetele tehnice și cu sindi
catul, organizațiile U.T.M. au 
datoria să popularizeze cele mai 
bune propuneri de inovații, să 
organizeze, schimburi de expe
riență și cicluri de lecții care să 
ducă la creșterea nivelului tehnic 
și la o mai intensă participare a 
tineretului în mișcarea de inova
ții.

Sprijinind cu dragoste pe tine
rii inovatori, vom valorifica bo
gate rezerve interne de creștere a 
producției și productivității mun
cii, de reducere a prețului de cost 
și astfel vom crea noi și mari 
posibilități de dezvoltare a eco
nomiei noastre naționale, noi și 
mari posibilități de creștere a ni
velului de trai al oamenilor mun
cii.

De 
nelor 
și cu 
nesc de partid, a fost constituită
la Sibiu o comisie formată din 
reprezentanți ai diferitelor insti
tuții științifice și culturale, pen
tru a studia posibilitatea creării 
unui mare muzeu în aer liber 
in Sibiu.

Acestui muzeu i-a fost afecta
tă o suprafață de peste 100 hec
tare șl va cuprinde frumosul 
parc „Sub arini" din centrul ora
șului, pădurea Dumbrava cu lacu
rile, precum șl terenurile limi
trofe. Se proiectează, pe Ungă 
modernizarea și mărirea actualei 
grădini zoologice, organizarea 
unei vaste grădini botanice.

Condifiile specifice climaterice 
ale Sibiului, dat fiind așezarea 
geografică prielnică, oferă posi- 
bilităfi pentru înzestrarea grădi
nii botanice cu specii variate de 
plante, mergind de la anumite 
plante de zonă mediteraneană — 
cum ar fi magnolia, care se dez
voltă tn condifii mai mult decît 
satisfăcătoare la Sibiu — și pînă 
la uriașii brazi ai Carpatilor. 
Parcurile Sibiului posedă și tn 
prezent cîteva rarități din lumea 
vegetală, iar încercarea de a a- 
dapta un număr cit mai mare 
de plante de zonă caldă, ar da 
rezultate pozitive.

Pe de altă parte, grădina zoo
logică actuală — datorită situă
rii tn pădurea Dumbrava — ofe
ră condifii semlnaturale pentru 
viafa animatelor captive.

Colectivele de cercetători știin
țifici ale celor două mari muzee 
din Sibiu — Muzeul Brukenthal 
și Muzeul de istorie naturală — 
pot sprijini, prin cunoștințele și 
prin munca lor, înființarea aces
tui multilateral muzeu In aer li-

Harnicul dulgher Ion Crețu și 
cei doi feciori al săi discutau cu 
înflăcărare construirea unui nou 
local pentru cooperativa din satul 
lor — Nicșeni, raionul Botoșani. 
Bătrînul dulgher a scos o foaie 
de hîrtie, pe care era planul nou
lui local.

— Temelia o vom face din ci
ment și pietriș, s-a adresat dul
gherul feciorilor.

— Da, însă ne trebuie cheres
tea pentru cofraj, i-a răspuns 
Gică, unul din fii.

— In două zile vom avea tot 
materialul necesar.

Și așa discutau și planificau 
ce vor face și cum vor trebui să 
lucreze pentru noul local al coo
perativei.

Această frumoasă inițiativă a 
fost luată de adunarea generală 
a membrilor cooperativei cit și a 
oamenilor din sat, care s-au an
gajat să sprijine lucrările noii 
construcții. Și treburile au tnce
put. Astfel, s-a strîns suma de 
lei 9200 și diferite cereale, in va
loare de 1.200 lei cu care s-a cum
părat materialul necesar pentru 
construirea localului.

In prezent lucrările au ajuns la 
jumătate și continuă cu multă 
intensitate. Un ajutor prețios 
l-au dat membrii gospodăriei a- 
gricole colective din sat, eviden- 
țiindu-se utemiștii Vasile Cojocar 
Ion Pascaru, Ștefan Honceru și 
alții. De asemenea membrii coo
perativei au dat un sprijin perma
nent, prestînd diferite munci vo
luntare. Printre cetățenii fruntași 
în acțiunea de construire a nou
lui local se află și utemiștii 
Gheorghe Tătărășeanu, Constan
tin Crețu și alții.

Corespondent 
VASILE MOȘNEAG 

vînzător la cooperativa 
Nicșeni-Botoșani

A in
Vinătorii 

prag de iarna
Filiala raională de vinătoare 

Caransebeș se pregătește intens 
pentru iarnă, in intreg raionul s-a 
asigurat toată hrana necesară a- 
nimalelor din pădure ca: finețe, 
frunzare etc. Cantitățile de hrană 
au fost asigurate și sint puse Ia 
adăpost in cele mai bune 
diții.

De asemenea, vinătorii 
preocupați și de distrugerea
număr cit mai mare de animale 
răpitoare. Pînă la sfirșitul trimes
trului trecut planul a fost înde
plinit cu 100 la sută, un aport 
însemnat la îndeplinirea planului 
l-au adus vinătorii Iosif Albu- 
lescu, din comuna Bucura, Petru 
Dăghicia, din comuna Civiran. 
Mihai Pencov, din comuna Zăgu. 
jenl și alții.

con-

sînt 
unui

Corespondent
N. PIRVU 

funcționar, Caransebeș

Noi sortimente de

MAISTRUL
PETROLIST naUlU Pașai

j
!

In capitala Republicii Populare Albania, Tirana, se deschide 
astăzi cel de al IlI-lea Congres al Uniunii Tineretului Muncitor 
din Albania. Cei mai vrednici reprezentanți ai tineretului albanez 
se intrunesc pentru a face bilanțul activității organizației revo
luționare a tineretului din Albania, pentru a trasa noi căi, noi 
perspective de muncă.

Chiar de la constituirea sa, organizația tineretului albanez a 
fost un sprijin de nădejde al Partidului Muncii din Albania. 
Ea și-a închinat toate forțele pentru cauza partidului și a po
porului — construirea socialismului. Ea numără astăzi in rindu- 
rile sale peste 100.000 de tineri și tinere.

Tineretul albanez a tntîmpinat Congresul Uniunii Tineretului 
Muncitor cu succese deosebite in muncă. Peste 8.000 de tineri 
muncitori au anunțat că in cinstea Congresului și-au îndepli
nit planul anual. Ca rezultat ai aplicării celor peste 427 pro
puneri de inovații și raționalizări prezentate de tineri, pre
cum și al valorificării rezervelorinterne, in decurs de 5 luni au 
fost realizate economii de peste 61 milioane lekl

Tineretul din țara noastră urmărește cu un sentiment de bu
curie succesele repurtate de tineretul albanez, și urează noi suc
cese tn muncă tineretului albanez și succes deplin lucrărilor 
Congresului Uniunii Tineretului Muncitor din Albania.

sa, el a fost primit 
înaltă calificare și 
tlrziu era bine ini»

/„ ' Ultima inovație confecțio
nată In atelierul de prototi
puri’ al Complexului C.F.R. 1 
Grivița Roșiei |

jat pentru acest lucru. Necazul 
este că in timp ce prototipurile de 
inovații nu-și găsesc „rînd“ con-
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TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru).

Colectivul fabricii de produse 
zaharoase „Kandia" din Timi
șoara șl-a îndeplinit și depășit 
lună de lună planul de produc
ție. Aceasta a făcut ca planul a- 
ouai să fie îndeplinit în ziua 
19 noiembrie a.c.

Noile sortimente realizate 
cursul acestui an printre care 
mințim ciocolata „Alunetă", 
gurile de ciocolată pentru pomul 
de iarnă (ursuleți, cizmulițe, bas- 
tonașe) sau vișinile cu spirt aco
perite cu ciocolată, arată că ei 
s-au achitat cu cinste de obliga
țiile amintite.

Realizările dobîndite de colec-

de

în 
a- 
fi-

produse zaharoase
tivul fabricii „Kandia" au fost 
posibile datorită aplicării unor 
importante măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. Ca urmare a acestui 
lucru productivitatea muncii a 
sporit în fiecare lună ajungînd 
ca în octombrie să creasca cu 16 
la sută. In primele rînduri ale în
trecerii se află membrii brigăzi
lor conduse de tinerele Georgeta 
Gîscan, Elisabeta Halciu, Terezia 
Rozsazs și altele.

Pentru a dezvolta realizările 
obținute colectivul de aici s-a an
gajat să mai producă peste plan, 
pînă la 30 Decembrie, mai bine 
de 20 vagoane de diferite produ
se zaharoase,

Habib Pașai și-a începui de 
curtnd munca la întreprinderea 
petroliferă din Patos. Cu toate 
acestea, numele ttnărului maistru 
a devenit foarte repede cunoscut 
in întreaga întreprindere.

Habib Pașai s-a născut și a 
crescut tn satul Malakastra din 
Hekal. Lutnd parte la lupta de 
eliberare națională, el a străbătut 
— cu arma în mină — toate 
giunile fării și a participat 
numeroase acfiuni militare 
celei de a 14-a brigăzi.

După eliberare, lui Habib,
de altfel tuturor muncitorilor 
simpli, i s-au deschis tn față căi
le învățăturii. El a terminat școa
la de șapte ani și a început să 
studieze literatura marxistă. A 
devenit prietenul cărților și al

re
ia 

ale

ca

revistelor simfinduse îndeosebi 
atras de activitatea culturală.

Militarul demobilizai a părăsit 
orașul și intr-o zi a iernii trecute 
porni pe drumul dealurilor 
Patos.

Patos devenise un mare 
vor al „aurului negru" din 
nia. Habib Pașai aflase cite ceva 
din ziare, dar bineînțeles a citi 
nu înseamnă totuși a vedea.

— Ce meserie vrei să înveți? 
— l-a întrebai la direcția între
prinderii.

Rămase oarecum nedumerit. 
De bună seamă că nu se aștep
ta la o asemenea întrebare.

— Ai vrea să devii tehnician 
la curățatul pufurilor?

Habib nu prea gtndi mult, dar 
acceptă.

de la

rezer»
Alba»

— La oricare întreprindere te 
vei duce, i se spuse la direcție, 
fiecare muncitor necalificat se 
poate califica: aceasta este sar
cina noastră de frunte, căci acest 
lucru ti cere tehnica actuală cu 
care sint înzestrate întreprinde
rile noastre petrolifere. Curățatul 
puțurilor constituia o meserie 
nouă pentru Habib, dar el o în
drăgi curtnd.

La cererea 
la cursul de 
trei luni mai
flat în meserie. începu curățirea 
puțurilor 374, 328, 309,

„Cu patru zile înainte de ter
menul fixat" — aceasta a fost 
prima propunere a lui Habib Pa
șai. Executarea ciclului tinztnd 
să accelereze curățirea pufurilor 
implica unele calcule tehnice a- 
mănunfite. Nu se putea însă rea
liza acest lucru fără o bună or
ganizare a brigăzii, fără o pre
gătire desăvirșită și exemplară a 
locului de muncă, fără crearea 
rezervelor indispensabile pentru 
curăjirea unui puf. Inifiativa lui 
Habib privind accelerarea cură
țirii pufurilor deschidea largi 
perspective pentru sporirea pro
ductivității muncii, pentru înde
plinirea mărefelor sarcini ale ce
lui de-al doilea plan cincinal. 
„Noi putem, noi trebuie să dăm 
tării med mult petrol" — aces
ta este gtndul tinărului maistru 
petrolist.

...Acum ctteva zile a trebuit să 
mă deplasez la direefia întreprin
derii petrolifere din Patos pentru

ror erau îndreptate numai 
cei care iubeau vitele și 
erau cunoscuți ca oameni 
tori în vreme de nevoie. Și 
că totul s-a petrecut pe neaștep
tate. Organizația U.T.M. 
strîns și ne-a întrebat ce
zice dacă ni s-ar încredința con
ducerea atelajelor. Toți am fost 
bucuroși pentru că propunerea 
fusese pe voia noastră. Am mers 
într-o seară la președinte. El 
ne-a ascultat cu interes păsul și 
a ținut să afle și părerea vîrst- 
nicilor. Președintele și mulți 
vtrstnici au susținut propunerea 
noastră. După ce ni s-a încre
dințat conducerea atelajelor noi 
ne-am. dat cuvîntul să facem 
treabă bună șj nu ne-am întors 
vorba. Am însămînțat în toam
na acestui an 145 hectare cu 
grîu, orz și răpită. Am trans
portat 107 mii kg. de porumb 
de pe cîmp și materialul nece
sar pentru un staul de vite, o 
remiză și un porumbar. De cîte 
ori am fost trimiși în interesele 
gospodăriei n-am spus nicio
dată nu".

★
Vreme îndelungată membrii 

biroului comitetului raional au 
avut părerea, mult păgubitoare, 
că îndrumarea în muncă și spri
jinul ce trebuie să-l dea tineri
lor cu funcții de răspundere din 
gospodăriile colective nu sînt de 
competența lor. Experiența le-a 
dovedit că greșeau. Dîndu-și 
seama de acest lucru au pornit 
să muncească într-un chip nou. 
Datorită îndrumării practice dată 
jn această direcție organiza
țiilor de bază U.T.M. din gospo
dăriile agricole colective acestea 
au început să considere contri
buția la rezolvarea problemelor 
de producție ca parte componentă 
a activității lor. Urmările au fost 
din cele mai bune.

In toamna aceasta, sfecla fura
jeră a gospodăriei colective „Pă- 
mînt desțelenit" era amenin
țată de inundație. Organizația 
U.T.M. a pus în discuția ute- 
miștilor și tinerilor din gospo
dărie problema salvării nutrețu
lui din baltă. Pe loc s-a format 
o echipă compusă din surorile 
Nițu și Apostol, împreună cu 
utemistele Jeana Alecu, Elena 
Ionescu și tînăra Aristina Coipan 
care au primit sarcina să dea aju
tor tînărului Ion Paște, vice
președintele gospodăriei, care pri
mise sarcina să meargă cu 
colectiviștii și să recolteze toa
te suprafețele cu sfeclă furajeră 
amenințate. Datorită muncii e- 
chipei de tineret, într-o săptă
mînă această sarcină a fost în
deplinită.

La gospodăria colectivă din 
Călărașii Vechi se aglomeraseră 
odată mai multe lucrări; însă 
mînțările de toamnă, arături, 
culesul bumbacului și al porum
bului. Toate aceste lucrări cereau 
aceeași urgență.

Lipsă mare de brațe de mun
că ducea mai ales brigada con 
dusă de utemistul Mișu Barac. 
Pentru a-i veni in ajutor, orga
nizația de bază U.T.M. a luat o 
inițiativă îndrăzneață: cu con- 
simțămîntul conducerii gospodă
riei, a format o echipă de șoc 
compusă din tinerii Ecaterina 
Boțea, Veta Neagu, Nicolae A- 
lexandru, Florea Stroie, Petre 
Istrate și Iona Gh. Petcu, cu- 
noscuți ca cei mai buni culegă
tori de bumbac din gospodărie, 
înainte de a porni la muncă, bi
roul organizației de bază U.T.M. 
a discutat cu tinerii despre lipsa 
brațelor de muncă. Ei au pro
mis că vor îndeplini zilnic cite 
3—5 norme și și-au respectat 
promisiunea. Neîntrecută a fost

a vizita sectorul Nr. II, unde lu
crează tînărul Habib Pașai.

Cobortnd pe panta din spre 
Rusigna, peste tot vezi numai 
pufuri cu macarale metalice, pre
tutindeni Intilnești motoare mici 
care pun în funcțiune pompele 
aspiratoare de petrol. Aceasta e 
caracteristica acestei zone de ex
tracție. Aci lucra brigada lui Ha
bib Pașai.

înainte de a ajunge la locul 
de extracfie, un zgomot neobiș
nuit, care creștea pe măsură ee 
mă apropiam, se auzea tn valea 
Rusigna. Spun neobișnuit, căci 
tn acest moment tractoristul lă
sase să iasă 
adtncime de 
vedea ieșind 
ungere care
gilă, grămăjoare de pietre care 
se găseau

tot gazul și dintr-o 
1.000 de metri se 
odată cu godeul de 
aducea nisip și ar-

însă utemista Ecaterina Boțea, 
care a cules in fiecare zi cite 
80 kg. bumbac, adică cinci nor
me și jumătate.

O acțiune importantă au între
prins, din inițiativa organizației 
de bază U.T.M., și tinerii Tanța 
Popescu, Gherghina I. Bolocan, 
Vasile P, Ivan, Radu A. Radu, 
Iordan N. Bălan și alții, de la 
gospodăria colectivă „Aurora" 
împotriva gîndacului ghebos, 
care pusese în mare pericol su
prafețe întinse cu culturi cerea
liere și legumicole.

Biroul comitetului raional U.T.M. 
se preocupă ca utemiștii cu func
ții de răspundere în gospodăria 
colectivă să ducă și muncă de 
organizație, ceea ce îi ajută la 
ridicarea propriului lor nivel, la 
cîștigarea unei experiențe va
loroase. Șapte utemiști, care în
deplinesc diferite munci în con
ducerea unor gospodării colec
tive, au sarcini concrete în co
mitetul raional U.T.M. fiind aleși 
ca membri ai acestui comitet.

Mulți dintre tinerii cu funcții 
de răspundere sînt aleși in co
mitetele organizațiilor de bază 
U.T.M., iar alții au sarcina de 
propagandiști la formele de în- 
vățămînt politic. O mare parte 
dintre acești tineri au fost re
comandați de organizațiile U.T.M, 
organizațiilor de bază P.M.R. 
pentru a deveni candidați și a- 
poi membri de partid. Nici un 
utemist din cei 41 șefi de echi
pă, 29 brigadieri și 48 membri 
în consiliile de conducere ale 
gospodăriilor colective din raio
nul Călărași nu a rămas fără 
sarcini de organizație.

Biroul comitetului raional 
U.T.M. nu se mulțumește însă 
numai cu atît. Membrii lui au 
întocmit un plan pentru îmbună
tățirea muncii cu tinerii care 
au funcții de răspundere în gos
podăriile colective. Ei și-au pro
pus printre altele să organizeze 
consfătuiri și întîlniri pentru 
schimb de experiență ale tineri
lor șefi de echipă, brigadieri și 
membri ai consiliilor de condu
cere la care vor invita și vîrst- 
nici, fruntași ai recoltelor bo
gate, specialiști șj oameni cu o 
îndelungată activitate în condu
cerea agriculturii socialiste. 
Conform planului, în toate gos
podăriile colective se vor orga
niza seri ale tinerilor zooteh- 
niști. pomicultori, viticultori și 
a celor de la cultura mare, pen
tru studierea experienței locale 
a celor mai buni tineri și vîrst- 
nici din aceste sectoare.

Planul prevede și propunerea 
de a se intensifica schimbul de 
scrisori între tinerii cu munci de 
răspundere, pentru ca noile me
tode și realizări să fie cunoscute 
mai repede. La comitetul raional 
există și părerea că ar fi nime
rită editarea unul buletin perio
dic, care să Informeze pe ti
nerii din toate gospodăriile colec
tive despre tot ce se ivește nou 
în munca unei echipe sau bri
găzi de tineret. Membrii birou
lui comitetului raional și-au mai 
propus să studieze împreună cu 
conducerea gospodăriilor colec
tive posibilitatea de a încredin
ța tineretului anumite sectoare 
de producție. împreună cu con
ducerile gospodăriilor colective 
vor să găsească și un sistem de 
stimulare care să atragă 
aceste acțiuni un număr cit 
mare de tineri. Important 
și faptul că toate sarcinile
acest plan sint în așa fel chib
zuite, îneît dau posibilitatea fie
cărui activist, fiecărui membru 
al comitetului și biroului raio
nal U.T.M. să-și ducă activita
tea mai ales acolo unde mun
cesc tinerii, acolo unde fiecare 
sarcină din plan trebuie să 
prindă viață.

spre 
mai 
este 
din

Curățitul se terminase, acum tre
buia grăbită închiderea puțului.

Zilele acestea, tînărul maistru 
petrolist Habib Pașai. care nu 
lucrează decît de ctteva luni pe 
terenurile petrolifere, a închis cel 
de-al 74-lea puf cu o depășire de 
viteză de 10 ore pentru fiecare 
puf, realizind o economie de 
62.930 leki.

După ce am stat mult timp de 
vorbă, m-am despărțit de tînărul 
maistru Habib Pașai. L-am revă
zut mai tlrziu la cinematograful 
orașului cu clfiva dintre tovară
șii săi de muncă; a doua zi la 
bibliotecă, tn sala clubului. la 
examenele de sftrșit de an.

Acesta este Habib Pașai, care 
alături de sute de tineri munci
tori petroliști, construiește viito
rul Albaniei libere.

HAJDAR TOSKApe stratul de petrol.

Tineretul albanez are largi posibilități de a se califica în 
ramura preferată. Fotografia înfățișează un grup de studenți 
ai Institutului Superior de Agricultură din Tirana, care se pre- 

gătesc in laborator pentru susținerea examenului de stat.



Din experiența instructorilor raionali U.T.M.

Aproape de tineret
La Congresul al II-lea al 

U.T.M., atît raportul de activitate 
al C.C. al U.T.M., cit și discuțiile 
purtate de delegați, au scos, la 
iveală necesitatea întăririi legă
turii permanente dintre organele. 
U.T.M. și masa largă a tinere
tului in scopul mobilizării tuturor 
fc.'teior pentru realizarea sarci
nilor de producție și de organi. 
za t>e.

Pornind de la această necesi
tate, biroul comitetului raional a 
analizat felul cum am muncit 
noi în această direcție, iuînd mă
suri corespunzătoare pentru lichi
darea tendințelor de birocratism 
și formalism din activitatea sa și 
a comitetului raional. Una din a- 
ceste măsuri se referă la activi
tatea grupului nostru de instruc
tori. Atunci am constatat că a- 
vem instructori raionali capabili, 
care cunosc tineretul și proble
mele sale, oameni iubiți și sti
mați de tineri. Dar in apara
tul nostru se mai găseau și 
activiști rutinați, insuficient pre
gătiți ideologic și cultural 
și chiar unii ca Scarlat loan, 
a cărui atitudine morală consti
tuia un prost exemplu în fața ti
neretului. După o matură cerce
tare noi am eliberat pe unii din
tre aceștia din muncă, împrospă- 
tind aparatul cu utemiști capa
bili, care s-au distins ca organi- 
gatorl pricepuți ai tineretului.

Aceste îmbunătățiri aduse apa
ratului nostru, am început să le 
consolidăm prlntr-o muncă susți
nută de instruire și educare a fie
cărui activist. încît în scurt timp 
aceștia să devină ajutoare pre
țioase ale comitetului raional. Ast
fel. Ia sediul comitetului raional 
se fac — cu ajutorul comitetului 
raional de partid — expuneri în 
fața activiștilor cu privire la po
litica partidului nostru, la eveni
mentele internaționale, precum și 
discuții în jurul altor probleme 
menite să lărgească orizontul 
politic cuPural a! instructorilor 
noștri. De asemenea tn ultimul 
timp se realizează cu regularitate 
un larg schimb de experiență în
tre instructori.

Acum sintem in măsură să con
statăm o îmbunătățire a activi
tății instructorilor noștri pe linia 
lărgirii legăturii acestora cu 
masa tinere.ului, a cunoașterii 
problemelor care-i frămintă pe ti
neri. Să luăm un exemplu Tov. 
Stoica S‘.an. instructor al comi
tetului raional, are in raza sa de 
activitate 24 organizați de bază, 
cele mai multe fiind uzine mari 
ca: „Eiectro-Cablul". ..Electro- 
Izolantul", fabrica „Cimentul"- 
Bucureștț, fabrica de sticlă, o fa
brică de Încălțăminte, o filatură 
de bumbac, 2 șantiere, un spital, 
2 școli-profesionale și alte orga
nizații care numără pșste 3000 u- 
temiști. Aceste uzine își îndeplinesc 
planul ritmic; uzinele„23 August" 
dețin drapelul de întreprindere 
fruntașă pe ramură, uzina „Repu
blica" are mențiune pe ramură de 
producție, tar organizația de ti
neret deține drapelul de organi
zație fruntașă pe raion. Nu este 
ușor să controlezi și să ajuți fn 
muncă asemenea organizații. Este 
drept că tov. Stoica nu muncește 
singur El este ajutat în perma
nentă de un grup de instructori 
extrabugetari, al căror număr 
în anumite perioade crește pînă la 
10—12 tovarăși.

Folosirea acestui activ în re
zolvarea sarcinilor curente îi dă

posibilitatea să cunoască bine ac
tivitatea din întregul grup și îi 
creează condiții să se ocupe de 
studierea atentă a unor proble. 
me deosebite pentru organizațiile 
de bază.

De pildă, în organizația de la 
„Noua filatură «de -bumbac" s-a 
constatat că activitatea brigă
zilor de producție nu era la 
nivelul dorit. Nici gazetele de 
perete ale brigăzilor și nici 
postul U. T. M. de Control nu 
mai desfășurau o activitate 
rodnică. Prima .grijă a in
structorului Stoica-Stan a fost 
aceea de a se consuita cu tine
rii asupra cauzelor care au de
terminat această stare de lucruri. 
Apoi trebuia stabilit dacă există 
dorința din partea lor de a lu
cra constituiji in brigăzi. Tine, 
rele muncitoare Paraschiva Bucur, 
Constanța Stoica și alți tineri, 
și.au exprimat dorința să lucreze 
constituiți în brigăzi. Pentru rea
lizarea dorinței acestora, instruc
torul s-a consultat cu organiza
ția de partid, conducerea fabricii, 
cu sindicatul și, ajutînd comite
tul U.T.M., au stabilit împreună 
măsurile corespunzătoare «acti
vizării brigăzilor și a posturilor 
U.T.M. de control. Rezultatul mă
surilor luate s-a dovedit bun. 
Astăzi funcționează 6 brigăzi ca- 
re.și îndeplinesc planul.

De asemenea, la Atelierele 
Construcții 215, din discuțiile 
purtate cu tinerii Ion Florea, Ion 
Desișu, Gheo.ghe Mănescu, tov. 
Stoica Stan a constatat că nu 
sint cunoscute căile ridicării pro
ductivității muncii și reducerii 
prețului de cost. De aceea, cu 
ajutorul secției de propagandă a 
comitetului raional U.T.M. s-a t’- 
nut o conferință cu tema : ..Creș
terea productivității muncii și re
ducerea prețului de cost", la care 
au participat toti tinerii.

Instructorul raional trebuie să 
lie pregătit să ia măsuri ș. să 
ajute la îndreptarea lucrurilor i» 
toate compartimentele muncii de 
U.T.M Astfel, tov. Stoica a aju
tat utemiștilor de la fabrica „Ci- 
mentur.București. să îmbunătă
țească activitatea cercurilor po 
litice, tar la fabrica de încălță
minte „Ștefan Gheorghiu" să reac- 
tivizeze un număr de utemiști 
care nu mai trăiau viață normată 
de organizație. Dacă autoritatea 
instructorului este recunoscută 
— și trebuie spus că tov. Stoica 
se bucură de această autoritate— 
atunci sfera problemelor pe care 
I Ie ridică utemiștii este foarte 
largă și e firesc să fie așa. Tov. 
Stoica a fost sezisat de secretarul 
comitetului U.T„M. de la Fabrica 
de sticlă, că în 6ecția întreți
nere — datorită proastei or
ganizări a producției —- nu se 
respectă ziua de muncă de 8 ore 
pentru strungari. Putea trece ne
păsător pe lingă un asemenea lu
cru ? Bineînțeles că nu și cu pu 
țină strădanie lucrurile au ios< 
puse la punct.

O mare atenție trebuie să acor
de instructorul raional cadrelor 
din organizațiile de bază. El este 
cel mai aproape de secretarii și 
membrii comitetelor U.TM.. ti 
poate sfătui. Încuraja în momente 
mai grele și ajuta practic să re
zolve problemele pe care ie ridică 
zilnic viata. Si in acest dome 
niu. cele citeva exemple cunoscu
te de comitetul raional dovedesc 
că tov. Stoica s-a orientat bine 
In comitetul U.T-M. de la «Ci

mentul" - București, responsabil 
cultural sportiv este tov. Maria 
Sîrbu, o lată inimoasă, dar la în
ceput lipsită de exeperiență, in
suficient pregătită. Ea s-a bucurat 
în mod special de atenția in
structorului. Acum este unul din
tre cei mai activi mpmbri ai ‘Co
mitetului. .muncește frumos, cu 
inițiativă. Rătol Dumitru, secre
tarul. organizației de secție nr. 1 
de la „Ștefan Gheorghiu" a fost 
convins de instructor să-și conți 
nuie studiile și acum este elev al 
liceului seral. Secretarul organi
zației de Ia atelierele Construcții 
215, Nucu Deccbal, era un tînâr 
încăpățînat, care-și jignea tova
rășii de muncă, avea obiceiul să 
bruscheze oamenii etc. A fost 
necesară multă răbdare și perse
verentă pentru îndreptarea aces
tui tînăr, dar rezultatele obținute 
au răsplătit cu prisosință efortu 
rile instructorului.

Mai sint și alte exemp’e.
Se poate spune oare că tov. 

Stoica Stan este un activist de- 
săvîrșit ? Nicidecum. Este un om 
cu calitățile și slăbiciunile lui. 
Mai are încă foarte multe de :tv 
vățat pentru a putea face fată 
nobilei, dar grelei munci de edu
cator și sfătuitor al tinerelului. 
Am vorbit despre el însă, pen
tru că cunoaște și trăiește fră- 
mintările tinerilor, știe să se a- 
propie de ei cu modestie, e ală
turi de tineri și la muncă Și la 
distracții.

VICTOR TIRIACHIU 
prim secretar al Comitetului 
raional U.T.M. ..23 August”- 

București

Studenjii Institutului de 
Cultură Fizică și Sport Iți 
însușesc in timpul anilor de 
studenție nu numai cunoștin
țe teoretice, ci și deprinderi 
practice sportive.

In fotografie : studenta E- 
I lena Tătarii, din annl II exe- 

cutind un exercițiu la bară.

Muncă educativă 
cu elevii școlilor 

mixte
Incepînd cu acest an școlar, 

clasele 1-8 ale școlilor de cultură 
generală din tara noastră, au de
venit mixte. In anii următori, în- 
vătămîntul mixt 6e va extinde 
treptat și la celelalte clase.

Pentru a grăbi închegarea noi
lor colective de elevi in clasele 
care au devenit mixte, directorii 
școlilor și dirigrnțfi claselor au 
acordat o deosebită atenție muncii, 
educative, colaborlnd îndeaproape 
cu organizațiile U.T.M. și de pio
nieri. Astfel, elevii noi veniti în 
claseie devenite mixte au fost fa
miliarizați cu tradițiile școlii 
respective și au fost antrenați în 
diferite acțiuni comune care au 
deschis membrilor colectivului o 
perspectivă atrăgătoare, accesi
bilă perioadei respective, dezvol- 
tîndu-le gustul pentru studiu și 
munca obștească.

Un mijloc eficace pentru for
marea noilor colective Ia Școala 
medie mixtă din Cimpulung Mol 
dovenese. l-a constituit munca în 
comun a băieților și fetelor in a- 
telierul practic școlar și pe par. 
cela agricolă experimentală, iar 
Ia Școala medie mixtă nr. 2 din 
Botoșani, înființarea cercurilor ar
tistice și științifice a dat rezultate 
bune.

Printre școlile fruntașe sini 
Școala medie mixtă din Câmpu
lung Moldovenesc. Școala medie 
mixtă nr. 1 din Suceava, Școala 
medie mixtă nr. 1 din Bacău, 
Școala elementară de 7 ani din 
comuna Pîngărați, raionul Piatra 
Neamț, regiunea Bacău. Școlile 
medii mixte nr. 3 și 4 din Tg. 
Mureș și altele.

Activitatea instructiv-educativă 
din noile școli mixte este perma 
nent îndrumată de cabinetele pe
dagogice. Se organizează de a- 
semenea consfătuiri și consilii pe. 
dagogice la care participă cadre 
didactice, reprezentanți ai organi
zațiilor de tineret și ai comitete
lor de părinți. Aici sînt analizate 
pe larg problemele metodice ale 
educării noilor colective de elevi.

(Agerpres)

de

A 11-a sesiune a Adunării Generale a O. N. U,

Foto: D. F. DUMITRU

Peste 100 de 
operații de inima 
făcute la Spitalul 

Colțea
Peste 100 de operații de inimă 

au fost făcute în ultimii trei ani 
în secția de chirurgie a institu
tului de terapeutică al Academiei 
R.P.R. de la Spitalul Colțea din 
București.

Acest bilanț este mîndria me
dicilor și ajutoarelor lor de la 
acest important institut medical. 
In 88 la sută din cazurile opera
te în acești trei ani au fost ob
ținute rezultate excepționale care 
au deschis perspectiva dezvoltă
rii acestei ramuri a chirurgiei.

Conduși de academicianul N. 
Hortolomei — inițiatorul opera
ției pe cord în tara noastră, șe
ful secției de chirurgie, a Institu
tului de terapeutică al Academiei 
R.P.R., numeroși chirurgi printre 
care dr. T. Ghițescu, dr. T. Sed- 
lacek, dr. E. Papahagi, dr. E. 
Malițchi și multi alții s-au specia
lizat în intervențiile chirurgicale 
pe cord. Ei execută astăzi cu 
succes operații grele salvînd via
ța multora din bolnavii de inimă,

Activitatea Filialei
E.S.P.L.A. din Tg. Mureș

„Poștașul cobori de pe bicicletă 
In fața unei case scunde, cu o 
poartă vopsită galben de pe care 
căzuseră porțiuni mari de vop
sea.

CIndva scindările gardului erau 
proaspăt geluite, dar acum prin
tre crăpături se putea privi cu 
ușurință in curte. Casa cu două 
ferestre, poarta și gardul gri. 
toate abia ocupă 20 pași din lun
gimea străzii. Poștașul a ales cră
pătura cea mai mare și a privit 
dacă nu cumva în curtea pustie 
se vede vreun cîine, apoi a în
cercat poarta și neauzind nici un 
lătrat a intrat. Cu o voce .ofi
cială" a strigat:

— Alo 1 O telegramă l-„*
Așa începe acțiunea romanului 

„Speranța" al tinărului acriilor 
maghiar Papp Ferenc, apărut zi
lele acestea in E.S.P.L.A. (Filiala 
din Tg. Mureș). Socot că ar fi 
necesar să subliniem cite ceva 
despre această tinără, chiar cea 
mai tinără filială a Editurii de 
stat pentru literatură și artă.

înființată cu un an în urmă,

Noi filme documentare 
romînești

Printre noile filme documen
tare romineștij producții ale stu
dioului „Alexandru Sahia” care 
vor rula pe ecranele din Capita
lă șl din țară se numără „Lacul 
Roșu", un film in culori in regia 
lui Dumitru Dădîrlat, operator 
— Carol Covaci. „.Iurnal de 
bord" film -în culori care aduce 
pe ecran imagini din actlritatea 
unui vas de pescari, regizor Ion 
Radu, ihngiiî? Constantin Dem- 
binschi, „Primii pași fu sport" 
în regia lui Ion Blidaru, și fil
mul în culori „Istria", în regia 
lui Ion Bostan, imaginea Ilie 
Cornea.

Despre „Săptămîna teatrelor 
de păpuși din regiuni*’, eveni
ment care a avut loc' de curînd

în Capitală, au realizat un docu
mentar regizorul Dumitru Done 
și operatorul Ilie Cornea.

Frumusețea muntelui Rete
zat, fauna și flora lui interesan
tă, constituie-subiectul unui nou 
film documentar aflat în peri
oada de finisare la studioul „A- 
lexandru Sahia". Regia filmului 
o semnează Erwin Szekler.

Regizorul Mirel Ilieșu și ope
ratorul Ernest Bradu lucrează 
la un nou reportaj cinematogra
fic pe ecran lat intitulat „Lacul 
Razelm”, care va oglindi frumu
sețile Deltei Dunării.

Aceeași echipă turnează un in
teresant documentar în culori pe 
ecran obișnuit, întitulat „Pleca
rea păsărilor din Deltă".

scopul principal al acestei insti
tuții a fost, fără îndoială, spriji
nirea dezvoltării literaturii origL 
nale maghiare din țara noastră și 
popularizarea în rindul iubitorilor 
de literatură și cititorilor ma
ghiari a celor mai de seamă opere 
ale scrutorilor romini clasici Și 
contemporani Deși tinără. această 
institufie se poate mindri pe lin
gă steagul de redacție fruntașă 
din E.S.P.L.A., cu realizări de sea
mă. Dacă in cursul anului 1955, 
in cele numai citeva luni de ac
tivitate, s-au tipărit 5 lucrări, tn 
cele 11 luni ale acestui an au fost 
tipărite nu mai puțin de 18 lu
crări. Numai zilele acestea in 
afară de romanul „Speranța” 
standurile librăriilor s-au îmbogă
țit cu noi cărți: o culegere de 
nuvele ale scriitorului Gagy Las- 
zlo intitulată „O zi memorabilă", 
traducerile in limba maghiară a 
„Operelor alese" ale neuitatului 
povestitor Ion Creangă și romanul 
„Moromeții" al lui Marin Preda. 
Sint sub tipar: un volum de nu
vele (20 la număr) adunate de-a 
lungul unei Îndelungate și rod
nice activități scriitoricești a lui 
Molter Karoly care va vedea lu
mina tiparului sub titlul de „Zîm. 
bete de luptă" și studiile literare 
ale criticului Szentimrei Jeno 
Tot sub tipar se află traducerea 
în limba maghiară a nuvelei „Cro
nică de cîmpie" a lui Petru Du- 
mitriu.

De mulțî ani nimeni nu a pu
blicat vreo culegere din folclorul 
bogat și variat al secuilor. Din 
această cauză, vestea că este in 
curs de apariție un astfel de vo
lum a fost primită cu o deosebită 
bucurie. Culegerea aparține pro
fesorului Konsza Samuel și a ele
vilor lui din Sf. Gheorghe. In cele 
aproximativ 800 pagini vor fi ti
părite cele mai reprezentative po. 
vestiri, balade, glume, zicătorl 
din folclorul bogat al secuilor.

M. MUNTEANU

'Ce simplu ar fi...
j Mă aflam cu treburi prin 
! Bacău. Cină s-a apropiat ora 
( prinzului am inceput să mă 
1 glndesc unde aș putea lua 
! masa, lată că văd o firmă: 
( Restaurantul lacto-vegetarian 
I Mureșul '. Mi-am amintit a- 
[ lunci de un mic restaurant 
' asemănător In Piafa Unirii 
I din Cluj. Încăpere nu prea 
[ mare, cu perdele albe la fe- 
( restre, cu măsuțe mici, cura- 
1 te. Un interior plăcut, îmbie- 
[ tor.
| Cu această imagine tn gtnd 
\ am intrat la .Mureșul". De- 
I cepjia mea a fost mare. Inte- 
1 riorul acestui restaurant nu 
[ se deosebea cu nimic de acel 
1 al unui „birt economic" de 
' pe vremuri.
( Mozaicul de pe jos nu era 
f prea curat; nțesele erau a- 
' coperite cu niște fețe de 
( masă la origine albe dar 
1 acum pătate și de o cu- 
[ loare dificil de stabilit; pal- 
\ toane se aflau peste tot locul 
pentru că nu se vedea nici un 
cuier. Cit privește halatele 
ospătarelor, mal toate tinere, 
erau cam de culoarea fefelor 
de masă, iar părul le era tn 
dezordine.

Aspectul interior al acestui 
restaurant, faptul că mai tot

■ timpul este netncălzit. e de 
; natură să te facă să renunți
■ încă de la ușă de a încerca 
șl calitatea mîncării. S-ar 
putea ca mesele servite aici 
să fie bine preparate și gus
toase, dar nu le-am gustat, 
așa că nu spun nimic.

Mă gtndeam Insă cit de 
puțin ar trebui pentru ca să 
se schimbe aspectul acestui 
restaurant. E nevoie doar de 
puflnă străduință, tn primul 
rind din partea responsabilu
lui, pentru ca localul să-și 
schimbe complect înfățișarea. 
Să fie oare atît de greu de 
realizat aceste „mici" măsuri
elementare de igienă și cură
țenie? R. SERBAN

»■ 

privire la încercările nedemne 
a sprijini forțele antipopulare 

din Ungaria
Cuvîntarea rostită de D. T, Șepilov

tr-adevăr din vagoane, după cum 
a spus el, să Ii se ajute să fugă, 
dacă ei ar fi transmis într-ade- 
văr scrisori etc. — de acestea

(Agerpres). —NEW YORK 22 . _
TASS transmite ctrvîrrtarea rosti
tă de D. T. Șeprlov, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
la ședința plenară din 21 noiem
brie 1956 a Adunării Generale a 
O.N.U.:

Domnule Președinte, 
Domnilor I

Voi fi scurt. Delegația sovie
tică consideră necesar să facă 
citeva observații în legătură cu 
dezbaterile care s-au desfășurat 
în Adunarea Generală pe margi
nea proiectului de rezoluție cu. 
ban După cum era și de aștep
tat nici delegația Cubei, care a 
prezentat rezolujia ei calomnioasă 
cu privire la pretinsele d-.portări 
in masă de unguri de către Co
mandamentul militar ' 
dincolo de hotarele Ungariei, 
nici cei care au sprijinit această 
rezoluție nu au putut cita nici 
un fel de fapte în sprijinul afir
mațiilor lor neîntemeiate.

Aceste dezbateri nu au făcut 
decit să confirme avertismentele 
delegației U.R.S.S. și ale unei 
serii de alte delegații. Toate a- 
ceste calomnii au avut scopul 
de a înrăutăți situația interna
țională, de a otrăvi atmosfera 
O.N.U. cu miasmele suspiciunii 
și neîncrederii, de a abate aten
ția opiniei publice mondiale de 
la problemele de importantă cu 
adevărat vitală pentru cauza pă
cii. în primul rînd de la proble
mele privind agresiunea militară 
a Angliei, Franței și Israelului 
împotriva Egiptului.

Delegatul S.U.A., dl. Lodge, 
încercînd să vină în ajutorul de
legatului cuban care nu a foot în 
stare să facă fată împrejurărilor, 
a depus numeroase eforturi pen
tru a crea aparenta unei argu
mentări. Totuși, procedeul pe 
care l-a folosit, nu s-a distins 
printr-o mare finețe diplomatică. 
El a numit citeva puncte geo
grafice din Ungaria și Rominia, 
precum și cîteva adrese din Bu
dapesta, și le-a legat apoi arbi
trar de legenda deportărilor în 
masă; Dl. Lodge a contat proba
bil că va fi crezut pe cuvînt.

Vă amintiți cu ce efect a citat 
aici dl. Lodge date și adrese. 
Poate că acest patos a putut pro
duce o anumită impresie asupra 
unei persoane neinformate. Dar, 
înainte de toate, se pune între
barea — pe ce fapte s-a bazat 
delegatul american? Se vede că 
nu dispune de fapte. EI a consi
derat posibil să vorbească-de ia 
această tribună de răspundere, 
folosind orice fel de zvonuri sus
pecte lansate în Ungaria de a- 
numite elemente în anumite sco
puri și datorită acestui fapt s-a 
pus într-o situație penibilă.

Intr-adevăr, pentru a-șj .dovedi 
afirmațiile dl. Lodge s-a referit 
— de exemplu — la emisiunea 
din 14 noiembrie, ora 15 Gmt, a 
„postului oficial de radio Buda
pesta". In fa(a mea se află tex
tul acestei emisiuni. Despre ce 
este vorba în ea ? In primul 
rînd, aceasta nu este emisiunea 
„postului oficial de radio Buda
pesta”, după cum a afirmat dl. 
Lodge, ci retransmisiunea unui 
reportaj din orașul Szoinok. în 
care se relatează cum se reia 
munca normală în întreprinderile 
industriale ale regiunii. In al 
doilea rînd, în această emisiune 
de radio nu există nici un fapt 
și nici o afirmație directă pri
vind deportarea unor unguri 
în Uniunea Sovietică. Tn ea 
este vorba numai despre zvo
nuri (repet despre zvonuri po
trivit cărora din Budapesta s-ar 
fi trimis deținuți în vagoane în
chise spre răsărit. Reporterul 
din Szoinok remarcă In legătură 
cu aceasta că „feroviarii ar fi 
(ar fii) reînceput greva".

Astfel, după cum vedeți, aici a 
fost comisă o denaturare evi
dentă.

Reprezentantul S.U.A. a afir
mat în continuare că garnituri 
cu unguri deportați în Uniunea 
Sovietică au trecut prin Debre
țin, Miszkolcz și a numit chiar 
zilele în care garniturile au tre
cut prin aceste orașe: 9, 11 și 
13 noiembrie. Am rugat să se 
verifice aceste fapte și am pri
mit declarații telegrafice ale 
unor persoane și organizații 
competente Permiteti-mi să vă 
aduc la cunoștință citeva din a- 
ceste documente.

Șeful gării Debrețin, Imre Lac- 
ko, care prin funcțiunea sa tre
buie să știe ce trenuri trec prin 
gara sa, comunică: „Declar cu 
deplină răspundere în fața legii 
că în zilele de 9, 11 și 13 noiem
brie nu am văzut și nu cunosc 
nici un fel de garnituri care să 
fi transportat deținuți unguri în 
Uniunea Sovietică". Josef Szabo, 
conductor de tren 
Debrețin, confirmă: 
Josef, conductor de tren, declar că 
nu am văzut ca prin Debrețin să 
fi fost transportați cetățeni un
guri spre răsărit". Există și nu
meroase alte declarații analoage 
ale unor feroviari din Debrețin 
Dacă lucrurile s-ar fi petrecut 
așa după cum le-a prezentat aici 
reprezentantul S.U.A., dacă prin 
Debrețin ar fi trecut cu adevă
rat trenuri cu unguri deportați, 
dacă persoanele care se aflau în 
aceste trenuri ar fi cerut în-

sovietic.

de răspundere.

de la gara 
„Eu, Szabo

țț.

lor, cr cu totiil în alte scopuri — fixate doar pe sute de fotografa'* 
antipopulare, iintunecate. publicate In,'.Țeviste și zrațe;

Iată ce scriu martori,.ocjilptiloî-j
va. muu,, — ue ziariștii sovietici V. Șcegolev și dezvoltat aic1 w
trebuiau să știe desigur, înain- M. Makoveev, care au vizitat unul argument oarecum neașteptat 
■ • ■ ■ • -• - • • - ■<.............................................. - - din punct de vedere al dreptului.

El s-a străduit să ne convingă 'că 
problema ideologiei rebelifor-.șr 
a intențiilor lor nu are nici o im
portanță. In felul acesta ef îi ab
solvă dinainte de păcate pe par- 
ticipanții la această rebeliune an
tipopulară, care amenința să a;’ 
runce Ungaria în haosul lijiseidî 
drepturi și terorii fasciste. Victi- 
mile terorii fasciste, rudels'.și 
prietenii miilor de oameni care au 
murit de mîna participanțildr-ăli' 
putchul contrarevoluționar,‘'frnnp, 
vor fi niciodată de acord cu acest 
mod de a aborda problema.

Domnilor 1 Calculele care țin
tesc departe ale organizatorilor 
putchului fascist din Ungaria „ 
s-au dovedit a fi neîntemeiate. 
Poporul ungar a trecut cu cinste 
prin încercări restabilindu-și via
ța normală. Reacțiunea interha- 
țională nu a reușit să facă o-bre
șă în sistemul statelor socialiste 
și nu ne rămîne decît să dăm dftr 
umeri atunci cînd dl. Lloyd f'iȘț 

să formuleze raționamente. Ștfțt 
de. „neașteptate din partea lor .ca 
evenimentele din Ungaria ar .pu
tea zdruncina mișcarea munoltot 
rească internațională. In aceasta 
privință dl. Lloyd poate fi.dini- 
știt. Atacurile tot mai in-tense.taie 
reactiunii, campania furitagtdă 
pe care presa monopolurilor cș: 
pitaliste o desfășoară în prezent 
în întreaga lump împotrivă par
tidelor . comuniste nu face ; eeș.ț} 
să contribuie.- la unitatea și con
solidarea “mișcării munpuoțhW 
internaționale și' s-o călească. ;, 

' Așadar, dezbaterile asupra-AYSî 
nimentelor, din . .Ungaria, ungțț-s 
Adunării cu scopul efectuării u- 
nei largi, operațiuni politice m- 
dreptate împotriva tarilor 
rului socialist, n-au dat rezulta
tele scontate de Organizatoi-iî,’țe,r. 
Ele au contribuit numai la de
mascarea planurilor de reînviere 
a „războiului rece".

Aceasta este însă numai 6 la
tură a chestiunii. Cealaltă lătură 
este că încercările de a se folosi 
aceste discuții pentru specutațîi 
politice respingătoare submfttea- 
ză în m’bd serios prestigiul 
O.N.U. Cei care au inspirat- aces
te dezbateri înțeleg oare pînă l-a 
capăt încotro împing lucrurile? 
O organizație internațională care 
unciște zatrde țări ale lumii’ - nn 
poate șă ăteagă calea opună^fti- 
nui grup de stSte altui grujî;"b'â- 
lea prpVodării, (Țe disensiuni' ba
zate pe deosebiri de ideologie'. •'

Delegațiâ' sovietică a conside
rat și consideră că rezoluția pre
zentată de delegația Cubei e, fe 
în esență provocatoare și trebuie 
respinsă Ia fel ca și amendamen
tele. care nu schimbă nimic - dm 
fondul ei- De aceea vom vota-îm- 
potriva acestei rezoluții. (.

De citeva zile in această sală 
a Organizației Națiunilor Urrite, 
precum și în întreaga presă'ca- 
pitalistă, se face intențional,vî.lYp 
in jurul așa-numitei ,,prflbj£,pje 
ungare". Că toate acestea nu sînt 
în avantajul Ungariei esfe' efa-r 
fără nici un fel de comentarii. 
Poporul ungar are nevoie-acum 
de un singur lucru — să i se dea 
posibilitatea să normalizeze con
dițiile de viață în orașe și sate, 
să întărească ordinea și liniștea 

: , v . r ---------;■ în- întreaga țară, și să se punăI^e „PL«UktMS calomnierii /edemne /un-
. --------- .-—-7—-. ..“‘’“.gârlei socialiste de către/esțgle

11 ca negre ale reacțiunii. f lie-
_ Nu este oare clar că nu Înțîm-

, comunistă și antisovietică deșăn
țată ? De dimineața pînă seara 
tîrziu la Organizația Națiunilor 
Unite au loc discuții artificial .-în
treținute cînd despre pretinsa 
„deportare" de ungari, cînd ’ des
pre genocid, iar în spatele aces
tei perdele de fum forțele agre
siunii imperialiste născocesc noi 
planuri primejdioase despre care 
ne-a vorbit chiar acum de la a- 
ceasta tribună reprezentgjștgl 
Republicii Siriene, dl. ZelnscEd 
Din. stsls-t;

El a declarat aici că Jn,"“ulti
mele zile are loc o intensă, S<m-

■ centrare de trupe ale agresorului
la frontierele israeliano-sirîatiă și 
israeliano-iordaniană. Cerul si
rian este neîncetat brăzdat .de
avioane străine. Aceste fapte 
constituie un teribil avertisment 
și O.N.U. nu le poate ^ece^xm

■ vederea. -i'vuO
Nu a. sosit oare timpu|,2S.-,ca 

O.N.U. să se ocupe de problentt-je 
realmente importante și îhtr-ăde- 
văr urgente ale actualei s.itiia(ii 
internaționale și. în prințul find, 
de problemele legate de agresiu
nea Angliei, Franței și Israelu
lui împotriva Egiptului? Se știe 
doar că trupele agresorilor 
mai află pe teritoriul Egiptului. 
Iar acum aUZirn vorbhtdu-sh'ăici 

, de fapte și mai alarmante care 
arată că . forțele negre ale .agre
siunii-imperialiste pregătesc' -ac
țiuni milițare și împotriva altor 
state ale lumii arabe. Tocmai.a- 
cestea sînt problemele ctre. tre
buie examinate neîntîrziat în Or
ganizația Națiunilor Unite.

te de toate, lucrătorii de la nodul 
feroviar Debrețin. Dar ei neagă 
existența unor astfel de fapte.

La fel stau lucrurile și Ia 
Miszkolcz. Iată ce declară prin
tre altele Sandor Garadnay, 
membru al Consiliului Muncito
resc Executiv al Căii ferate Misz. 
kolcz domiciliat în orașul Misz-' 
kolcz, strada Vorosmarttiy, nr. 128. 
„La 14 noiembrie a.c. am aflat 
că la Miszkolc se răspîndesc zvo
nuri că tineri unguri ar fi depor
tați în Uniunea Sovietică. Aceas
ta mi-a spus-o și Geza Nyir. 
președintele Consiliului Muncito
resc Feroviar. La Miszkolc s-a 
vorbit în general mult despre a- Parahelium, și revolvere amerîca- 
ceasta. La aceasta am răspuns ne Colt, revolvere austriace Haș- 
oamenilor că aceste zvonuri tre
buie verificate. In acest scop am 
stat de vorbă și cu șeful gării 
pentru a afla de la el unde este 
adevărul. El mi-a răspuns că 
zvonurile nu corespund realității- 
L-am rugat pe șeful gării ca 
el să informeze Consiliul regio 
nai. I-am spus că Consiliul Mun 
citoresc Borsod se interesează 
de asemenea de această proble 
mă, deoarece în oraș au fost 
răspîndite asemenea zvonuri și 
că vreau să vorbesc la radio și 
să spun adevărul".

Cetățeanul Sandor Garadnay a 
examinat zvonurile privind pre 
tinsele deportări de tineri unguri 
din Ungaria și s-a convins, că 
ele nu au nici un temei. In con
cluzie el declară categoric: „După 
toate acestea consider că zvonu. 
rlle privind deportarea de tineri 
în Uniunea Sovietică sint o năs
cocire a provocatorilor. Există 
oameni care încearcă să creeze în 
rîndurile oamenilpr muncii un
guri o stare de spirit antisovie- 
tică".

Pentru a da în mod evident un 
caracter dramatic cuvîntăfii sale 
dl. Lodge a afirmat aici că din 
Budapesta ar fi fost deportați 
chiar răniți, care se aflau în spi
tale, și elevi. El a citat chiar 
școala Vorosmarty. Iată ce, de
clară în legătură cu aceasta per
soanele competente. Abran.i San
dor, lucrător al Consiliului Oră
șenesc Budapesta, care se ocupă 
de problemele școlilor, comuni
că : „In ciuda zvonurilor, noi, 
cea de a 10-a secție școlară a 
Consiliului Capitalei, nu avem 
cunoștință de cazuri concrete și 
nu am primit nici un fel de știri 
sau informații despre cazuri Con
crete. în. care elevi ai școlilor din 
Vorosmarty să fi fost arestați sau 
deportați undeva".

In sfîrșit, primarul orașului 
Budapesta, Kalman Pongrac, a 
considerat de datoria sa să facă 
următoarea declarație:

„După zdrobirea contrarevolu
ției din Ungaria, contrarevoluțio
narii luptă cu o armă nouă — 
calomnia, încearcă să submineze 
prietenia dintre Uniunea Sovieti
că și Ungaria, răspîndesc zvo
nuri...

La 12 noiembrie, declară ca
lomniatorii, trupele sovietice ar 
fi luat tineri și răsculați răniți 
din spitale și i-ar fi dus in Uniu. 
nea Sovietică. Toți la noi știu că 
aceasta este o calomnie absurdă 
și aceste născociri nu pot fi și 
nu vor putea fi dovedite de con
trarevoluționari nici măcar cu un 
singur exemplu concret Scopul a- 
cestei minciuni și calomnii ab
surde nu este de a spune adevă
rul cercurilor largi ale opiniei 
publice, ci de a încerca să ascun
dă înfrîngerea reacțium’i.

Populația Budapestei vrea pace 
și liniște, vrea să trăiască în si
guranță și nu dorește să se în
toarcă timpurile tn care nu era 
garantată securitatea vieții și in
tegritatea averii, timpurile în care 
contrarevoluționarii au călcat în 
picioare cele mal elementare no
țiuni ale libertății personale.

Ajunge cu minciunile. Să ni se 
dea posibilitatea să trăim pașnic, 
ca să ne putem îndeplini într-un 
termen scurt sarcina noastră și să 
reconstruim Budapesta. Rugăm 
să fim sprijiniți în această acțiu
ne. pentru ca să înceteze calom
niile stîngace împotriva noastră. 
Să nu se facă încercări de a în
greuna dezvoltarea pașnică a 
poporului nostru mult încercat. 
Să nu fie calomniată {ara carene 
acordă un ajutor multilateral — 
Uniunea Sovietică".

Urmează semnătura — K. Pon- 
grac, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului Orășenesc 
din Budapesta.

Acestea sint faptele. Și aceste 
fapte se ridică elocvent împotriva 
d-lui Lodge. Dind zvonuri necon
trolate, drept autentice, el s-a 
pomenit, după cum vedeți, într-o 
situație care nu ar trebui admisă 
într-o instanță atît de înaltă ca 
Organizația Națiunilor Unite.

Reprezentantul S.U.A. a afir
mat 'în continuare că sutele de 
milioane de dolari alocate de Con. 
greșul american conform așa nu
mitei legi „Cu privire la asigura
rea securității mutuale" ar fi în
trebuințate pentru „a umple cu 
mîncare stomacul cetățenilor Eu. 
ropei răsăritene". Faptele sînt în. 
căpățînate și ele dovedesc că în 
realitate fondurile alocate 
baza legii de mai sus nu sînt de 
fel folosite spre binele oameni-

din depozitele de arme confiscate 
de la contrarevoluționari: „Am 
fost uimiți de uriașa cantitate, de 
diferite arme ale morții folosite 
împotriva patrioților unguri. îm
potriva comuniștilor, muncitorilor 
fruntași și ac.ivlș.llcr Ungariei 
populare. Intr-un lung depozit 
încăpător erau așezate în grămezi 
mari mii de puști, carabine, pis. 
țoale automate, mitraliere, revol
vere de cele mai diferite sisteme 
și mărci. Aici ne-au fost arătate 
și carabine americane cu încăr- • 
care automată și mitraliere de 
mînă germane „Mg-34“ și „Mg; 
42", și revolvere cu teavă lungă

ser, Browninguri belgiene, Walt- 
here germane. Tot acest arma
ment a fost trimis în Ungaria din 
străinătate. Cu aceste mitraliere, 
arme automate și pistoale bandi
ții cu chip de bestii asasinau lo
cuitori pașnici din orașele și sa, 
tele Ungariei ucideau femei și ~cr.— ;,.----- . ,-acopii lipiți de apărare. Folosind 

aceste arme, ei jefuiau magazine,, 
atacau spitale și clinici, săvirșeau 
josnice acțiuni banditești".

In sfîrșit, dl. Lodge nu poate 
să nu știe că aici, la New York, 
există „un comitet extraordinar 
pentru trimiterea de armament în 
Ungaria", care și-a permis chiar 
să convoace un miting public du
minică II noiembrie. în clădirea 
Chateau-Gardens.

Acest comitet a desfășurat o in
tensă activitate pentru a asigura, 
după cum se spune in rezoluția 
sa, „livrarea, imediată a tuturor 
tipurilor de arme prin toate mij
loacele posibile" rebelilor un
guri.

Străduirtdu-se să justifice legea 
americană cu privire la alocările 
pentru activitatea subversivă, lege 
fără precedent în istoria statelor 
și care a fost criticată aici pe 
bună dreptate, dl. Lodge a tulbu
rat zadarnic memoria marelui A. 
braham Lincoln. Se știe că Lin
coln a luptat împotriva proprie
tarilor .de. sclavi exprimînd ten
dințele progresiste ale epocii safe. 
Judecind după cele auzite de noi 
de la această tribună, dl. Lodge și 
cei ce gîndesc la fel cu el silit 
apărătorii forțelor antipopulare 
cele mai reacționare din Ungaria, 
și nu numai din această țară, for
te care și-au trăit traiul; ’

Nu este oare 0 îndrăzneală prea 
mare să invoci tradițiile cu ade
vărat nobile ale democrației a- 
mericane pentru a apăra reacțiu- 
nea înveterată și să citezi ma
rele nume al iui Lincoln în în
cercarea de a justifica alocările 
pentru activitatea subversivă ?

Dacă dl. Lodge a încercat to
tuși să vorbească aici despre de
votamentul său față de democra
ție, ministrul Afacerilor Externe 
al Spaniei, care îi împărtășește 
vederile în problema ungară, a re
nunțat la această ficțiune.'Și a- 
Ceasta nu este intîmfilător. Dfl 
Artajo nu consideră necesar să-și 
ascundă vechile simpatii bine cu
noscute tuturor. El a făcut aici o 
comparație între Budapesta din 
anul 1956 și Madridul din anul 
1936. Este o paralelă cu adevărat 
semnificativă, deoarece la Buda- 
pesta, la fel ca și la Madrid, for
țele sănătoase ale poporului, for- 

lor negre, ale fascismului. L. 
în tîmp ce Ia Madrid fasciștii ca- 
ajutorul lui Hiller și Mussolini 
au repurtat victoria și au arun- .... . . ,
cat poporul in prăpastia calami- P'ator ;s® intensifica isteria--anti- 
tăplor și nedreptăților, la. Buda-.. 
pesta ei au fost zdrobiți.

Și probabil că tocmai această 
împrejurare îl amărăște astăzi în- 
tr-atît pe delegatul Spaniei.

Dl. Artajo esle gata să meargă 
și mai departe decit delegația Cu. 
bei. El încearcă să amenințe de- 
clarind că adeptii măsurilor ex
treme în O.N.U. pot „conta pe 
fermitatea și hotărîrea guvernu
lui spaniol". Judecind după acest 
ton războinic Ia Madrid probabil 
că există unii care încep să uiie 
experiența lamentabilă a „divi
ziei albastre".

S-ar părea că declarații de a- 
cest gen ar fi trebuit să pună în 
garda pe multi, și îndeosebi pe 
reprezentanții aceior țări care 
încă nu prea de mult au băut 
din cupa amară a grelelor încer
cări tn anii celui de-al doilea 
război mondial.

Reprezentantul Danemarcei a 
amintit aici despre vremurile gre
le ale ocupației hitleriste la care 
a fost supusă tara- sa. Dl. Pr- 
neau a vorbit despre 
la Buchenwald. Dar 
decît armata sovietică, 
mîndoi caută astăzi 
grească, a eliberat cu

în

ororile de 
cine altul 
pe care a- 
s-o pone- 

preful sîn- 
gelui ei o parte din teritoriul 
nez ? Cine altul decît armata 
vietică și-a adus contribuția 
tărîtoare la salvarea omenirii 
lagăre ca Maidanek, Oswiecim și 
Buchenwald ?

Domnul Pineau, domnul Spaak 
în prima sa cuvintare și alți 
cițiva subliniază că sint socia
liști. Dar cum se pot îmbina con
vingerile for socialiste cu faptul 
că împreună cu dl. Artajo ei a- 
pără pe complotiștii fasciști din 
Ungaria? De ee n-au găsit ei 
nici un cuvînt pentru a condam
na atrocitățile groaznice săvîr'șite 
de rebelii contrarevoluționari Ia 
Budapesta și în alte orașe ale 
Ungariei ? Aceste atrocități sint

da- 
so- 
ho- 
de

„Scînteia tineretului**
Pag. 3-a 23 noiembrie 1956



După înghsi?rea discurilor in aja-zisu „nroblemă ungară”

La O. N. U. au reînceput 
dezbaterile

de politică generală
Miercuri a fost ultima ei tn care 

Adunarea Generală a O.N.U. a 
dezbătut așa-zisa ,,problemă un
gară".

Discuțiile purtate pînă acum 
au dovedit justețea punctului de 
vedere exprimat de delegația , 
U.R.S.S. și de alte delegații cu , 
privire,.la scopurile, zarvei create

Corespondentă 
din New York

absolut dectt dezmințirea catego
rică a guvernului ungar".

.. Conducătorul delegației R. P.J v v .t ■ CzIțflUllUlll UF UI lltulVgaf III t\. r •
in jurul „problemei ungare". Ini- Ungare, Imre Horvath, a deda- 

‘ —--’■■*........... *■ - , rat, că după instrucțiunile gu-
•/emulul, său va vota împotriva 
proiectului de rezoluție al In
diei, Indoneziei și Ceylonului, 
deoarece Ungaria a respins și tn 
discuțiile anterioare această pro
punere, ca o încercare de amestec 
tn afacerile interne.

Adunarea a votat rezoluția ce
lor trei țări cu 57 voturi pentru. 
8 contra și 14 abțineri.

După aceasta, Adunarea a tre
cut la examinarea raportului se
cretarului general al O.N.U. 
cu privire la „refugiații unguri".

In această problemă s-a încer
cat o nouă diversiune. Delegațiile 
S.U.A.. Argentinei, Belgiei și Da
nemarcei au propus o rezoluție 
care, sub masca „umanitarismu
lui" cere O.N.U. să ajute pe 
transfugii unguri. Această rezo
luție, după cum a subliniat lmre 
Horvath, delegatul ungar, „urmă
rește să dea amploare „problemei 
refugțațilpr" in aceleași scopuri 
ostile poporului ungar in care se 
face întreaga zarvit in jurul 
„problemei ungare" la actuala 

-sesiune a Adunării".
(-■_ ImreS Horvath a declarat că 

principala sarcină constă in a 
ajuta să'se reîntoarcă in Ungaria 
pe toți acei refugiați care doresc 
acest lucru. In această ordine de 
idei. reprezentantul ungar a pro
pus să se înlăture din rezoluție 
exagerările și formulările inaccep
tabile și să se introducă un a- 
mendament corespunzător.

Reprezentantul Uniunii Sovie
tice. V. V. Kuznețov, a arătat că 
trebuie să se facă o distincție 
clară atunci cină se vorbește 
despre ..refugiații unguri".

Vorbitorul a dovedit că o bună 
parte a așa-zișilor „refugiați" o 
formează acele elemente care au 
fost organizatorii rebeliunii con 
trare-ioluționare. al cărei scop a 
fost lichidarea democrației popu
lare și instaurarea puterii capi, 
ialiștilor și moșierilor. Cind a 
devenit evident că aventura con
trarevoluționari a eșuat, o mare 
parte din organizatorii putsch- 
ului au fugit. In afara acestora, 
au ajuns dincolo de hotarele un
gare și un grup de cetățeni, pu- 
trioți ai țării lor. care au ' fast 
neuoiți să caute salvare in fața 
terorii fasciste, dincolo de gra
niță. Acești oameni doresc să se 
întoarcă, urmind apelul guver
nului ungar.

V. V. Kuznețov a dovedit ) 
bază de fapte cui servește 
ceastă diversiune și ane sini i 
fapt „refugiații" pe care ti ia 
brafe S.U.A. și alte delegații.

Apoi, rezoluția S.U.A.. Argen
tinei, Belgiei și Danemarcei a 
fast adoptată cu majoritate de 
voturi. Delegația Uniunii Sovie
tice și o serie de alte delegații 
s-au abținut de la vot.

Scopul diversionist al dezbate
rilor tn jurul „probiemei un
gare" a eșit la iveală pină la 
urmă cu o claritate desigur nedo
rită de organizatorii acestor dez
bateri. Planurile organizatorilor

jiqiorii rezoluției cubaneze au 
avut scopul de a înrăutăți situa
ția internațională, de a împiedica 
normalizarea vieții tn Ungaria, 
de a crea in sinul O.N.U. neîn
credere și suspiciune și, totodată, 
de a abate atenția opiniei publice 
și de a împiedica pe delegații la 
O.N.U. să discute problemele de 
importanță vitală pentru cauza 
păcii, .cum este aceea a agresiunii 
împotriva Egiptului.
, Ir. cadrul dezbaterilor de 
miercuri, rezoluția calomnioasă a 
Cubei a fost sprijinită de dele
gațiile Belgiei. Cubei, S.U.A., Fi
lipinelor și de ciankaișist. tn 
ciuda faptului că minciuna „de
portărilor" care ar avea loc d'n 
Ungaria în U.R.S.S. a fost de
mascată încă tn zilele prece
dente de reprezentantul guvernu- 
lui ungar și de alte delegații, 
susținătorii rezoluției diversio
niste a Cubei s-au dedat în con
tinuare la injurii și calomnii an- 
timaghiare și entisovietice mai 
aids pe tema acestor pretinse 
„deportări".
- Răspunztnd acestora și tn spe
cial afirmațiilor mincinoase ale 
delegatului american, reprezen
tantul- sovietic D. T. Șepilcu a 
luat cuvtntul pentru a doua oară. 
Discursul său bazat pe fapte rea
le, pe declarațiile mai multor 
cetățeni maghiari, printre care 
clțiva funcționari feroviari care 
lucrează tocmai pe liniile de 
cale ferată pe care se pretinde 
că, ar fi avut loc „deportări** a 
dărlmat schelăria de minciuni a 
Calomniatorilor. Aceste fapte 
dezmint categoric invențiile 
răuvoitoare ale cercurilor reac
ționare, Cuvîntarea reprezentan
tului sovietic, care a constituit o 
ripostă hotărîtă dată provocărilor, 
a impresionat prin preciziunea și 
logica faptelor invocate.

Manevrele de culise, ca și inti
midările folosite de inițiatorii re
zoluției cubaneze, au făcut ca a- 
ceastă urzeală de calomnii să fie 
adoptată cu 55 de voturi pentru. 
10 contra și 14 abțineri (s-au ab
ținut de la vot un grup de țări 
afro-asialice. precum și Fin- 
landa).

In 'aceeași zi s-a discutat și 
o rezoluție propusă de India, In
donezia și Ceylon. Prezentlnd re
zoluția, reprezentantul Indoneziei. 
Hanifah, a subliniat că știrile 
privind deportarea unor cetățeni 
unguri nu stat numai neconfir
mate. ci și categoric respinse de 
guvernul Ungariei și de Uniunea 
Sovietică. De aceea, rezoluția 
celor trei puteri recomandă Un- 
gariei să primească observatori 
ai O.N.U., care „să verifice au
tenticitatea știrilor publicate în 
presă cu privire la „deportări".

Sprijinind rezoluția. Gunawar- 
d/ni, delegatul Ceylonului, a iro
nizat pe cei care se incăpăți- 
nează să creadă tn niște inven
ții. rțeg'md realitatea. „Delegația 
americană — a spus vorbitorul— 
afirmă că nu există o dezmin
țire totală a acuzațiilor de de
părtare... Nu cunosc nimic mai

pe 
a- 
de 
tn

complotului fascist din Ungaria 
au suferit un eșec politic și mo
ral categoric. Aceștia n-au izbu
tit și nu vor izbuti să facă o 
breșă in sistemul statelor socia
liste, iar campania lor furioasă 
îndreptată împotriva partidelor 
comuniste, departe de a-și atinge 
scopul, va face să se întărească 
și mai mult 
muncitorești

In cadrul 
neița zilei 
gatul Siriei 
du-se zarvă 
ungare", se 
problemele Orientului 
In timp ce se discută în Aduna
rea Generală „problema ungară". 
Israe’ul concentrează fjrfe la 
granițele Siriei și Iordaniei, iar 
Anglia și Franța aduc noi trupe 
la bazele lor. Aceste fapte dove
desc că se pregătesc intens noi 
agresiuni împotriva țărilor din 
Orientul Apropiat. El a cerut să 
se întrerupă discutarea „proble
mei ungare" și să se treacă ime
diat la dezbaterea agresiunii îm
potriva Egiptului.

Faptele au arătat astfel tncă- 
odată că problema uitată asupra 
căreia trebuie să se îndrepte a- 
tenția delegați lor ța O.N.U. este 
aceea a agresiunii comise împo
triva Egiptului și a manevrelor 
pe care agresorii le pregătesc in 
continuare în Orientul Mijlociu. 
Adunarea Generală trebuie să in
tre in dezbaterea normală a or
dinei de zi stabilite și să discute 
acele probleme a căror rezolvare 
servește cauzei păcii.

★
După încheierea discuțiilor tn 

așa-zisa „problemă ungară", au 
reînceput in Adunarea Generală 
a O.N.U., dezbaterile de politică 
generală. Au rostit discursuri de
legații Australiei, Spaniei, Italiei. 
Argentinei, Noii Zeelande. Deși 
majoritatea vorbitorilor ar ăi ați au 
încercat să-i justifice pe agresorii 
anglo-franco-israelieni împotriva 
Egiptului, cuvintările respective 
și aspectul general al dezbateri
lor au arătat încăodată că pro
blema cea mai acută a vieții in
ternaționale continuă să rămînă 
situația încordată din Orientul 
Apropiat. In cuvîntarea sa con
ducătorul delegației Greciei, Ka
ramanlis, după ce a arătat că 
pînă în prezent Grecia n-a putut 
obține rezolvarea problemei Ci
prului la O.N.U., a subliniat că 
problema respectivă „n-a fost 
creată de Grecia ci de însuși po
porul cipriot, care dorește să se 
elibereze de sub jugul colonialist".

In ședința de joi duoă amiază 
a rostit o amplă cuoinîare șeful 
delegației sovietice D. T. Șepil&v. 
Cuvîntarea sa a fost ascultată 
cu mult interes. Printre ceilalți 
vorbitori a fost și reprezentantul 
Franței, Christian Pineau.

C. RADLCANU i

unitatea mișcării 
internaționale, 
ședinței din 
de miercuri, 
a arătat că făcin- 
în jurul „oroblemei 
abate atenția de la 

Mijlociu.

dimi- 
dele-

SCOOĂRE DESCHISĂ 
adresată de C.C. al U.T.C.L 
comsomoliștilor 
și tinerilor sovietici

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: In legătură cu 
decorarea Comsomolului cu Ordi
nul Lenin, Comitetul Central al 
U.T.C.L. a adresat următoarea 
scrisoare deschisă tuturor comso- 
moliștilor, tinerilor și tinerelor 
din Uniunea Sovietică:

înalta distincție ne obligă la 
multe. Trebuie să ne gindim cu 
toții ce avem de făcut pentru a 
întruchipa entuziasmul nostru re- 
voluț'onar in mii și milioane de 
noi fapte concrete, din care 6e 
făurește ceva măreț — comunis
mul. Cel mai bun dar pe care îl 
veți face patriei, cel mai bun răs
puns la înalta distincție va fi în
deplinirea și depășirea de către 
fiecare din voi a sarcinilor celui 
de.al 6-lea cincinal.

Com tetul Central al U.T.C.L., 
sprijinind propunerile organiza
țiilor comsomoliste. a chemat în
tregul tineret muncitor din URSS 
să se încadreze în schimbul de 
onoare organizat pe întreaga 
Uniune Sovietică pentru îndepli
nirea înainte de termen a planu
lui primului an al celui de-al șa- 
se'ea cincinal.

Se subliniază în mod deosebit 
sarcinile tineretului care lucrea
ză pe șantierele din Siberia, Ex
tremul nord și Extremul Orient.

Tinerii muncitori din colhozuri 
și sovhozuri sînt chemați să lup
te și mai activ pentru îndeplini
rea cu succes a directivelor Con
gresului al XX-lea al P.C.U.S. cu 
privire ia producția de cereale, 
lapte, carne. Apelul se adresează 
de asemenea tinerilor intelec
tuali. studenților, elevilor, tineri
lor ostași ai armatei sovietice.

In continuare în scrisoare se 
spune: Imperialiștii englezi și 
francezi atîtă în Orientul Apro
piat incendiul unui nou război. Ei 
încearcă să sugrume poporul 
egiptean care luptă pentru inde
pendență națională, pentru onoare

și libertate. Bombele și proiecti
lele trimise de o mină criminală 
împotriva orașelor și satelor 
egiptene au transformat cămi
nele în ruine și cenușă. In aceste 
zile întregul tineret sovietic spu. 
ne cu mînie: Rușine veșnică co
lonialiștilor 1 Afară din Egipt! 
Tineretul sovietic cere pedepsirea 
aspră a agresorilor I

Vom întări și vom dezvolta și 
mai mult legăturile noastre fră
țești internaționale, prietenia 
noastră veșnică și de nezdrunci
nat cu tineretul marii Chine, al 
țărilor de democrație populară, cu 
tineretul iubitor de pace din toa
te țările I

Oamenii muncii 
francezi sprijină 

P. C. Francez
PARIS 22 (Agerpres). — TASS 

transmite: Intensificarea acti
vității forțelor reacțiunii și fas
cismului din ultimul timp stir- 
nește împotrivirea oamenilor 
muncii din Franța care sprijină 
Partidul Comunist Francez. A- 
ceasta o confirmă în primul rînd 
creșterea rîndurilor . partidului. 
După cum relatează ziarul „l'Hu- 
manite” numai în 23 de arondis- 
mente din Franța 800 de 
membri s-au înscris în cursul 
timelor săptămîni în partidul 
munist.

Poporul francez a răspuns

noi 
ul- 
co-

Poporul francez a răspuns cu 
entuziasm la hotărîrea Partidului 
Comunist Francez de a organiza 
o colectă la fondul de refacere a 
clădirilor care au fost deteriorate 
în urma atacurilor fasciste. In 
mai puțin de două săptămîni oa
menii muncii au colectat 7,5 mi
lioane franci. Colecta continuă.

O declarație a agenției TASS
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

TASS transmite : Agențiile ameri
cane United Press și Associated 
Press au răspindif Știri că 
Uniunea Sovietică ar fi introdus 
în Ungaria 20 de noi divizii de 
infanterie și că trupele sovietice 
din Ungaria și Romînia s-ar în
drepta spre frontiera iugoslavă. 
In aceste știri se afirmă de ase
menea că trupe sovietice ar fi 
debarcat într-un port bulgar pe 
Marea Neagră.

Agen(ia TASS este imputernh 
cită să declare că aceste știri ale 
menționatelor agenții nu cores
pund realității și sint de la în
ceput și pină la sfirșit o născo
cire provocatoare, deliberată a 
cercurilor dușmănoase Uniunii 
Sovietice, care urmăresc să agra
veze situația internațională și să 
submineze pacea și securitatea 
popoarelor.

La Melbourne, heralzii au vestit:

VIZITA
DELEGAȚIEI C.
AL U. 7. M.
LA BELGRAD

c.

BELGRAD 22 (Agerpres). — 
Taniug transmite: Delegația Co
mitetului Central al Uniunii Ti
neretului Muncitor din Rominia. 
care a sosit la 21 noiembrie la | 
Belgrad, a vizitat la 22 noiem- ■ 
brie Universitatea muncitorească 
și o uzină de construcții de ma- | 
șini din Belgrad.

Membrii delegației, care vor 
vizita timp de 15 zile o serie de 
orașe și centre industriale din 
Croatia- Herțegovma și Slovenia, 
vor pleca in cursul nopții spre 
Zagreb

22 de țări africano-asiatice 
au adresat o scrisoare O.N.U.

Trupele anglo-franceze 
comit atrocități la Port Said 
Scrisoarea adresată de reprezentantul Egiptului 

la O.N.U., lui Dag Hammarskjoeld
NEW YORK 22 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 21 noiem
brie Omar Liutfi, reprezentantul 
permanent al Egiptului la O.N.U., 
a adresat o scrisoare lui Dag 
Hammarskjoeld, secretar general 
al O.N.U.

„Forțele armate anglo-franceze, 
se spune în scrisoare, continuă 
să comită acte de cruzime împo
triva populației civile din Port 
Said: Trupele fac percheziții in 
c^,șe .la orele cele mai nepotrivite 
și atacă pe locuitori.

Comandamentul anglo-francez 
? ’introdus starea de asediu. Tri
bunalele militare sînt în plină 
activitzte. Comandantul trupelor 
a recunoscut că toate emisiunile 
de radio egiptene sînt bruiate, 
pentru a întrerupe orice legătură 
dintre oraș și restul tării. Agre
sorii au mers și mai departe. Ei 
au confiscat toate aparatele de 
radio aparținând cetățenilor sau 
Tnoiuriate de aceș’.ia..

Guvernul egiptean consideră 
aceste acte drept o încălcare fla
grantă a drepturilor omului.

La 17 noiembrie 1956 forțele 
ang o-franceze au împiedicat pe 
20 de corespondenți de naționa
lități diferite să pătrundă în oraș. 
Mai mult dectt atît, ele au des
chis de cîteva ori focul împotri
va corespondenților și i au ținut 
arestafi peste 12 ore. După a- 
ceasta i-au transportat într-o ma
șină închisă la marginea orașu- 
șului și le-au ordonat să se în
toarcă imediat la Cairo.

Trupele anglo-franceze au îm
piedicat de asemenea, să intre în 
oraș... delegația Semilunii Roșii și 
pe surorile de caritate care în
soțeau această delegație.

Acest lucru s-a înttmplat nu 
numai cu delegația Societății de 
Semilună Roșie, ci și cu delega
ția Societății de Cruce Roșie, care 
de asemenea a fost împiedicată 
să intre în oraș pentru a-și înde
plini datoria umanitară.

Toate aceste măsuri și atroci
tăți reprezintă de fapt încălcări 
ale Declarației drepturilor omului, 
adoptată de O.N.U. Așa dar, ele 
reprezintă o încălcare a Cartei 
O.N.U.”.

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: Delegațiile unui 
număr de 22 de țări din Asia și 
Africa la O.N.U. au adresat se
cretarului general al O.N.U. 
Hammarskjoeld o scrisoare cu ur
mătorul conținut:

„In legătură cu 
tată 19 noiembrie 
fost adresată de 
permanent! ai Egiptului, Iraku
lui, Iordaniei. Libanului. Libiei 
Marocului. Arabiei Saudite, Su
danului Siriei, Tunisiei și Ye
menului, și avind în vedere știri
le despre înrăutățirea situației tn 
regiunea Gaza, considerăm nece
sar să ne exprimăm neliniștea 
noastră cea mai profundă pentru 
securitatea, soarta și prosperita
tea populației in suferință din 
această regiune, care include

scrisoarea da- 
1956 care v-i 
reprezentanții

peste 200.000 refugiați arabi din 
Palestina.

Prezenta mai departe în această 
regiune o forțelor armate israe- 
liene și acțiunile infame mențio
nate mai sus constituie o încăl
care grosolană a rezoluției Adu
nării Generale din 3 și 7 noiem
brie 1956 și contravin principiilor 
fundamentale ale Cartei O.N.U. 
și principiilor echității și dreptu
rilor omului

Declarația este semnată de de
legațiile Afganistanului, Cambod- 
?iei. Egiptului Indiei. Irakului, 
ordaniei. Libanului, Libiei, Ne

palului, Filipinelor, Sudanului, 
Tailandei, Yemenului, Birmaniei, 
Ceylonului, Indoneziei, Iranului, 
Marocului, Pakistanului, Arabiei 
Saudite, Siriei și Tunisiei.

„Scîuteia tineretului**
Pag. 4-a 23 noiembrie 1956

Comunicatul asupra tratativelor 
dintre delegația R. D. Germane 
și reprezentanții R. P. Ungare

BUDAPESTA 22 (Agerpres}. 
— Postul de radio Budapesta a 
transmis Comunicatul asupra tra
tativelor care au avut loc la 20 
noiembrie în capitala Ungariei 
intre delegația Republicii Demo
crate Germane pe de o parte și 
reprezentanții guvernului ungar 
revoluționar muncitoresc-tărănesc 
și ai partidului Muncitoresc So
cialist din Ungaria pe de altă 
parte.

La tratative au participat din 
partea germană : K. Schirdewan 
și F. Ebert, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., K- 
Gregor, prim vicepreședinte al 
Comisiei de Stat a planificării, 
S. Schwab, locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe, Paul, vi
cepreședintele Comitetului Cen
trai al Crucii Roșii din R.D. 
Germană, A. Hennecke, președin
tele Comitetului pentru ajutora
rea Republicii Populare Ungare, 
R. Helmer, ambasadorul R.D. 
Germane în Ungaria.

Din partea ungară la tratative 
au participat: J. Kadar, prim 
ministru I. Dobi, președintele 
Prezidiului R.P. Ungare, K. Kiss, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist d:n Ungaria, miniștrii 
A. Apro, G. Marosan, S. Ronai 
și I Sebeș, locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe.

In cursul tratativelor s a dis
cutat problema situației din Un
garia. Participants la tratative 
au constatat in unanimitate că 
infringerea contrarevoluției și

zădărnicirea încercării reacțiu- 
nii fasciste de a pune mina pe 
putere slujesc interesele poporu
lui ungar și contribuie la asigu
rarea păcii în întreaga lume.

Partea germană și-a exprimat 
încrederea în guvernul ungar re
voluționar muncitoresc-tărănesc 
care apreciază cu realism situa 
tia existentă în momentul de fată 
în Ungaria, care apără indepen
denta și suveranitatea tării, in
teresele politice și sociale ale 
oamenilor muncii ungari și con
solidează regimul de democrație 
populară.

Partea germană a subliniat că 
va sprijini prin toate mijloacele 
guvernul ungar muncitoresc-tără
nesc care construiește socialismul 
în alianță cu toate țările socia
liste.

Participanții la tratative au 
fost cu totul de acord că este 
necesară întărirea continuă a co
laborării frățești dintre cele două 
țări în toate domeniile vieții po
litice, economice și culturale. A- 
ceasta corespunde atit interese
lor celor două părți cit și 
cipiului internaționalismului 
letar.

In cursul tratativelor s-a 
liniat că relațiile reciproce 
țești dintre cele două partide 
muncitorești — Partidul Socia
list Unit din Germania și Par
tidul Muncitoresc Socialist din 
Ungaria — reprezintă baza în
tăririi și dezvoltării continuie a 
relațiilor de prietenie dintre cele 
două țări.

Situația din Ungaria
BUDAPESTA 22 (Agerpresl. 

— După cum se anunță 
l Budapesta, tn cele mai 
I fabrici, uzine și mine ale 
I munca a reînceput Miercuri 

s-au prezentat la lucru la 
combinatul Csepel. peste 14.00C 
muncitori (față de 12.000 cu o 
zi înainte).

Producția de cărbune a Un
gariei este In creștere. Miercuri 
au coborit în mine cu 5.000 de 
mineri mai mult decit în ziua 
precedentă. Cărbunele extras este 
trimis termocentralelor care a- 
provizionează cu energie elec
trică întreprinderile industriale 
precum și spitalele, cămineie de 
copii etc.

La Budapesta ca și în întrea
ga țară s a reorganizat servi
ciul poștal, și începînd de joi au 
reînceput să circule taxiuri.

Din tară sosesc de asemenea 
știri despre normalizarea 
tinuă a vieții.

In județele Csongrad și No- 
grad de asemenea munca 
trat în făgașul normal, 
sarul guvernamental pentru 
provizionare din județul Cson
grad a solicitat direct 
popular din Timișoara 
articole necesare județului Cson-

d n 
multe 
țârii
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a in- 
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Sfatului 
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grad. După cum relatează pos
tul de radio Budapesta, s-au tri
mis din Timșoara, lubrefianți, 
benzină, motorină, petrol, sare 
și altele.

Rămășițele reacțiunii contrare 
voluționare încearcă însă să sa
boteze reluarea producției prin 
răspîndirea de zvonuri minci
noase. La Budapesta dușmanii 
clasei muncitoare au încercat să 
determine prin calomnii și zvo
nuri provocatoare sistarea fabri
cării pîinii și oprirea circulației 
autobuselor. Muncitorii au 
demascat ei înșiși netemeinicia 
acestor zvonuri și și-au conti
nuat munca.

In toate regiunile Ungariei 
gărzile muncitorești în colabo
rare cu politia și cu noile forte 
ale ordinei publice luptă pentru 
stirpirea bandelor de jefuitori și 
criminali.

Printre măsurile luate de gu
vern în ultimele zile în vederea 
reglementării vieții economice a 
țării se numără stabilirea siste
mului de plată a salariilor mun
citorilor și funcționarilor pe luna 
noiembrie, numirea de împuter
niciți ai guvernului pentru unele 
uzine mari, precum și fixarea 
competenței Consiliilor muncito
rești.

Deschiderea
MELBOURNE 22 (Agerpres). 

— Corespondență specială:
La 22 noiembrie in orașul Mel

bourne, de cealaltă .parte a Ecua
torului, în îndepărtata Australie, 
s-a deschis cea de a 16-a ediție 
a Jocurilor Olimpice, simbol al 
înfrățirii în pace și prietenie a ti
neretului sportiv de toate națiile 
și credințele de pe planeta noas
tră. In această zi solemnă, aș
teptată cu nerăbdare de iubitorii 
de sport din' toate țările lumii, 
orașul Olimpiadei s-a trezit sub 
un cer senin pe care a reapărut 
după două zile de ploaie și frig, 
un soare strălucitor. O briză ti- 
șoară ce suflă dinspre Pacific 
face să fluture în jurul stadionu
lui olimpic flamurile celor 67 de 
țări participante. încă din 
zori, mii de locuitori ai ora
șului, turiști și vizitatori aș
teptau deschiderea porților sta
dionului. Mulți dintre ei și-au 
petrecut noaptea aici pentru a 
ocupa un loc cît mai bun. 
In satul olimpic e o animație ve
selă și tinerească. Atleții și-au 
lăsat ținuta de antrenament și se 
pregătesc pentru defilare. 160 de 
autobuze aliniate pe o distanță 
de cîțiva kilometri în apropierea 
satului olimpic sînt gata să 
transporte sportivii la Cricket 
Ground. In cursul nopții au so
sit ultimele delegații: 27 de co- 
lumbieni, 11 peruvieni, 5 turci și 
4 portughezi. Numărul partici- 
panti’or la jocuri a urcat la 
4.514. In oraș toate magazinele 
sînt închise ca într-o zi de săr
bătoare, și numai pe largile bule
varde circulă mașini și mulțimea 
care este din ce în ce mai nu
meroasă cu cît se apropie ora de 
începere. La ora 10 dimineața 
s-au deschis porțile stadionului și 
în cîteva minute peluzele popu
lare au fost arhipline. De departe 
se aude rumoarea stadionului. 
Dtuă fanfare evoluează pe sta
dion distrînd publicul. Muzican
ții formează pe gazon cele 5 
cercuri olimpice. Mulțimea izbuc
nește in aplauze cind își fac apa
riția cei 12 heralzi olimpici care 
se opresc la picioarele micii tri
bune albe de unde se va roșii 
jurămintul olimpic. După ora 
primului nu a mai rămas nici un 
loc neocupat. Sînt aici 110.000 de 
oameni oare așteaptă nerăbdători 
începerea festivității de des
chidere a Jocurilor olimpice. La 
ora 15 precis un automobil ne
gru deschis în care se află du
cele de Edinburg, intră pe sta
dion prin poarta de maraton și 
după ce face un tur de pistă se 
oprește în fața tribunei oficiale. 
La ora 15.30 heralzii sună din 
trompetele de argint, anunțînd 
defilarea delegațiilor participan
te la Olimpiadă. Pe stadion pă
trunde în frunte după tradiție, 
delegația Greciei, care este viu 
aplaudată. Steagul țării unde 
s-au născut olimpiadele este pur
tat de atletul George Rubanis.

i Defilează apoi prin fața tribune
lor în ordine alfabetică engleză 

j celelalte reprezentative olimpice: 
Afganistan, Argentina, Austria, 
Bahamas, Belgia, Bermuda, Bra
zilia, Guiana Britanică, R.P. Bul
garia, Birmania, Canada, Cey
lon, Chile, Columbia, Cuba, R. 
Cehoslovacă, Danemarca, Etiopia, 
Fiji, Finlanda, echipa ciankaiși- 
stă. Franța, Germania, Marea 
Britanie, Hong Kong, R.P. Un
gară. Islanda, India, Indonezia, 
Iran, Irlanda, Israel, Italia, Ja
maica, Japonia, Kenya, Coreea de 
sud, Liberia, Luxemburg, Malaya, 
Mexic, Noua Zeelandă, Nigeria, 
Borneo de nord, Norvegia, Paki
stan, Peru, Filipine, R.P. Polonă, 
Portugalia, Porto Rico, R.P. Ro- 
mină, Singapore, Africa de sud, 
Suedia, Tailanda, Trinidad, Tur
cia, Uganda, Uruguay, S.U.A,, 
U.R.S.S., Venezuela, Vietnam, 
R.P.F. Iugoslavia. Defilarea a fost 
inchisă de echipa Australiei, țara 
gazdă.

Parada echipelor din 67 de țări 
a oferit un spectacol de neuitat 
prin coloritul viu și variat al co
stumelor, prin ținuta impecabilă 
cu care au defilat sportivii, prin 
voioșia care a domnit tot timpul. 
De un mare succes s-a bucurat 
delegația Uniunii Sovietice. Spor
tivii sovietici erau foarte ele
ganți, băieții în haine albe și fe-

Olimpiadei 
tele în bluze și fuste albastre. 
Spectatorii și membrii celorlalte 
delegații i-au primit cu aplauze 
furtunoase.

Membrii delegației romîne îm- 
brăcați în costume albastru-gri 
au cules de asemenea ovațiile 
publicului pentru ținuta lor per
fectă. Iolanda Balaș, recordmana 
mondială la săritura în înălțime 
a fost strigată din tribune și i s-a 
făcut o călduroasă mani/estație 
de simpatie.

O scenă care a plăcut mult 
publicului a fost atunci cind 
sportivii americani, care ii prece
dau pe cei sovietici, s-au oprit, 
au scos aparatele de fotografiat 
și chiar acolo pe pistă și-au fă
cut mai multe fotografii împre
ună cu cei mai renumiți cam
pioni din echipa U.R.S.S.

Delegațiile de participant de 
la Olimpiadă s-cm aliniat apoi pe 
terenul verde din centrul stadio
nului. Președintele Comitetului 
olimpic de organizare, Wilfred 
Kent Hughes a salutat pe parti
cipant, urîndu-le bun venit in 
Australia. în cuvîntul său, el a 
spus: „Prezența voastră aici pe 
stadion este dovadă că flacăra 
olimpică arde cu o strălucire din 
ce în ce mai mare. Fie ca Jocu
rile Olimpice din 1956 să dea 
întregii omeniri noi speranțe în 
lupta sa pentru prietenia tot mai 
strînsă a popoarelor”.

La ora 16,33 (ora locală) du
cele de Edinburg a declarat des
chisă cea de-a 16-a Olimpiadă. 
Pe catarg se înalță încet profi- 
lîndu-se pe cerul azuriu, steagul 
alb olimpic, cu cele cinci cercuri 
înlănțuite care simbolizează în
frățirea continentelor și raselor. 
5.G00 de porumbei au zburat ftl- 
fiind cîteva minute ca un nour 
alb deasupra stadionului. Apoi 
21 de salve de tun anunță cel 
mai mteresant moment al cere
moniei : sosirea flăcării care a 
fost aprinsă cu trei săptămîni 
în urmă în Grecia la poalele 
muntelui Oii mp în Australia fla
căra olimpică a fost adusă cu a- 
vionul și din orașul Cairns pînă 
la Melbourne 2.830 de atleți an 
purtat-o fiecare cite o milă. Ulti
mul schimb al ștafetei este tâ
nărul atlet australian Ron Clark. 
El apare pe pista de zgură roșie 
cu torța aprinsă in mină.

Mai mulți sportivi rup rîndu- 
rile și îl înconjoară pe tînărul 
atlet, care pentru cîteva cline 
dispare din privirile celor din 
tribună. Flacăra se înalță anoi 
vie și strălucitoare pe soclul 
înalt de bronz unde va arde zi 
și noapte timp de 17 zile. Spec
tatorii se ridică în picioare si as
cultă într-o liniște profundă im
nul olimpic cîntat de un cor de 
1200 de persoane:

„Fericit acel care a cucerit 
gloria

Laurii victoriei, împodobindu-i 
fruntea,

II arată mulțimii, care-l 
sărbătorește.

Drept răsplată el va gusta 
bucuriile gloriei

Muzele îi vor așeza o cunună 
pe frunte

Și un ctntec nemuritor se va 
adăuga la măreția 

triumfului,
La frumusețea tinereții — 

numele învingătorului.
Atlefil ce poartă drapelele ță

rilor participante la Olimpiadă 
se aliniază în spatele micii tri
bune albe pe care urcă sportivul 
australian John Landy. Acesta 
rostește jurămintul olimpic, în 
numele tuturor concurențllor : 
„Jurăm că vom lua parte la jo
curile olimpice în luptă dreaptă, 
respectînd regulamentul și dor
nici să ne întrecem tn spiritul 
adevăratei sportivități pentru 
gloria țării noastre și a sportu
lui".

Fanfarele intonează Imnul 
Australian, și după cîteva cline 
în sunetele unui marș vesel. în
soțiți de aplauze participanții la 
Olimpiadă părăsesc stadionul.

In tribune spectatorii se ridi
că încet, fiind încă sub impresia 
emoționantei manifestări a celor 
peste 4.000 de tineri veni ți să se 
întreacă la Jocurile Olimpice în 
pace și bună înțelegere.

„Puterile occidentale se opun 
intereselor Iordaniei*
— declară premierul iordanian

’_ î . Totodată,
parlamentul a cerut stabilirea de 
relații diplomatice între Iordania 
pe de o parte, și U.R S.S. și 
R.P. Chineză, pe de altă parte 
După votul din Camera iorda
niană, primul ministru al Iorda 
niei, Suleiman Nablusi, a decla
rat corespondenților de presă că 
Iordania se va îndepărta de Oc
cident, deoarece puterile occiden
tale se opun intereselor Iorda
niei. „Pentru a ne apăra aceste 
interese, a spus Nablusi, este de 
datoria noastră să căutăm spri 
jin oriunde îl vom găsi". Pre 
mierul iordanian a spus că sta
bilirea de relații cu țările socia 
lismului „nu înseamnă că Iorda
nia va deveni o țară comunistă”.

AMMAN 22 (Agerpres). — Anglia și. Iordania. 
După cum s-a mai anunțat, par 
lamentul iordanian a adoptat în 
unanimitate o moțiune prevă- 
zînd denunțarea tratatului dintre

Perturbări grave în economia țărilor occidentale
LONDRA 22 (Agerpres). — 

Scăderea livrărilor de petrol pro. 
v.oacă perturbări grave economiei 
țărilor occidentale. Perspectiva di
minuării rezervelor, și livrărilor 
de petrol.. accentuează lipsa _ de 
cărbuni care se resimte de cîtva 
timp în multe țări occidentale. 
Ziarul britanic „Financial Ti
mes” relatează că în țările mem
bre ale Comunității europene a 
cărbunelui și otelului se vîntură 
ideea creării unei „autorități su
preme” care să distribue cantită
țile de petrol industriilor din 
Franța. Belgia, Italia, Luxem
burg, Olanda și Germania occi
dentală. Din petrolul importat de 
aceste șase țări europene, 47% 
trece prin Canalul de Suez, 'ar 
27% ‘este îijrnizaț prin conduc
tele societății Irak Petroleum 
Company, acum scoase din furic- 
(iune. Cele șase țări componente 
ale Cpmunității europene a căr
bunelui și oțelului întîmpină de 
pe acum dificultăți în ce privește 
aprovizionarea cu cărbune. Pentru 
a complecta cantitățile necesare, 
aceste țări importă tot mai mult

cărbune din Statele Unite. Anul 
trecut, importul de cărbune ame
rican în aceste țări 6-a ridicat 
la 16.000 000 tone. Anul acesta, 
importul de cărbune american a 
crescut de la 5,9 milioane tone în 
perioada ianuarie—martie la 6,8 
milioane în al doilea trimestru 
și la 8.6 milioane tone în trimes 
trul trei. Pentru al patrulea tri
mestru al anului producția de 
cărbuni din Belgia 6e resimte 
foarte mult din cauza catastrofei 
de la mina Marcinelle. așa încit 
potrivit previziunilor ziarului „Fi. 
nancial Times” va fi necesar să 
se importe din S.U.A. o canti
tate de peste 10.000.000 tone. Per
turbări serioase sînt de așteptat 
în special în ce privește aprovi- 
zionarea cu cărbune a Germaniei 
occidentale. In mare parte, indus
tria acestei țări depinde de livră
rile de cărbune din Lorena și 
Saar. Or, cărbunele din Lorena 
va fi acum absorbit de industria 
franceză, care resimte din plin 
lipsa de petrol cauzată de închi
derea traficului pe Canalul de 
Suez.

----o----

A. Eden va pleca 
pe insula Jamaica

LONDRA 22 (Agerpres). 
La Londra s-a anunțat oficial 
din motive de boală primul mi
nistru, Anthony Eden, va petrece 
trei săptămîni pe insula. Jamaica.

Eden va pleca la Jamaica la 
23 noiembrie.

Că

• BEIRUT. — După cum șe 
anunță din Irak, la 21 noiembrie 
s-au încheiat la Bagdad tratati
vele dintre oamenii de stat ai ce
lor patru țări musulmane — 
membre ale pactului de la Bag
dad — Irak. Turcia, Iran și Pa
kistan. La tratative au participat 
președintele Pakistanului, regele 
Irakului, primii miniștri ai Pa
kistanului, Turciei și Irakului, mi. 
nistrul Afacerilor Externe al Ira
nului, precum și comandantul su
prem al forțelor armate și șeful 
statului major al Pakistanului.

La încheierea tratativelor, care 
au durat trei zile, nu s-a dat pu
blicității nici un comunicat ofi
cial.

• PHENIAN. — După cum a- 
nunță posturile de radio coree
ne, la 20 noiembrie în Republica 
Populară Democrată Coreeană au 
avut loc alegeri pentru Consiliile 
populare locale. Au fost aleși 
54.579 deputat!, 11.199 din depu
tății noi aleși sînt femei.
• MOININGEN. — Tribunalul 

din districtul Suhl a judecat re. 
cent procesul intentat unui grup 
de patru spioni în slujba serviciu
lui de spionaj militar american. 
Cei patru acuzați, care au recu
noscut că au întreprins timp în
delungat o activitate de spionaj 
pe teritoriul Republicii Democrate 
Germane, au fost condamnați la 
pedepse variind între 7 și 15 ani 
închisoare.

• PEKIN. — La 21 noiembrie, 
un comitet special creat pe lingă 
Consiliul de Stat al R.P. Chi-

neze a adoptat o hotărTre cu pri
vire la noul alfabet al limbii chi
neze.

BELGRAD. Ziarele ,,Borba“ și 
„Politika“ relatează că delegația 
militară a Uniunii Sovietice în 
frunte cu generalul colonel N. N. 
Komarov, care se află în Iugo
slavia, a sosit la 21 noiembrie la 
Sarajevo. La Sarajevo, delegația 
militară sovietică a fost primită 
de generalul colonel Miliutin Mo- 
raci, comandantul districtului mi
litar Sarajevo.

PHNOM-PENH. La 22 noiem
brie Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Chineze și persoanele care 
îl însoțesc au sosit in capitala 
Cambodgiei, Phnom Penh.

Masări de trupe 
anglo-franco- 

israeliene la granițele 
Siriei și Iordaniei

DAMASC 22 (Agerpres). — Tn 
legătură cu concentrarea de tru
pe anglo.franco-israeliene la fron
tierele Siriei și Iordaniei, postul 
de radio Cairo a anunțat că pri
mul ministru al Siriei, Sabri 
Assali, a făcut la 22 noiembrie 
o declarație în legătură cu situa
ția de la frontiera siriano-israe- 
liană. Assali a spus că Siria este 
gata să dea o ripostă oricărui atac, 
ori de unde ar veni. Ministrul 
Apărării al Siriei, Abdel Hamid 
Raslan, a declarat că Siria va 
respinge orice agresiune.

Primele întîlniri de baschet
Joi seara, sala Palatului Expo

ziției din Melbourne, decorată cu 
emblema olimpică și iluminată 
feeric, a găzduit primele între
ceri oficiale ale Jocurilor Olim
pice. în fața a peste 4000 de spec, 
tatori a început turneul de bas
chet.

După cum se știe, cele 15 echipe 
participante la această competiție 
au fost împărțite în patru grupe: 
grupa A: S.U.A., Filipine, Tai
landa, Japonia ; grupa 3: 
U.R.S.S., Franța, Canada, Sin
gapore; grupa C: Uruguay, 
R.P. Bulgaria, Coreea de sud, 
echipa ciankaișistă ; grupa D : 
Chile, Brazilia, Australia.

In prima zi, echipa selecționată 
a Uniunii Sovietice s-a dovedit

din nou principala adversară a 
echipei S.U.A. în lupta pentru cu
cerirea titlului olimpic, învingînd 
puternica reprezentativă a Cana
dei cu scorul de 97—59 (46—20). 
Baschetbaliștii sovietici s-au miș
cat cu ușurință pe teren șl a-’J 
cîștigat la o diferență apreciabi
lă de puncte fără să forțeze 
jocul.

Meciul dintre echipa ciankaiș's- 
tă și formația Coreei de sud s-a 
încheiat cu scorul de 83—76 
(42—28) în favoarea primilor.

Programul turneului olimpic de 
baschet programează astăzi 5 în- 
tîlniri : Filipine-Tailanda, Singa- 
pore-Franta, Uruguay-R.P. Bulga
ria, Chile-Brazilia, S.U.A.-Ja- 
ponia.
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