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Vești din activitatea
organizațiilor U.T.M.

Un începui bun
IAȘI (de la corespondentul 

nostru).
In satele raionului Pașcani 

din regiunea lași s-au des
chis acum cttva timp cursuri
le și cercurile politice U.T.M. 
Atenția deosebită acordată a- 
cestui eveniment de către co
mitetul raional U.T.M., de ins
tructori și propagandiști a a- 
vut drept rezultat faptul că 
marea majoritate a cursanților 
înscriși tn cercurile și cursu
rile politice U T M au fost 
prezenți la prima lecție I n 
satul Slobozia, din comuna 
Sirețel. au participat la prima 
lecție a cercului politic 21 de 
tineri. Propagandista Marga
reta Lăzăroaie, care conduce 
cercul „Să ne cunoaștem pa
tria", și-a pregătit minuțios 
expunerea, și-a tntocmit un 
plan al lecției pe care l-a fă
cut cunoscut cursanților, astfel j 
ca tinerii să-și poată nota mai J 
ușor tn timpul expunerii cele I 
mai importante probleme din ! 
lecție.

Ulem iștii 
muncesc 
o nouă

Pentru a da putință mi
nerilor de Ii mini „Del
iul Rusului" să transporte 
cu ușurință cărbunele pe 
care-1 scot, a fost instalat 
un nou funicular tricablu

care face legătura între 
mina Dealul Rusului și Va. 
tra DorneL

In fotografie: nou] funl- 
ea Iar.
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înapoierea în Capitală 
a tovarășului Chivu Stoica 

președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R.
Miniștri al R-PR.. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P-M.R.. 
și persoanele care-i însoțesc con
tinuă vizita în RP. Ungară.

Pe aeroportul Băneasa la so
sire au fost prezenți conducători 
ai P-M.R., ai guvernului și mem
bri ai corpului diplomatic aflați 
în București.

Vineri după amiază s-a înapo
iat în Capitală, venind din RP 
Ungară, tovarășul Chivu Stoica 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. și V. Steriopol, 
locțiitor al ministrului Comerțu
lui Exterior.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., Emil Bodnăraș, prim 
vicepreședinte al Consiliului de

ȘCOALĂ

(Agerpres)

u

Vizita delegației C. C. al U. T. M 
în Iugoslavia Fruntașe pe șantier

din Văleni 
să creeze 
colectivă

In raionul 
sătuleț. Văleni. Cu citva timp 
in urmă, utemiștii de aici ou 
discutat pe marginea docu
mentelor celui de al ll-lea 
Congres ai U T M. In discuții 
mulți dintre ei au propus mă
suri concrete prin care să spri
jine muncile agricole. Discu- 
ții’e Insă nu s-au oprit aici. 
Nicolae Văta'u. secretarul or
ganizației de bază U.T.M.. a 
propus ca utemiștii să încea
pă munca pentru crearea unei 
gospodării colective. „Pen
tru că la noi in sat nu avem 
organizație de partid, nouă, 
utemiștilor, ne revine datoria 
de cinste de a lămuri consă
tenii noștri de foloasele mun
cii tn colectiv*. — a spus el.

...Propunerea secretarului a 
fost susținută de utemiști Ce
rerii tovarășului Vătafu 
se înscrie in G.A.C.. i 
mai alăturat încă două, 
trei utemiști au format 
tetul de inițiativă.

Și munca a început, 
mul rezultat al muncii de lă
murire 
miști 
timp, 
tiz, 
mici, 
tn colectivă. Primul lor suc
ces le-a tntărit voința de 
muncă hotărttă pentru ca tn 
scurt timp și tn sătulețul lor 

a

Panciu este un

de a 
s-ou 
Cei 

corni-

Prl-

desfășurată de ute- 
s-a concretizat tn scurt 
De pildă, Viorica Bo- 
țărancă cu gospodărie 
a făcut cerere să intre

să prindă viață o mlădiță 
socialismului.

Corespondent 
DUMITRU COSTIN 

activist al Comitetului 
raional U.T.M.-Panciu

E recreație. Elevii au cobo- 
rlt tn curte, pe terenul de spe, z» 
In citeva clipite s-au și orga
nizat In echipe de volei. Min
gea trece cu repeziciune 
tr-o parte tn alta. C 
dispută sportivi 
nici— galeria.

— hai. Ioanei 
strigă un grup de 
rajindu-și colegul.

...La etajul intti 
deschise o fereastră. Cineva se 
plecă tn afară și strigă:

— Elevul de serviciu să sune 
de intrare.

Un „spectator* se scotoci 
prin buzunare, scoase un clopo
țel și sună.

— Elevii care au cursuri 
merg in clase, ceilalți In atelie
re — se auzi din nou 
voce.

Era directorul școlii.
Elevii care au cursuri 

trat in săli. Ceilalți la 
rele care de fapt sint la cițiva 
pași de școală. turnătorii la 
turnătorie, strungarii in secția 
lor și așa mai departe.

Am intrat și noi intr-una din 
clase. Elevii, cei din anul II, 
luaseră loc in bănci și studiau. 
Ne-am rotit privirea prin clasă. 
Pe pereți, in locuri vizibile, sint 
așezate tot felul de desene teh
nice. formule. Desenele înfăți
șează îndeosebi piese compo
nente ale unor mașini unelte. 
De fapt tn această ramuri — 
constructori de mașini-unelte — 
pregătește școala muncitori ca
lificați. Elevilor li se cer nu pu
ține cunoștințe de tehnologie. 
Conducerea școlii folosește toa
te mijloacele pentru ca elevii 
să-și poată însuși aceste lecții. 
Se organizează ore de medita
ție. Mai mult, o parte din lecții 
sint urmate de proiecții de dia
pozitive. O primă proiecție a 
înfățișat inovații de la Uzinele 
„23 August* din București. 
Fără îndoială că după prezen
tarea diapozitivului, elevilor li

s-au lămurit multe din proble
mele legase de pregătirea lor 
profesionali.

din-
Ca la oricare 
nu lipsește

BineeeI — 
elevi tncu-

al școlii se

aceeași

au in- 
atelie-

ln secția creată de elevi

De la bun început trebuie să 
spunem ci școala profesională 
metalurgică din Zalău nu e 
creată pe lingă o mare uzină, 
cum sint multe alte școli. Ate
lierele tn care elevii fac prac
tică au fost create odată cu 
școala, acum cițiva ani. Direc
torul adjunct, tovarășul Mircea 
Bog. ne-a spus chiar că una 
din secțiile de strungărie este 
creată in întregime de 
școlii.

Am intrai tn această 
Strungurile, unsprezece 
măr, sint așezate intr-o 
perjectă. Peste tot domnește 
curățenie.

Toate aceste strunguri — 
ne-a spus maistrul Dulfu Teo
dor — sint construite in între
gime de elevii noștri, h'i le-am 
făcut pentru noi mai Intti, și 
acum producem chiar pentru 
alte întreprinderi.

Lingă fiecare strung se află 
cite un elev. împreună cu ei 
lucrează tn secție maistrul și 
cițiva muncitori calificați, care 
tși consacri activitatea pregă
tirii profesionale a muncitorilor 
de mtine.

Maistrul Dulfu e stimat de 
elevi. Exigența care-l caracteri
zează e o exigență părintească. 
II învață pe fiecare meserie și. 
tn același timp, cum să se com
porte tn viață.

Multă vreme s-a ocupat — 
de pildă — de Ion Rusu. Ctnd 
a venit la școală, Rusu prindea 
cu greu explicațiile lucrătoru
lui. Maistrul Dulfu l-a luat In 
grija sa. Astăzi Rusu Ion nu 
mai este cel de anul trecui. Lu
crează bine, e respectuos, ener
gic.

Ce lucrează acești elevi In 
secție?

elevii

seefie. 
la nu- 
ordine

ZAGREB 23 (Agerpres). — 
Taniug transmite: La 23 noiem
brie a sosit la Zagreb, venind de 
la Belgrad, delegația Comitetu
lui Central ai Uniunii Tineretu
lui Muncitor din R.P.R. In cursul 
dupi-amiezii, membrii delegației 
au avut convorbiri cu secretarul 
CC al Uniunii socialiste a po
porului muncitor din Croația, 
Zvonko Brkki, cu privire la di-

verse probleme politice șl sociale 
și în legătură cu rolul tineretu
lui în conducerea socială și în 
viața publică a Iugoslaviei.

Delegația tineretului romtn care 
va rămîne două zile la Zagreb 
va avea convorbiri cu membrii 
consiliului muncitoresc al unei 
fabrici de construcții de mașini 
și cu reprezentanți ai tineretului

Ajutorul acordat poporului frate 
maghiar

In cadrul ajutorului pe care neri a continuat încărcarea și ex. 
guvernul țârii noastre îl acordă pedjerea spre țara vecină și prie- 
ouvernului revoluționar muncito- fen* • no* cantități de produse.guvernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc ungar, joi au tre
cut in R.P. Ungară alte 135 de 
vagoane. Cu acest transport nu. 
mărul vagoanelor care au trecut 
frontiera pină acum a ajuns la 
615.

Printre cele aproape 10.500 de 
tone de diverse produse expe 
diate și care au trecut pînă acum 
frontiera, se numără însemnate 
cantități de petrolifere, lignit su
perior, ciment, sare, lemn de foc, 
geamuri și alte mărfuri.

In cursul zilelor de joi Și

ZI NĂ

vl-

Cu-Utemiștii losif Lantoș șl 
cuianu Grigore și ceilalți elevi 
din anul II, In orele de prac
tică. lucrează efectiv la mași
nă, la strung, tn secție se exe
cută piese pentru strunguri, bi
neînțeles nu cele mai compli
cate, deoarece acelea sint des
tinate elevilor din anul III.

Fabricarea strungului se face 
In întregime in atelierele șco
lii : de la turnare și pină la 
asamblare; tn serie. Citeva 
mașini au și fost expediate unor 
ateliere de 'întreținere ale M.I.A.

Doi prieteni
Ion Lucăcel și Ion Chlndea 

sint prieteni buni. Despre prie
tenia, lor știe întreaga școală. 
Amindoi sint elevi tn anul III, 
amlndoi învață turnătoria. Sint 
dintre elevii cei mai silitori. De 
cind au pus piciorul In școală. 
In suilete'.e lor s-a născut am
biția: să învețe bine, să se ca
lifice Intti ca muncitori turnă
tori și apoi să urce mai departe 
treptele învățăturii. De aceea, 
amlndoi urmeuză acum și cursu
rile liceului seraL Seară de sea
ră tși ocupă locurile In aceeași 
bancă: invați fizică, franceză, 
algebră. Miine poate vpr fi teh
nicieni sau ingineri. Calea le e 
deschisă. Clnd la unele materii 
le e puțin mai greu, profesorii 
și educatorii școlii profesionale, 
le dau ajutorul necesar. Pe Pe
tru Vtlceanu, unul din educa
tori, U Inttlnești astfel de mul
te ori împreună cu Lucăcel și 
Chindea expBdndu-le anumite 
lecții la matematică aau fran
ceză.

Am părăsit școala ttrziu. Im
presia plăcuiă pe care ne-am 
făcut-o izvora din fiecare fapt.

M. OPREA 
M. MUNTEANU 

corespondenții „Sclnteil 
tineretului* pentru regiu

nea Cluj

Cuvinte despre un comitet U.T.M.
Cînd am pătruns, tntr-o zi de 

la începutul lui noiembrie, pe 
ulițele desfundate ale satului 
Ghimpați, din raionul Drăgă- 
nești-Vlașca, era lapoviță. Vîntul 
ce spulbera stropii de ploaie, a- 
mestecați cu mici petale de nea, 
îmi biciuia obrajii. „Ce bine ar 
fi acum la căldurică" — îmi zi
ceam, ocolind cu atenție băltoa
cele.

Deodată, mam pomenit că ci
neva, care venea din urmă, m-a 
prins de umăr:

— Tovarășe, nu te supăra, 
dumneata m-ai căutat? Eu sînt...

— ...Secretarul comitetului 
U.T.M. ? — l-am întrebat repe
de. la gîndul că nu voi mai fi 
nevoit să frămînt noroiul.

— Da, întocmai.
Și, în mijlocul uliței ce duce 

spre satul Copaciu, am făcut cu
noștință cu tovarășul Tudor Net- 
cu. secretarul comitetului U.T.M. 
din comuna Crovu.

Cîteva fapte
Puțin mai tîrziu, în încăperea 

scundă în care lucrează, tovară
șul Netcu îmi spunea :

— Noi avem 191 utemiști în 
organizațiile U.T.M. din cele trei 
sate ale comunei Crovu: Copa
ciu, Ghimpați și Crovu. Despre 
felul cum au muncit ei In cam
pania de toamnă se pot spune 
lucruri foarte bune. In primul 
rînd, vreau să spun că tovarășul

Mihai Alexandrescu, secretarul 
comitetului de partid, a felicitat 
pe membrii comitetului U.T.M. 
pentru felul cum au știut să-l 
antreneze pe tineri tn această 
campanie. II al doilea rînd, toți 
știu că...

— Stai puțin — îl întrerup 
eu

Mai Înainte de a-1 găsi pe to
varășul Netcu, vorbisem cu to
varășii Mihai Alexandrescu, se
cretarul comitetului de partid 
din comună, cu Ghiță Stan, pre
ședintele sfatului popular comu
nal, cu Gheorghe Ioachim, secre
tarul sfatului, cu Gheorghe Bă- 
dilă, secretarul organizației de 
partid din satul Ghimpați și cu 
alții. Toți mi au spus lucruri fru
moase despre tinerii din comună 
și mai ales despre comitetul 
U.T.M.

Așa am aflat, de pildă, că Au
rel Molea, secretarul organizației 
U.T.M. din satul Crovu a fost 
primul dintre tineri care și-a în- 
sămînțat pămîntul. Un exemplu 
bun a dat și tovarășul Netcu, ca 
membru al întovărășirii „7 No
iembrie" din Copaciu. El a con
tribuit la tnsămînțarea celor 20 
de hectare ale întovărășirii, care 
a îndeplinit planul încă de la ju
mătatea lui octombrie.

Nu mai vorbesc — a adăugat 
tovarășul Ioachim, despre tinere
le educatoare utemiste Georgeta 
Popa și Constanța Ivan. In 
timpul lor liber, au mers zl de 
zi pe la casele țăranilor munci

tori, limurindu-i ai tnsămtnțeze 
la vreme.

Toți tovarășii cu care am vor
bit au subliniat că. dacă s-a sim
țit sprijinul acordat de tineri și 
în primul rînd de utemiști — în 
munca organelor locale din co
mună tn campania de tnsămîn- 
țări, aceasta se datorește și fap
tului că comitetul U.T.M. are ex
periență în muncă.

Deipre experiență
Tovarășul Tudor Netcu mun

cește de mai multi ani tn U.T.M. 
Datorită acestui fapt, se poate 
spune că el are experiență. Dar, 
oricît de multă experiență ar 
avea un om tntr-un domeniu de 
activitate, dacă nu pune dragoste 
și interes în fiecare lucru pe 
care-1 face, nu ajunge niciodată 
la un rezultat lăudabil. Vreau să 
subliniez că deși mai sînt încă 
deficiente în munca comitetului 
U.T.M. din Crovu (în ce privește 
abonamentele la ziar, primirea 
de noi membri U.T.M.), se vede 
totuși că el a depus străduință 
tn îndeplinirea unor sarcini cum 
au fost cele cu privire la cam
pania de toamnă.

Iată un exemplu edificator :
Utemistul Anghel Petcu face 

parte din biroul organizației 
U.T.M. din satul Copaciu. El are 
2 hectare de pămînt. Toată a- 
ceastă suprafață trebuia Insămtn- 
țață cu grîu.

— Ano, i-a zis el soției tntr-o

zl, eu nu mai pot aștepta ploaia. 
Cu toată seceta, însămtntez.

— Nu te grăbi, dragul meu. 
Mai e vreme.

— O mai fi. Ano, dar timpul 
nu așteaptă. Ce, vrei să mă Iac 
de rușine fată de organizație ?l 
Am vorbit cu Petcu aseară. 
Mi-am luat angajamentul tn fata 
lui... și unde mai pui că Dumitru 
Vlădescu a și arat pămîntul pă
rinților săi. Ce, eu nu sînt ute- 
mist ca el ?

— Bine, dacă zici tu...
Peste trei zile, Netcu avea să-i 

dea exemplu la căminul cultural 
pe utemiștii Petcu și soția lui, 
pe Vlădescu și pe încă 7 tineri 
care le urmaseră exemplul. Fap
tul tn sine nu pare important. 
Dar e important felul In care, și 
cu acest prilej, secretarul comi
tetului U.T.M. a știut să scoată 
în evidență că și tinerii au de 
spus un cuvînt în campania de 
însămînțări.

Cînd scriu aceste rînduri, soa
rele lui noiembrie înțeapă, cu 
razele lui potolite, petele de ză
padă care stăruie pe cîmp. Nop
țile aduc îngheț, dar tinerii din 
Crovu n-au a se teme. Și sînt 
sigur că, așa cum au sprijinit 
organele locale și pe țărani să 
termine tnsămînțările. vor pune 
umărul și de acum înainte, la ori
ce sarcină, la orice acțiune.

NICOLAE BARBU 
corespondentul „Scînteii tineretu
lui" pentru regiunea București

CRAIOVA (de la coresponden
tul nostru).

Despre hărnicia Lenuței Chițu 
se auzise în toată comuna. Bună 
fată își ziceau adesea cetățenii, 
întrece chiar mulți băieți. Și 
prietenele ei sînt tot așa de vred
nice. Și ceea ce este mai ciudat 
e că ele nu iau niciodată vreo 
hotărîre pînă nu cer și părerea 
Lenuței.

Toate acestea le-a aflat tovară
șul Mihai Nicolae, instructor al 
Comitetului raional U.T.M. 
tețu, cînd a venit în comuna 
șiile. Avea să îndeplinească 
sarcină de mare importanță :
mobilizeze cei mai harnici tineri 
pentru muncă pe șantierul tine-

01- 
Ro- 

o 
să

Economiile tinerilor textiliști 
Buhuși
numai prin reducerea deșeurilor 
vor putea obține economii de 
peste 10.000 lei. In întrecerea 
pentru realizarea noului angaja
ment brigăzile de tineret s-au 
situat și de astă dată în frunte. 
Printre ele se numără brigăzile 
conduse de utemistele Aneta Ma
rin, Maria Timofte, Elena Andrei 
și Elisabeta Vicol, care depun zi 
de zl străduință pentru a realiza 
economii cît mai însemnate.

de la
BACAU (de la corespondentul 

nostru).
Angajamentele luate în cinstea 

lui 7 Noiembrie de tinerii texti- 
liști din Buhuși au fost depă- 
șite. Economiile realizate sint 
echivalente cu prețul de cost a 
2.995 metri pătrați țesături de 
lină.

Tinerii din Buhuși continuă acum 
cu și mai mult avîn-t extinderea 
luptei pentru economisirea mate
riei prime și auxiliare în toată 
fabrica. Pini la 30 decembrie — 
ei s-au angajat să realizeze eco
nomii echivalente cu preful de 
cost a 8.273 metri pălrați țesă
turi finite din lină. Tinerii din 
sectorul filatură prin folosirea 
mai rațională a materiilor prime 
și a materiilor auxiliare vor eco
nomisi 53.400 lei. Cei din secto
rul țesătorie lină vor economisi 
prin reducerea consumului de 
materiale 54.500 lei, iar tinerii 
din sectorul țesătorie bumbac

—••o**—
Deschiderea studioului 

Teatrului Național din Cluj
CLUJ (de la corespondentul 

nostru). — La Cluj s-a des
chis o sală studio a Teatru
lui Național. Colectivul artistic al 
teatrului clujean, a inaugurat ac
tivitatea în această sală, prezen- 
tind în premieră comedia „O zi 
de odihnă" de Valentin Kataev.

Din distribuție fac parte acto- 
rii Alexandru Marius. arti6t eme
rit al R.P.R., Viorica Cernucan, 
Ligia Moga, Magda Tîlvan, Cor
nel Sava și alții. Regia artistică 
aparține tînărulul regizor Victor 
Tudor Popa. Urmează de aseme
nea ca tot pe scena sălii studio 
să aibă loc nu peste mult timp 
prezentarea In premieră a come
diilor lui L L. Caragiale „O 
noapte furtunoasă" și „Conu Leo
nida față cu reacțiunea".

retului de la fabrica de zahăr 
din Livezi.

S-a sfătuit îndelung cu mem
brii comitetului organizației 
U.T.M. Au stabilit la cine trebuie 
să meargă.

Instructorul raional și-a luat 
asupra sa sarcina de a o convin
ge pe Lenuța Chițu să meargă 
pe șantier. Cît au durat discuții
le nu se știe, dar ele s-au termi
nat cu hotărîrea Lenuței de a 
pleca pe șantier. Acum era sigur 
că alături de 
pe șantier și 
ei.

A doua zi 
spre clădirea

Lenuța vor merge 
cele 6 prietene ale

dis de dimineață, 
..... ______ Sfatului popular
mergeau 7 fete. Plecau pe șantier 
împreună cu Lenuța și t.nerele 
Elena D. Uță, Elena Olaru, Eli- 
sabeta Păsărelu, Aurica Garai- 
man, Nicolița Mitrache și Ioana 
Păsărelu. Cînd au ajuns pe șan
tier, Lenuța Chițu a fost aleasă 
șefă de echipă. Nu le-a trebuit 
prea mult să se obișnuiască cu 
munca de pe șantier. Curînd au 
devenit și aici cunoscute. Astăzi 
despre echipa Lenuței orice mun
citor de pe șantier tți va spune: 
echipa fetelor din Roșiile este e- 
chipă fruntașă pe șantier.

Intr-adevăr, dacă răsfoiești 
carnetul în care sînt pontate lu
crările executate de echipa Le
nuței în cele aproape 2 luni care 
au trecut de la venirea fetelor pe 
șantier, îți dai imediat seama cu 
ce muncitoare ai de-a face. Nu 
există zi în care echipa să nu-și 
fi depășit sarcinile de. plan cu 
peste 50 la sută.

Calitatea produselor constituie pentru muncitorii șl tehni
cienii uzinelor textile „30 Decembrie" Arad un obiectiv de sea
mă al întrecerii. Pentru a nu lăsa să iasă pe poarta fabricii 
țesături necorespunzătoare, calitatea firelor este minuțios ve
rificată în laboratorul fabricii care este înzestrat cu apara
tura necesară.

în fotografie: laborantele Elena Pescaru șl Stela Ispas 
făcînd probele de torsiune șl de grosime a firelor tn laborator.

Jocurile Olimpici 
de la Melbourne ★ ★

Atletism

* Prunii campioni 
olimpici: Kut, Dumas, 

Olga Fikotova
* Ilie Savel în semifinală 

la 400 m. garduri
MELBOURNE 23 (Agerpres)., 

— corespondență specială.
Prima zi a concursurilor olimr 

pice de atletism a atras pe sta
dionul Cricket Ground peste 
100.000 de spectatori care au a- 
sistat la decernarea a 3 medalii 
de aur. Timpul frumos cu soare 
și cer senin, ca și pista în ex
celentă stare, au favorizat între
cerile dintre care majoritatea 
s-au soldat cu noi recorduri olim. 
pice.

Eroul zilei a fost atletul so
vietic Vladimir Kut, strălucit 
învingător în mult așteptata 
probă de 10.000 m. plat. Cum 
era de așteptat, mai toată cursa 
Kuț a fost urmat de englezul 
Pirie ca de o umbră. înainte de 
al 9-lea kilometru pe neașteptate 
Pirie dă semne de oboseală. în 
acest moment Kut lansează un 
atac decisiv și campionul englez 
este iremediabil lăsat in urmă.

Clasamentul probei de 10.003 
m.: 1. Vladimir Kuț (U.R.S.S.) 
campion olimpic 28'45”6/10 (nou 
record olimpic) ; 2. J. Kovacs
(R.P. Ungară) 28’52”4/10; 3.
Lawrence (Australia) 28’53”6/10:
4. Krziszkowiak (R.P. Polonă) ;
5. Norris (Anglia) ; 6. Cerniav 
ski (U.R.S.S.).

Proba de săritură in înălțime 
a început încă de la calificări, 
desfășurate dțmineata, cu o mare 
surpriză : recordmanul european, 
suedezul Bengt Nilsson, a fost 
eliminat deoarece n-a reușit să 
treacă baremul de 1,92 m. El a 
sărit numai 1,82 m. Ftnala (21 
concurenți) a durat aproape 10 
ore. prilejuind un duel pasio
nant Intre recordmanul mondial 
Dumas (S.U.A.), australianul 
Porter șl sovieticul Kașkarov. In 
cele din urmă a cîștigat tînărul 
atlet negru Dumas în vîrstă de 
numai 19 ani care a realizat 
performanța de 2,12 m. Pe locul 
doi s-a clasat Porter (Australia) 
2,10 m., iar pe locul trei Kașka
rov (U.R.S.S.) 2,08 m. Suedezul 
Stig Petterson a fost al patrulea 
cu o performanță de 2,06 m. A 
deziluzionat francezul Fournier, 
care nu a reușit să treacă nici 
înălțimea de 2,03 m.

Cea de a treia finală a zilei, 
aruncarea discului femei, s-a în. 
cheiat cu victoria oarecum nea
șteptată a atletei cehoslovace 
Olga Fikotova. Ea a aruncat 
discul la 53,69 m., bătînd recor
dul olimpic deținut de Ponoma
reva cu 51,42 m. Irina Begiia. 
kova (U.R.S.S.) și coechipiera sa 
Ponomareva s-au clasat pe locu
rile următoare cu 52,54 m. șt 
respectiv 52,02 m. Lia Manoliu a 
ocupat locul 9 tn finală cu rezul
tatul de 43,90 m

Tot ieri, imediat după prlnz, 
pe stadionul olimpic s-au dispu
tat seriile la 400 m. garduri, pro
bă în care participă și atletul ro- 
mî-n Ilie Savel. El a concurat îtl 
seria 6-a, clasîndu-se pe locul doi 
cu timpul de 52”2/10, și calificin. 
du-se astfel în semifinală. Locul 
tntîi a tost cîș'igat de sovieticul 
Iulin în 52”1/IO. lată și ciștigă- 
torii din celelalte serii : Seria I-a: 
G. Davlș (S.U.A.) 51"3/10; seria 
II-a: Southern (S.U.A.) 51”3/10; 
seria IlI-a : Coulbreath (S.U.A.) 
50”9/10; seria IV-a: Parker (Aus. 
tralia) 53”5/10; seria V-a: Lituev. 
(U.R.S.S ) 61”6/10.

Astăzi, Savel va alerga tn seria 
a II-a a semifinalei, alături de 
Culbreath (S.U.A.), Lean (Aus-

(Contlnuare In pag. 3-a)

RA1D j In vizită la căminiști
E firesc ca Îndată ce un schimb 

șl-a terminat munca, o parte din 
tinerii muncitori să se Îndrepte 
înspre căminele In care locuiesc. 
Aici se odihnesc, aici își petrec 
o mare parte din timpul liber.

Grija pentru condițiile de viață 
ale tinerilor este una din sarci
nile primordiale ale direcțiunilor 
și comitetelor de întreprinderi, 
pentru că aceasta ajută și la do- 
bîndirea de noi succese în muncă.

In anii regimului democrat 
popular s-au făcut eforturi fn- 
semnate In direcția creări' unor 
condiții mai bune de viață. Ti
neretul are datoria să manifeste 
o atitudine civilizată față de bu
nurile din cămin, așa cum face 
de fapt orice bun gospodar.

Educarea tinerilor căminiști, 
organizarea timpului liber, orga
nizarea odihnei etc., trebuie să 
fie mereu în atenția organizațiilor 
de U.T.M. Lor le-a încredințat 
partidul sarcina de a crește pe ti
neri ca oameni destoinici, buni 
muncitori, patrioți înflăcărați.

Una din ramurile industriale 
care are de rezolvat probleme 
importante în această direcție, 
este cea a fabricilor de pielărie și 
cauciuc.

Să pornim în raid la cîteva ore 
după terminarea lucrului prin 
căminele fabricilor de încălțămin
te și pielărie din București.

Primul popas
Pe la cinci ceasuri după a- 

miază, acum, la sfirșit de 
noiembrie, afară începe să se 
întunece. Azi e mai frig.

Cit de plăcut e în căminul de 
băieți din B-dul Tudor Vladimi- 
rescu I E cald și bine. Pe paturile 
aranjate frumos se odihnesc len- 
geria șl plăpumile colorate viu. 
Din prima clipă îți dai seama 
că tot mobilierul este nou. Ce a

fost aic| acum cîțiva ani ? Res- 
taurant, apoi filatură, apoi o 
școală de normatori, iar acum 
căminul muncitoresc patronat de 
fabrica de încălțăminte „Kirov“. 
De aceea, la început greutățile 
erau mari. A fost nevoie de repa
rații, amenajări și reamenajări. 
S-au făcut. In august a fost adus 
noul mobilier. Frumos, practic, 
poate din vina celor ce l-au lucrat, 
întrucîtva mai puțin rezistent. 
Celor 79 de locatari muncitori 
ai fabricilor „Kirov“, „U.C.R.", 
„Cauciucul Quadrat", „Tehnica 
nouă" și „Carmen" li s-au creat 
condiții bune de cazare.

Cald și plăcut este șl în ca
merele unde locuiesc tinerii 
Gheorghe Dona, Vasile Ciucuraș, 
Vasile Sion, Ioan Tudor de la 
„Kirov", Alexandru Cucu, de la 
„U.C.R.", Bratu Voiculeț de la 
„Tehnica nouă".

Ordine și curățenie găsești în 
fiecare dormitor, cu toate că mai 
sint unii, ca Teodor Gliga de la 
„U.C.R.", Vasile Para, Gheorghe 
Dobre de la „Kirov", Vasile Voi
culeț de la „Cauciucul Quadrat", 
care cite odată se mai culcă 
nespălați.

Clădirea e frumoasă, proaspăt 
văruită, luminoasă. In camere au 
fost instalate difuzoare. Rezer
vele de combustibil existente aici 
anunță că și în restul iernii în 
cămin vor arde din plin focurile.

Și totuși...
— La cît timp schimbați len- 

geria de plapumă ?
— Da, avem numai un schimb. 

Ni s-a promis de la centrală...
— Linde aveți bucătăria ?
— N-avem. Știți, condiții obiec

tive încearcă să justifice adminis
tratorul căminului.

— Baia ?
— N-avem... există în fabri- 

că...(!) aici...
— Clubul?
— I?1

O clipă m-am lăsat purtată de 
o recentă amintire. Mă vedeam 
însoțită de tovarășa Maria Stan, 
secretara comitetului U.T.M. de 
la uzinele textile „7 Noiembrie". 
O jumătate de zi m-a purtat prin 
căminul fabricii. „Aicj este 
sufrageria, aici bucătăria, aici 
spălătoria, sala de primire, bi
blioteca". Se cunoștea mîna gos
podarului. Ce frumos e în „vila 
textilistelor”. La căminul pielari- 
lor n-am găsit toate acestea. Aici 
nimeni nu s-a întrebat ce, unde și 
cum mănîncă seara căminiștii. 
Nimeni nu s-a gîndit să încro
pească o bucătărie.

Există spațiu pentru amenaja
rea unui club, în schimb lipsește 
interesul. Necesitatea clubului se 
face tot mai simțită aici. Tinerii 
își irosesc vremea. Tovarășul 
Constantin Mardare, administra
torul căminului, trebuie să do
vedească mai multă operativitate, 
pentru ca acest club să ia ființă 
cît mai repede și astfel să se 
pornească la organizarea judici
oasă a timpului liber.

întreprinderea „Kirov" patro
nează acest cămin. De una sin
gură însă, nu va putea niciodată 
să rezolve cerințele mereu eres- 
cînde. Direcțiunile ca și membrii 
comitetelor sindicale ale întreprin
derilor interesate trebuie să 
simtă aceeași răspundere, să 
meargă la fata locului, să vadă 
ce s-ar mai putea face pentru ca 
actualele condiții de viață să se 
îmbunătățească și mai mult.

Promisiuni
întunericul s-a lăsat. Pe Spla

iul Independenței, în căminul 
unde locuiesc tinerii muncitori 
de la întreprinderea „Flacăra 
Roșie", lumina încă nu s-a stins. 
In dormitorul de la parter, Ion 
Dincă discută despre o carte, Ion 
Sima, responsabilul, joacă table,

Ion Brădlș e dus pe gîndurl. De 
ce o întîrzia răspunsul? A trimis 
bani acasă, la părinți și acum 
așteaptă o scrisoare.

Și aici a fost adus mobilier 
nou. In afară de instalarea lui 
nq s-a mai făcut însă nimic. Di
fuzoarele nu au fost instalate și 
nici măcar aduse, deși au trecut 
două luni de cînd s-a promis a- 
ceasta. Privesc în jur. Găuri lă
sate de cuie. Pe un perete sint 
agățate cămăși, haine, paltoane. 
Aspectul nu-i de loc plăcut. In 
patul din colț un băiat e legat la 
cap. E răcit. In cămin nici un 
post de prim ajutor. Și despre 
aceasta s-a discutat acum două 
luni. S-a discutat numai. In dor
mitor nu e prea curat. Pe sus 
pînze de păianjen iar pe jos ca
pace de la cutiile de conserve.

Ca să discuți cu băieții de aici 
trebuie să stai în picioare. Nu 
există nici un scaun. In afară de 
paturi mai sint trei mese pe care 
hainele stau maldăr, șl două și
foniere. Raportat la numărul lo
catarilor ar veni cam o zecime de 
șifonier de cap de om. Nu tu 
scaun, nu tu cuier, nu tu oglindă 
sau noptieră. Tot acum două luni 
era vorba ca în dormitoare să se 
aștearnă pe jos un covor de cau
ciuc. E mai practic și mai frumos. 
Nici acest lucru nu s-a făcut.

N-am putut să nu-mi întorc 
gîndurile la cele două cămine de 
fete, aparținînd aceleiași între
prinderi. Le vizitasem cu puține 
ore înainte. Camerele frumos mo
bilate, covoarele noi, lengeria cu
rată dau tinerelor impresia că 
se află la o casă de odihnă. Fete
le au șl o cămară. Aici își păs
trează ele alimentele. In curînd

LIDIA POPESCU

(Continuări tn pag. 3-a)
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ART
O AM EA I ȘI VISURI Scrisoare către redacția

tr.un costum cenu
șiu. cu pantofi bi
ne lustruiți, cu fri
zura neagră, lu
cioasă. îngrijită, cu 
buzele strînse și 
me.-s puțin țeapăn. 
Trecu sitindu-se să 
nu se arate stin
gherit de privirile 
celor de pe mar
gini. și, ocolindu-1 
pe Roibu, intră in 
sala de curs. Gră
sunul 
tent 
privi 
tează
preocupată 
aproape de

îi urmări a- 
mișcările.
cum

cu o

îl 
înain- 
figură 

pînă 
catedră,

c --------- - (Fragment)------------- 1
Acțiunea noalui roman al tinărului scriitor Corneliu Leu se j 

petrece <n zilele noastre, cuprinzind o parte din studenție Și 
primii ani de muncă pe șantier ai unor tineri ingineri con- ) 
structori.

Personajele principale ale romanului sînt trei oameni intre } 
douăzeci și douăzeci și șase de ani: Theodor Cosimbescu, Mir- J 
cea Spătaru și Șpirkton Roibu. Ei lucrează încă din anii de j 
studenție la realizarea unui proiect de organizare a muncii j 
Pe care, odati ajunși pe șantier. II vor pune in practică Ro. J 
mânui iși propune să înfățișeze visurile acestor tineri cinstiți j 
și avintați și lupta pentru in făptuirea lor.

In contrast cu entuziasmul lor sincer apare figura mercan- J 
tilă și arivistă a lui Eugen Cernat.

citeva fragmente din primele capitole ale j 
și visuri". ’ j

Publicăm mai jos 
romanului „«Oameni

mine pentru co- 
cred că-nțelegi

Si eu.

gîndit 
ăla să

răspunse:

cu teamă 
fie inter-

C înd .ajunse la liceu, Cosîmbescu luă 
parul! cu patimă la toate acțiunile or- 
ganizațiai și fu snopit în hătăi de 

niște tineri mascați care purtau în piept 
capul regelui**^.ăiat de pe monede.

Peste doi ani, cînd avură loc primele 
alegeri în U.T.M. unul dintre cei care-1 bă
tuseră, pe numit Cernat. fu cel care se ri
dică și-l propuse să facă parte din comitet. 
„E un vechi activist și, pe lingă asta, tatăl 
lui e membru fde partid — spuse acela — 
propun să-l ale gem". Cosimbescu vru să-i 
strige-n față: „Cine să mă aleagă, tu, care 
acum doi ani n»-ai bătut ? 1“ Dar se gindi 
că ar putea să piară o răzbunare personală, 
se mai gindi că poate aceea fusese o copi
lărie din partea Jui Cernat și, fiind sincer 
convins că oamenii nu greșiseră alegîndu-I, 
tăcu.

Cîtevia zile mai tfrziu, Cernat, cel .cu tră
sături ascuțite, care-n cursul inferior fusese 
monitor,» îl acostă în recreația mare:

— Codimbescu, dragă Cosimbescu, cred 
că nu mai ești, supărat pe 
pilăria de^acum doi ani... 
c-a fost o .copilărie.

— Exact așa gîndeam 
Tehaș.

— Știi, tot 'Jimpul m-am 
ca nu cumva Evenimentul
pretat altfel, continuă acela cu foarte multă 
ușurință-n exprimare... sînt mulțumit acum: 
că și tu gîndești .la fel...sînt mulțumit și 
pentru c-am reușit să te împac, ștîi, tot
deauna mi-a fost cam frică de tine, de pri
virile astea ale tale...; Acum, cred că nu 
mai ai nimic cu mit*, te-am propus și-n 
comitet... Ai să faci carieră politică, sînt 
sigur de asta; o dată ridicat în comitet, 
de acolo te ridici mai ușor.

Clopoțelul zbîrnîia pralung de intrare.
Elevii claselor mici se îmbulzeau sperioși! 

spre ușă trăgînd după ei gălăgia și praful..
—- Spune. Tehaș, mai ai ceva cu mine* 
— Mai am.
— Se poate ?... Ce ?
— Asta 1
Doi pumni zdraveni striviră trăsăturile 

subțiri ale lui Cernat.
Cu ochii închiși, cu pleoapele tremurtnde, 

Cosimbescu se pregătea să-i spună : ..Altă
dată să știi că există și oameni cinstiți pe 
lume 1“

Dar vocea subțire a unui școlar mic se: 
auzea răsunînd in curtea austeră. împrej
muită de clădiri:

— Tovarășul elev secretaru’ U.T.M.-uIuii 
J-a dat borșu’ unui coleg de-al lui.

Cînd deschise ochii. Cernat era în ge
nunchi cu fața chinuită, finind la nas o. 
batistă roșie. II privea cu ură și cu teamă.

— Acum, ai să mă demaști și tot tu 
să ieși bine! șopti glasul lui sugrumat 
ciudă și înecat în sughițuri de plîns.

Cosimbescu însă nu-1 „demască" și 
suspendat din activitate pe trei luni 
zile. Nici el nu știa de ce se obișnuise 
tacă atîta.

ai
de

fir
de
să

După cum povestea chiar el noilor co
legi. Eugen Cernat se pregătise toată 
vara pentru examenul de admitere la 

Facultatea de mecanică și-l dăduse obținînd 
o medie foarte bună. Un unchi de-al său 
insă, om cu autoritate în întreaga familie, 
l-a convins că adevărata meserie de viitor. 
ÎO care se pot realiza ciștiguri serioase, e 
aceea de inginer constructor. Și tînărul ab
solvent cu trăsături subțiri, vanitoase, cu 
oarecare poză în gesturi și bărbia mult 
ieșită în afară dovedinj| perseverență, a 
cerut și și-a obținut transferarea la Institu
tul de construcții.

A apărut intr-o
primei săptămîni. Era îmbrăcat corect tn-

pauză pp !• sfîrșitu!

. , . . _ . cum se uită prfn băn
cile așezate-n amfiteatru. După ce-S cintă- 
riră bine, ca și cum ar fi ajuns la o con
cluzie sau la o convingere, privirile șme
chere de sub sprîncenele stufoase, se ntoar- 
seră către cei de pe sală.

— Cine-o fi ascuțitu ăsta ? rosti Roibu 
cu majestate șmecherească, arogard, în col
țul gurii.

— „Ascuțitu" !... Bine zis, exclamă pu
făind din țigară Jenică Mîndrișor.

— Iți place, năsosule... zîmbi Roibu... da 
.tu ce cusur ai ca să nu ți se zică „fa- 
zanu" I

Discuția 
se simțea 
el tl văzu 
numai cu 
curios mișcările.

— Nu vă supărați, spuse noul venit cu 
o politeță neforțată, dumneavoastră sinteți 
anu-ntti ?

— Da, răspunse Roibu înțepat.
— Mulțumesc. îmi dați voie să mă pre

zint, sînt un nou coleg de-al dumneavoa
stră. Numele meu e Cernat; Eugen Cernat.

— Roibu Spiridon ; ziua mea-i la sfîntu’ 
Spiridon, dracu’ știe cînd o mai cădea și 
ăla 1...

Noul venit surise ca de-o glumă bună 
sau ca un om de societate și spuse elegant:

— îmi pare bine că am colegi, oameni 
de spirit.

Roibu se uită la el chiorîș, ea și cum 
l-ar fi întrebat: „ce 
măi tăticule ? 1“

— Dumneavoastră 
întrebă „ascuțitu"...

Cine știe de ce, dar 
pe coadă.

— Ascultă dom’le, să știi că nu prea s 
obișnuit cu pronume din astea de reve
rență, dacă zic bine; spune-mi Roibule și 
să terminăm povestea!...

— Aha, remarcă zîmbind Cernat. la 
dumneata se poate referi versul lui Vir- 
giliu: ..Si parva lices componere magnis*.

— Latina ? întrebă Roibu.. păi sintem 
tari; știi dictonul: „homo homini mielus" ?

— Ha. ha, ha... ești un om de spirit, am 
spus eu 1... rise acru și prevăzător. Cernat... 
Spune-mi. este in an cm noi Cosimbescu 
-Theodor ?

Tehaș fusese chemat la comitetul UT>t 
Veni grăbit, gifiind, doar cu o clipă îna
inte de a intra profesorul, și plecă tot așa. 
imediat după acesta. Apoi urmară niște ore 
de seminar și studenții ‘ 
Cernat nu l putu intilni decft după-amiaza

1” ehaș ! exclamă el cu emoție, făcind un
gest larg care putea să semene a îm
brățișare, și veni în fugă spre el . No

roc Tehaș I... Vezi, iar ne-ntîlnim... Iți amin
tești cum spunea bătrînul Dărăscu le ma
tematici în 46. cind am fost prinși la casa 
aia rău famată I.......Și voi doi. Cemat și
Cosîmbescu. eminențele promoției, v-ați a- 
Jlaf în locul ăla de perdiție 1* Da, da Tehaș. 
„eminențele"... Bine te am găsit!.- Ce. tot 
mai ești supărat pe mine ?

— N-aș putea spune asta... Mă gindeam 
insă la faptul că țara are 
liceele sute de promoții și 
promoție are eminența, dacă 
nențele ei.

Tehaș privea într-o parte, 
subțire înțepîndu-i 
barbă deasă.

— Bine Tehaș. 
că a fost altceva 

vedere

ar fi continuat dacă grăsunul nu 
atins pe umăr. Intorctnd capul, 
în fața lui chiar pe cel căruia 

cîteva clipe-n urmă îi urmărise

te tot

in ce

Roibu

schimonosești.

grupă sinteți.

se simți călcat

se imprăștiarâ

sute de licee, 
totuși fiecare 

nu chiar emi-

eu stinsul lui
ironic obrajii mart cu

din punctul de

Ion Brad

Linia-ntîia

I

Luptele se vor duce și fără noî 
Pentru lumină, pentru viitorime. 
Ochii noștri vor fi limpezi dar gol, 
Pustiul va dansa peste rime.

Am Început să uităm cintecul de linia-ntîia, 
Izbucnit cu soarele in văzduhul curat.
Am risipit cădelnițind tărniia
La căpătîiul toamnei de frunze -nveșmlntat.

Pămtntul a fost stropit cu sînge din nou, 
Inima lumii amar zguduită.
Vaietele s-au rostogolit în ecou 
Pe imensa planetei orbită.

Mai bine povara marșului lung s-o înduri, 
Setea rănitului, oboseala atacului
Decît să te-arunce la vechituri
Cea mai frumoasă-ncleștare a veacului I

Muntele de fildeș
(Egipet)

Globul lor de foc a trecut peste inima men 
Șuvoaiele lacrimilor iarăși m-au ars, toridele, 
Am numărat căzind in abisuri stea după stea 
Și-am ridicat pumnul înalt cit piramidele.

Cum să dormim ? Cum să stăm cu brațele-n sin ? 
Amon-Ra, zeul soarelui, e străpuns de baionete. 
Se-aude strigind sub platoșa apelor Nilul bătrin : 
Să tacă puștile! Să-ncete măcelul I Să-ncete!

« Peste Fata Morgana a fulgerat oțelul în sclipet, t
» Pirații pe mare au împroșcat cu obuze pustia. J
(< Ca un munte de fildeș neclintit stă însă raîndrul Egipet 5
» Măsurîndu-și istoria cu veșnicia.

dar eu am certitudinea 
eu noi... Noi. nu numai 
___ al clasei noastre... 

Dar, dă-mi voie să 
vorbesc deschis, nu 
mai sîntem copii. Te- 
haș, tai face impresia 
că tu tot mai ești su
părat pe mine.

— Nu văd de ce; 
tu ar trebui să fu su
părat ; eu am fost ce! 
care te am bătut ulti
ma oară...

Trăsăturile slăbuțe 
ale lui Cernat se 
înăspriră o clipă, obra
zul său smead căpătă 
o schimă de încorda
re. Ochii lui se fereau 
de zîmbetul subțire, 
acid, al lui Cosîmbes- 
cu.

— Tehaș, vorbești 
serios ?—

— Na văd nici un 
motiv care m-ar pu
tea face să fiu nese
rios.

— Bun; atunci dă 
mina I Nu mai sîn
tem țîncil aceia tunși 
în cap 
pentru 
6Întem oameni aproa
pe în

Tehaș îi cercetă o 
clipă trăsăturile ascu
țite pe care se-ntindea 
o piele curată, catife
lată, închisă la culoa
re, și parcă-i plăcu 
înfățișarea de bărbat a 
fostului său 
mai fi vrut 
pe cu cîteva 
ioase, dar 
lui care fugea de poză 
și de ridicol îl împie. 
dică să facă asta.

care concurau 
premiul întîi...

toată firea.

rival. Ar 
să-l înțe- 
vorbe tă- 
conștiința

— Tehaș. tu ești un om. eu m-am con
vins de asta .. Atunci te-am supărat prin 
rațiunea mea idioatâ... crede-mă, eram sin
cer. Tehaș, dar conștiința mea politică — 
fleac... eram sigur că lucrurile se petrec 
și-acum tot ca-n piesele lui Caragiale... 
te-am supărat cu mercantilismul meu ., iar 
tu, tu ai avut o demnitate de dac 1... Mi se 
pare că ai fost și sancționat pentru asta.

— Copilării, să nu mai vorbim!... ex
clamă Tehaș mai degrabă plictisit de vorba 
curgătoare și lipicioasă a colegului său, de- 
cit de subiectul discuției.

— Copilării, sigur că da, copilării... așa 
spun și eu... Știi, așa am gindit chiar atun
ci, imediat... Mi-a părut tare rău că In ulti
mul an n-am fost împreună ; știi cit m-am 
ridicat țn ultima vacanță din liceu ?... Gro
zav 1 Am citit ideologie, m-am pus la punct 
cu economia politică... Știi, eu cind tmi pun 
în cap ceva, trag ca un catîr... Tehaș, iți 
amintești, tot Dărăscu spunea de noi, cînd 
ne scotea împreună la tablă : „priviți cum 
se-nfruntă cele două mari capacități umane: 
perseverența — adică eu. și ispirația — a- 
dică tu... Vezi, mă gindeam, chiar în legă
tură cu această împărțire absurdă — ca
pacitățile sint capacități; tu te-ai apropiat 
de marxism, de ideea comunismului, dato
rită flăcării tale expansive, iar eu, mai Încet, 
mai rudimentar, dar tot atît de sigur, prin 
perseverența rațiunii...

Erau într-un squar interior. In jur, liniș
te. Studenții abia începeau să se stringă 
Soarele de toamnă desfășura umbrele clă 
dirilor ca niște aripi mari, transparente, de 
liliac. Lumina lui galbenă se așeza pe frun
tea cam dreaptă, deschisă însă de arcuirea 
frumoasă a frizurii lui Eugen Cernat. Te
haș se uita la cutele care se chinuiau pe 
frunte, dovedind preocuparea pentru alege
rea termenilor cit mai proprii, pe care co
legul său o făcea natural, fără prea multă 
pedanterie. Ii venea să rida de raționa
mentul aceluia, dar iși dădu seama că nu 
era chiar greșit...... In definitiv, eu de ce
m-am dus? se întrebă el.. Ia treisp.-ezece- 
paisprezece ani, am avut conștiință po
litică ?!“...

— Știi, anul trecut am urmat aici, tn 
București... la „Spiru Haret".. știi. Tehaș. 
am fost ultimele șase luni secretar de UTM 
pe clasă... Tu, ce ai făcut anul ăsta... politic, 
te-ntreb.

„Să-l îujur ?’• se-ntrebă Tehaș. Ia uită-te 
la el. am inceput să avem familiarități po
litice!" Dar nu știu ce să-i spună ca să nu 
pară patetic și lozincard. Se trezi răspunzind 
natura!:

— Am fost instructorul comitetului oră
șenesc pentru școala de comerț.

— A... vezi, poate ai să te superi pe mine 
că-ți amintesc, dar crede-mi intenția sin
ceră . am știut eu pe cine propun in comitet 
la unificare.

Cosimbescu mt răspunse. Soneriile zbtrnt- 
iau pe ooridoare.

— Avem Marxism, spuse Cernat-. Află 
că Ie văd strașnic- Vara asta, pe Ungă ma
teria care-am pregătlt-o pentru admitere, 
mi-am rezervat două ore pe zi studierii 
„Capitalului" lui Karl Marz... Știi e foarte 
interesantă lucrarea asta.

„Mi-am rezervat două ore pe zi studierii 
„Capitalelui" lui Karl Marx* — auzea ca 
din depărtare Tehaș in timp ce urmărea fi
gura voioasă, inteligentă, a omului tfnăr 
care vorbea de la catedră. Și-n vreme ce 
începea să ia notițe eu scrisul Ini enrat or
donat, bine schematizat: _$tii. e foarte in
teresantă lucrarea asta..."

Alături, Cernat asculta prelegerea c-trn 
aer radios, satisfăcut, de o«i caruia-i merg 
bine afacerile.

urînd avură loc alegerile biroului de 
organizație, a responsabililor de grupă 
și așa mai departe. Oamenii încă nu 

se cunoșteau, așa că cei din comitetul pe ins
titut «tudiară dosarele și prezentară pe cei 
considerați indicați. Printre ei se afla și Co- 
simbeacu.

Cel din comitet tl prezentă ea pe un om 
de încredere, care a avut și a dus la înde
plinire munci de răspundere, care s-a do
vedit a fi conștiincios și bine pregătit po 
liticește și întrebă dacă mai vrea ciBeva să 
ia cuvîntuL Se ridică Cemat

Eugen Cernat, în cele vreo două săptă- 
mini cite trecuseră de ia venirea lui, își și 
formase un mic anturaj din cîteva fete pe
dante cărora le plăcea vorba lui curgă
toare și comportarea lui manierată, și <dți- 
va băieți care erau recunoscători faptului 
că „ascuțitu“ — așa cum țncepuse să i se 
spună și cum Cemat demonstrase că nu-i 
displăcea — cînd scotea pachetul de țigări, 
oferea tuturor. In an era lucru cunoscut 
aproape pentru toți că el fusese întotdeauna 
considerat speranța liceelor unde urmase, 
că are un unchi persoană su$ pusă — di
rector general într-un minister, că are talent 
dramatic, dar ca pe orice om multidotat, 
puțin ît interesează că încă din ultima clasă 
de liceu trăiește c-o baletistă de la operetă 
care „îi pune coarne soțului de dragul obra
zului lui imberb", că prin intermediul unui 
alt unchi al său primește lucrări de la un 
institut de proiectări cîștigînd ceva bani, și 
că e un om foarte tare la Marxism și în 
politică. Așa că ridicarea lui născu ru
moare.

Cernat tuși, apoi ceru unuia de lîngă el 
să-i facă loc sa treacă mai spre dreapta, 
își încheie haina și ridică fruntea

— Tovarăși, trebuie să vă mărturisesc că 
sînt mulțumit, începu el. Mulțumit pentru 
că văd cum propunerile comitetului cores
pund exact cu ceea ce credeam și voiam să 
propun eu...

Repetă de cîteva ori această idee cu alte 
cuvinte, cînd subliniind calitățile comitetu
lui ,cînd pe-ale 6ale, și privi atent la cei 
din jur cu trăsăturile atît de chinuite încît 
o fată mult rujată care-și mîngîie gușulița 
exclamă:

— Vai, ce inteligent arată !.„

Tehaș stătea în primele rfnduri. Alături, 
Roibu se uita la el cu ochi serioși, cuminți, 
care numai uneori, clipind, prindeau in ei 
o strălucire șotie. Cînd auzi că se-nscrie 
Cernat la cuvint, o nervozitate pe care n-a- 
vea cum s-o definească îl cuprinsese pe 
Cosîmbescu. Aștepta cu emoție fiecare cu
vînt. Simți cum se înroșește, cum mii de 
în.epături îi furnică obrazul, simți nevoia 
să spună ceva în legătură cu tonul exage
rat pe care bănuia că-1 va lua aceia, dar 
își dădu scama că n-avea cui 6pune ca să-l 
înțeleagă, că ar fi fost nevoie de prea mul
te explicații.

Din spatele lui auzi vocea din gît a 
Jenică Mîndrișor:

— Ia uite mă ce fafainoage scoate 
cale bucală! Un asemenea trombonist 
buia să urmeze dreptul 1...

Și bănui cum acela, mărind ochii și , 
guind buzele, face un semn prin care imită 
scoaterea unor panglici din gură.

...Pe Theodor Cosîmbescu, Tehaș, așa cum 
îi spuneam noi în liceu.-pot spune că-1 cu
nosc din oopilărie... Spun, din copilărie, 
tovarăși, pentru că ce altceva eram la uns- 
prezece-doisprezece ani, cînd ne-am înscris 
în liceu 1... spunea Cemat.

Cel care conducea ședința ascultase cu 
satisfacție primele lui vorbe; acum dădea 
semne de nerăbdare. Roibu se uită la el 
atent. Ar fi făcut vreo glumă dacă nu era 
vorba de Tehaș.

— ...In clasa-ntîia de liceu am luat a-
mîndoi premiul întîi... continua Cernat. Spun 
asta ca să subliniez un lucru foarte impor
tant și anume... drumul drept pe care a 
mers Cosîmbescu. Eram amindoi cei mai 
buni din clasă. Ne rivalizam, de ce să n-o 
recunoaștem acum, cu înțelegerea vîrstei 
respective... După douăzeci și trei august, 
la o vîrstă foarte fragedă, cînd alții habar 
n-aveau de politică și de problemele vieții, 
tovarășul Cosîmbescu s-a înscris la Tine
retul Progresist și a fost unul dintre acti 
viștii de frunte ai liceului. Trebuie să măr
turisesc aici. în fața dumneavoastră, că la 
vîrstă aceea eu eram departe de-a înțelege 
ce l-a determinat să facă asta, și, ca mine, 
mulț’ .......................................
si>blini/zk t< ,

Teh/ș își recăpătase calinul și zîmbetwl- 
lui răutăcios i se schița iar pe vîrful buze
lor, Privea în sus, pe treptele amfiteatrului, 
printre zecile de capete, trupul subțire al lui 
Cernat, într-o haină cu umeri mari, desche
iat la gît. De cînd venise, nu-l văzuse ni
ciodată pe Cernat fără cravată. Se întrebă 
dacă nu cumva și-o scosese înadins, ca să 
facă pe revoluționarul, dar, ca întotdeauna 
se mustră atrăgindu-și în sinea lui atenția 
că nu-i bine să fie pornit și rău. Observa 
un lucru care nici nu-i plăcea, nici nu-i dis
plăcea, dar ii dădea de gindit: Cernat avea 
o înfățișare foarte matură, gesturi de om 
versat, alura de bărbat, nimic băiețesc in 
mișcări. Chiar unele lucruri banale pe care 
le spunea, nu le spunea cu stingăcia ado
lescentului care se scuză că încă nu gă
sește ceva mai bun și mai pregnant de re 
marcat în viață, ci cu convingerea omului 
matur care se crede priceput și competent, 
chit că nu aduce nimic nou.

Cu vorbe pompoase, fără să facă economie 
de laude și de calificative sonore, cînd a 
dresindu-se celor de Ia masa conducerii, cind 
eelor din jurul său, cînd celor din celălalt 
colț al sălii sau basoreliefului de bronz ce l 
înfățișa pe omul de știință al cărui nume îl 
purta amfiteatrul, Cernat spuse tot ce știa 
despre Cosimbescu și despre activitatea lui. 
ti zugrăvi figura și comportările, îi aminti 
acțiunile întreprinse și funcțiile avute.

O dată, privirile Ini le fntUniră pe ceie 
ale lui Tehaș. I se părură atît de tulburi 
și atît de crunt îndreptate spre el, 
păli, se bîlbîi și-și spuse-n sinea lui: 
bate 1" Termină repede, nu cum ar fi 
el, rostind o încheiere banală:

— Mai știu că în ultimul an de___
a fost instructor al comitetului orășenesc.. 
vedeți șj dumneavoastră că e un tovarăș 
bun, un tovarăș ridicat. Eu... atîta...

Și nu mai adăugă ^m avut de spus" ci 
făcu niște gesturi mute așezlndu-se încet, 
tăcut și parcă morocănos.

Tehaș într-adevăr se enervase. Simțea 
cum toate privirile se îndreaptă asupra lut 
cum oamenii îl cercetează parcă atunci l-ar 
fi descoperit Ar fi avut o satisfacție deose
bită *ă poată sări îa picioare și să-i strige 
lui Cernat că minte, sâ-I terfelească, să-l 
pună la punct. Dar Își dădea seama că tn 
afara vorbelor cam umflate, acela spunea 
adevărul .spunea lucruri pe care, mai ales 

combată.
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Văzu cum Cernat fă

cu niște gesturi par
că ar fi înotat cu netn. 
dominare și ee așeză, 
cum cei din jurul lui 

îi făcură repede loc 
și cftev» miial se în- 
tinseră spre el. Apoi 
cîteva priviri întrebă
toare care voiau să li 
se confirme dacă lu
crurile stăteau chiar 
așa. Și deodată i se 
făcu negru înaintea 
ochilor. De undeva, 
din spate, auzi un 
glas șoptind:

— Ăștia au fost a- 
ranjați mai dinainte; 
n-ai auzit cum îl tă- 
mîia ?

Cînd fu ales, In loc 
de cuvînt de mulțu
mire, Cosîmbescu se 
ridică și încercă să-i 
convingă pe oameni 
că n-a fost nimic a- 
ranjat cu recomanda
rea colegului său de 
liceu. Și vorbea, și-i 
făcea impresia că nu-I 
priceput și simțea tot 
mai mult nevoia să-și 
spună : „Vezi, de asta 
mi-a fost teamă t"_

Ieși repede, nervos, 
fără să audă ce-i spu
nea Roibu.

— Nu l-ai văzut pe 
Cernat ? întrebă el 
tîrziu, cînd coborau 
scările, ca și cum deo
dată și-ar fi adus a- 
minte de ceva.

— Ba da. era în 
urma noastră — răs
punse prompt fără 
să-nțeleagă nimic, 
Roibu — rămăsese ia 
chiuvetă și-și aranja 
cravata...

Dorim să cunoaștem marile creații 
ale cinematografiei

Sînt convins că nu trebuie să fii 
neapărat un specialist sau un pasionat 
al ecranului pentru a dori să faci cu
noștință cu marile opere ale cineaștilor 
din toate timpurile. Cu multă sinceritate 
vă spun ca am rămas surprins, citind 
cu cîteva luni în urmă într-un interviu 
acordat revistei „Tineretul lumii" de că
tre cunoscutul și apreciatul actor fran
cez Gerard Philippe, creatorul neuitatului 
„Fanfan la Tulipe", că cel mai reușit film 
din istoria cinematografiei e, după părerea 
sa, creația lui Charlie Chaplin „Luminile 
Orașului'f- Surprinderea mea nu s-a da
torat aprecierii făcute, ci faptului că — 
trebuie s-o spun cu regret — nu cunoș
team acest film, ca de altfel marea majo
ritate a creației celebrului cineast. La fel 
ca mine, generația tînără a aflat numai 
din cele povestite de cei mai în vîrstă 
ca noi, de realizările celebre ale lui Char
lie Chaplin „Timpuri noi", „Puiul" „Goa
na după aur" și multe altele.

Totodată, vreau să aduc aminte de una 
din primele creații ale cinematografiei so
vietice „Crucișătorul Potemkin", realiza
rea marelui regizor Eisenstein, care la 
vremea sa a cucerit o omenire întreagă, 
și nici astăzi nu poate fi dată uitării — 
dar pe care puțini dintre noi au putut-o 
vedea. Nn voi înșira aici toate marile rea
lizări ale cinematografiei sovietice in
trate fn tezaurul cinematografiei mon
diale pe care noi, cei mai tineri, nu le-am 
cunoscut și am dori atît să le vedem. S-ar 
putea cita și creații de seamă ale unor

mari regizori realiști francezi, britanid, 
Italieni (in special din școala neorealistă) 
americani, germani etc., intrate in patri
moniul de preț al culturii omenirii și 
care, păstrate in arhivele Direcției Difu
zării Filmeior, nu sînt prezentate pe ecran 
spre educarea și cultivarea iubitorilor fil
mului.

In problema reluării anumitor filme ce
rute și dorite de public s-au mai făcut 
propuneri; astfel, cinematograful intitulat 
parcă sugestiv „Tineretului", a fost menit 
să prezinte filme la cererea spectatorilor; 
dar activitatea sa se rezumă la reluări 
de filme care au rulat recent. Faptul a- 
cesta, nu contest, este poate necesar, to
tuși găsesc că ar fi mai folositor să se 
inițieze cicluri de filme închinate unui 
mare creator de cinema sau unei anumite 
epoci a cinematografiei, sau unei școli 
cinematojratice naționale etc. Asemenea 
acțiuni ar duce la o cunoaștere mai a- 
dincă a drumului urmat de marea artă a 
ecranului, îmbogățind și mai mult cunoș
tințele, gusturile și dragostea tineretului 
față de artă și cultură.

Sper că rindurile mele vor avea ecoul 
așteptat mai ales La forurile care pot 
să-și aducă contribuția Ia rezolvarea po
zitivă a acestei probleme.

FLOREA NEGOIESCU 
adjunct cu educația politică în comi
tetul U.T.M. al Institutului de proiec

tări ai industriei alimentare 
București

Nota redaeț'ei
In scrisoarea sa, tov. Florea Negoiescu 

formulează an deziderat întru totul just, 
care a mai fost exprimat in repetate rîn- 
duri de către iubitorii artei filmului. Din 
păcate, organele in drept să ia măsuri 
pentru soluționarea problemei (Ministe
rul Culturii — Direcția Difuzării Filmelor 
și Direcția Rețelei Cinematografice) nu 
au, răspuns pînă acum in nici un fel a- 
cestci cerințe. Amintim că in urmă cu 
șase luni ziarul nostru a publicat o notă 
pe o temă asemănătoare intitulată: „O 
dorință mai veche: clubul amatorilor de

>•

film" (Nr. 2185 din 12.V.1956), în cai* 
se propunea repartizarea unei săli de ci
nematograf special pentru reluarea — pe 
baza unui program judicios alcătuit — a 
unor filme din marele repertoriu al cine
matografiei lumii. Și această notă a ră
mas fără ecou. Credem că este in sfirșit 
cazul să se țină seama de insistentele pro
puneri venite în acest sens și tovarășii 
răspunzători de difuzarea filmelor din ca
drul Ministerului Culturii să dea satisfac
ție dorinței atîtor iubitori ai artei cine
matografice.

o 
o

î

Prîn Expozițiile regionale de artă plastică 

Specificul local în expoziția 
de la Orașul Stalin

Petru Cornarneseu

ii
i

Ceea ce m-a impresionat mai puter
nic vizitind Expoziția regională de 
arte plastice recent deschisă in Ora
șul Stalin, este legătura artiștilor cu 
specificul local, cu evenimentele pre
zente și trecute ale locului, cu prive- 
liștile-i caracteristice. Firește, nu ori
ce eveniment interesează, ci acelea 
semnificative, care arată prefacerile 
hotăritoare tn cadrul străduinței ob
ștești spre progres, precum cind e vor
ba de priveliști, interesează îndeosebi 
acelea caracteristice lacului și care 
pot fi redate cu adevărat expresiv. 
Constatăm cu bucurie că expozanții de 
la Orașul Stalin au izbutit în bună 
măsură să aducă in lucrările lor acea
stă notă specifici, fie in compozițiile 
istorice, fie in compozițiile din viața 
actuală, fie in peisaj. Studiul compo
zițional „Iobagii" al lui F. Bomches 
sau acela al lui Arthur Leiter „După 
represalii la Madefalva, 1764“ amin
tesc episoade glorioase din Nipta oa
menilor din popor — de prin aceste 
meleaguri — împotriva tiraniei feu
dale. Din aspectele construirii socia
lismului. K. Hubner a descris „Proba 
oțelului" (la uzina de tractoare) cu 
aspecte destul de caracteristice.

Cariera de piatră de la Sprenghi a- 
pare tn mai multe compoziții, nu nu
mai pentru frumusețea aspră a prive
liștii, dar mai ales pentru că de acoto 
muncitorii iau un material prețios pen
tru clădiri. H. Schunn a surprins in
tr-un mare și atrăgător peisaj, solid 
construit. In tonalități albastre, ver
zia, ocre măreția -acestui loc de mun
că, ce apare de asemenea in peisajele

lui C. Vollrath-Velean, tot cu 
specifică, redată printr-o pastă

nota
. . .. . . . ,....... _ __ aspră,

vibrantă, sugestivă. Un pod de peste 
Olt se ivește în compoziția lui V. 
Schahl, oare mai evocă fi o ir;agine 
din trecut „Țărani în fața cetății", lu
crare de un vădit dramatism, dobin- 
dit printr-un colorit adecvat. De ase
menea, tipologia oamenilor din regiu
ne este iscusit adincită și redată cu 
forță și simțămlnt decorativ de către 
Margareta Depner, o valoroasă por
tretiste, de altfel cunoscută de multi 
ani, printr-o susținută activitate. A- 
ceasta se poate spune și despre alți 
artiști din generațiile mai virstnice 
— Mattis Teutsch. Ed. Morres, H. Mor- 
res, G. Kollar, S. Tarasov, cărora li 
se alătură artiști din alte generații. 
H. Meschendorfer (excelente acua- 
forte înfătiștnd capete de copii) șl 
A. Leitner (peisaje in acuarelă de la 
Piatra Craiului, Muntele Harghita 
etc.).

Dintre lucrările artiștilor mai tineri, 
am re(inut expresiva compoziție a lui 
L. Boros, „Mama cu copilul" ; prive
liștea de un colerit cald și bine com
pusă intitulată „Cumpăna" a lui M. 
Horea, încercarea pentru o compoziție 
mai complexă, nu destul de adincită 
și închegată, a lui N. Ploșniță „La 
tîrg", vădind totuși autentic talent. In 
desenele tn cărbune ale Biancăi Podea 
se afirmă remarcabile însușiri grafice. 
Artista știe să adlncească expresiile 
oamenilor și atitudinile lor, linia ei 
are forță constructivă și tot odată gin
gășie, conturlnd cu căldură și poezie 
formele aflate tn spațiul larg, unde 
luminile și umbrele creează o sugesti
vă atmosferă.

In general, grafica este de bună ca
litate și aici portretele și mai ales 
peisajele lui H. Meschendorfer, H. 
Schunn, G. Kollar. H. Weiss, A. Ne- 
mess, W. Schahtel, F. Bomches, loan 
Mattis, Maria Dumitrescu, L. Boros. 
Victor Sturmer (ilustrații pentru 
„Faust", copertă la o carte de Brecht 
etc.) dovedesc stăptnirea diferitelor 
tehnici și redau cu vigoare realistă Și 
poezie temele alese. Afișele lui A. Ior
dan și St, Tintu, sînt la un bun nivel 
artistic.

Uleiuri interesante expun și Zina 
Blănuță — Etschberger, L. Cihodaru 
Zina Gavrilescu și Șt. Mironescu, a- 
cesta cu un număr mai mare de pei
saje, dar in care pasta este uneori con- 

■ fuz ortnduită, tn pofida viziunii inte
resante a pictorului. Compoziția de
corativă, cu transparență și ritm de 
frescă, a lui Mattis Teutsch „Logod
nicii" este deosebit de interesantă și 
cunoscutul artist ar putea să se în
drepte cu succes spre pictura monu
mentală. Neuitate ne-au rămas și pri
veliștile pe vreme de iarnă ale Ora- 
șului Stalin lucrate de H. Schunn sau 
priveliștile asemănătoare ale lui Her
mann, Morres și loan Mattis.

Sculptura, mai puțin bogată, are o 
talentată reprezentantă tn Morgii 
Miklasi, pe care o prețuim încă de Ui 
expoziția bucureșteană și al cărei 
„Cap de fetiță" este deosebit de grăi
tor și viguros construit. Cele patru 
figurine stilizate tnfățiștnd muncitori 
tn momentul lucrului, ale ltd H. Gug- 
genberger, cer ca artistul să-și conti
nue interesantele începuturi. Putu Au
rel a încercat tn „Luptătorii" să re
zolve probleme compoziționale prea 
grele pentru un începător tntr-ale 
sculpturii.

. . xu < x. tatul, străduințe, încercări, rea-
Lucrarea intitulata „Gătirea miresei" aparține tînărului artist Uzări deosebit de interesante și mai 

ION MINOIU, care expune la regionala din Ploești. ales strlns legate de viața locului.
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In vizită la căminiști
(Urmare din pag l-a)

va fi amenajată și bucătăria. 
Faptul că aici s-au creat aseme
nea condiții, arată că există po
sibilități ca și căminul băieților ... 
să fie mai bine dotat și organizat l stă

Slța Bobeică, Maria Neagu de la. Și comitetul U.TM. de la tn-
1,1 —1 “ ' ■“ - * — secretar

— care n-a; 
dața acaswr

Sița Bobacă, Mana Neagu <
„U.C.R.ț c* și-eelelalte tete <re- trep 
—_z trepeaacă eu noaptea. tov.

sa ocupe Stw rirrd la

Situații

buie să*el
tn cap Ba 4»__ _________ ___„_____ „ ________
chiuvetă sau la aragaz. De multe tinere, ar trebui să tragă învăță- 
ori se iscă neînțelegeri din acea- minte din lipsurile In domeniul

de activftate cuftura^ l-edrreathră, II < ’ ■ i
pentru că nu au fost create nici 
un

Dudfccu, 
pa» . de

In loc de concluzii

Primirea
de către tov. Gheorghe Apostol 

a delegației sindicale 
inter-arabe

Plenara C. C. al P. C. f rancez

țel de condiții materiale pen- 
aceasta.

Unde este căminul fabricii 
blănuri „Republica" ?

____  de 
într-o ca-

O supă bună 

meră cocoțată la ultimul etaj al 
unei clădiri de pe B-dul 6 Mar
tie. Aici locuiesc 20 de fete, iar 
ca mobilier au 19(1) paturi. 6 
șifoniere, un spălător cu tfei 
chiuvete și o sală mică înzestrată 
cu ”n reșou de aragaz, care de
servește toate locatarele ptus fa
milia mecanicului șef de la fa
brică. De doi ani este înființat 
acest cămin și prea puține îmbu
nătățiri au fost aduse în acest 
timp.

Poate că dacă ar fi existat o 
mai mare preocupare din par
tea conducerii întreprinderilor 
„U.C.R “ și „Republica" s ar fi 
putut amenaja aici măcar două 
dușuri Dar cine să facă aceasta? 
De aceea Moțoc Alexandra, Ana 
Popa. Elena Popa, Elvira Popa de 
la „Republica", Eugenia Drvanță,

au
Că

cere răbdare...

Cea mal dificilă situație o 
însă fetele de la „Kirov". 
minul lor — dacă se poate nu
mi așa — este amenajat, în
tr-o fostă prăvălie. Obloanele 
se întind deasupra unei vitrine 
de mari proporții. S-au promis 
perdele dar nu s-au adus. Po
deaua necorespunzătoare bă un 
aspect și mai neplăcut camerei. 
Covor nu s-a adus, pentru că „se 
murdărește".

Ar fi bine ca directorul adjunct 
al fabricii, tov. Șerban Rădulescu, 
ca și directorii adjuncți ai celor
lalte fabrici, să se ocupe serios 
de rezolvarea problemelor cămi
nelor de fete, de instalarea lor în 
condiții corespunzătoare, unde să 
existe și posibilități pentru orga
nizarea unei bucătării, a unei spă
lătorii etc.

In ultima vreme toate cămi- 
nele întreprinderilor de pielărie și 
cauciuc din București au fost în
zestrate cu mobilier nou. E un 
lucru bun. Nu poate fi însă iertat 
faptul că ele nu au amenajate 
dependințe și în momentul de 
față nu oferă posibilitatea folo
sirii timpului liber in mod plăcut 
și folositor.

Nu este suficient să-i creezi 
tînărului posibilitatea de a avea 
un pat, o plapumă Trebuie să 
te îngrijești ca el să aibă con
diții pentru întreținerea igienei, 
condiții pentru pregătirea mesei 
de dimineață și seara.

Acest lucru nu cere eforturi 
supraomenești sau fonduri mari, 
ci mai multă preocupare, mai 
multă dragoste și spirit de răs
pundere din partea direcțiilor și a 
comitetelor de întreprinderi față 
de nevoile tineretului.

Este de condamnat pasivitatea 
care se manifestă în direcția cre
ării condițiilor pentru culturali
zare. în aceste cămine, secretarii 
comitetelor organizațiilor de bază 
U.T.M. vin rar. nu se interesează 
de viața tineretului, nu discută 
posibilitățile care ar putea duce 
la o situație mai bună, intr-un 
cuvînt nu se ocupă îndeaproape 
de tineret în afara orelor de pro
ducție. “
comitete 
doar cu 
cămin.

Bine ar fi dacă s-ar găsi posi 
bilitatea înlocuirii acestor cămine, 
cu unu! singur, mai mare, unde 
s-ar pulea asigura și educația ti
neretului. In această privință mi
nisterul Industriei Ușoare, direc
ția generală industrială pielărie 
și cauciuc trebuie să primească 
sprijinul Comitetului Central al 
Sindicatului muncitorilor din in
dustria ușoară.

Situația arată că aceste 
U.T.M. s-au mulțumit 
crearea comitetelor de

Muhamed Al-Djabari» ri Amad- în aceste clipe grele cînd pacea 

cais inter-arabe, care Jac o 
tă în țara noastră, au fost pri
miți vineri la amiază de tovară
șul Gheorghe Apostol, președinte
le Consiliului Centrai al Sindi
catelor din R.P.R.

La primire au fost de față to
varășii : Stelian Moraru, vice
președinte al C.C.S., Liuba Chi- 
șinevschi. Mihai Mujic și ing. 
Mihai Marin, secretari ai C.C.Ș 
și P Bărbulescu, șeful secției 
internaționale a C.C.S.

Salutindu-j pe oaspeți tovară 
șui Gheorghe Apostol a subliniat 
că oamenii muncii din țara noas 
tră primesc cu bucurie vizita 
unei delegații a Federației sindi
cale inter-arabe acum cînd aten
ția lumii întregi este îndrepta
tă spre evenimentele din Orien
tul apropiat și mijlociu.

„Poporul nostru, clasa munci
toare, a spus tovarășul Gheor
ghe Apostol, stau cu fermitate 
alături de poporul egiptean și 
de toate popoarele arabe în lup
ta lor pentru menținerea liber
tății și independenței

Poporul nostru a suferit timp 
de veacuri dominația străină și 
și-a cucerit libertatea prin grele 
jertfe de sînge. De aceea el este 
solidar nu numai în vorbe, dar 
și in fapte cu poporul egiptean 
si cu toate popoarele care luptă 
pentru apărarea sau pentru cuce
rirea independenței lor naționale.

Răspunzînd, Muhamed Al-Dja
bari a spus: „Noi șțim că po
porul fomîn sprijină poporul e- 
giptean și toate popoprele arabe

Muhamed Ai-Djabari,
Azil, iidai ai Ftdei' și securitatea în Orientul Apro

piat și Mijlociu sint amenințate. 
Cauza popoarelor arabe e azi 
cauza păcii în lumea întreagă 
Popoarele care vor să mențină 
pacea în lume sînt solidare cu 
lupta popoarelor arabe. S-a do
vedit că prin solidaritatea inter
națională activă s-a împiedicat 
continuarea agresiunii.

Sîntem siguri că cu sprijinul 
popoarelor lumii, arabii vor reuși 
să-și apere suveranitatea și in
dependența țărilor lor".

Muhamed Al-Djabari a mulțu
mit pentru invitația Consiliului 
Central al Sindicatelor, arătînd 
că vizita pe care conducătorii 
sindicali arabi o fac în țara 
noastră este totodată un prilej 
de a face cunoscută poporului ro- 
mîn lupta popoarelor arabe, de 
a întări legăturile de prietenie 
dintre oamenii muncii arabi și 
romini și organizațiile lor sindi
cale.

In încheierea convorbirilor, to
varășul Gheorghe Apostol a ară; 
tat că vizita pe care conducătorii 
sindicali arabi o vor face în di
ferite întreprinderi și instituții 
și contactul direct pe care-1 vor 
avea cu oamenii muncii din țara 
noastră vor contribui la întărirea 
legăturilor de prietenie între sin
dicatele și popoarele țărilor 
noastre.

Convorbirea între liderii Fe
derației sindicale inter-arabe și 
conducerea Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P.R. s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească.

Ședința Academiei R.P.R. consacrată 
centenarului lui Ivan Franco

Jocurile Olimpice de la Melbourne

Academia Republicii Populare 
Romîne a ținut vineri după amia
ză o ședință consacrată aniver
sării a 100 de ani de la nașterea 
marelui scriitor ucrainean Ivan 
Franko

Au participat acad. prof. dr. 
C. I. Parhon, președintele de 
onoare al Academiei R.P.R., acad, 
prof. Traian Săviilescu, președin
tele Academiei R.P.R., acad. St.

Milcu, secretar prim al Acade
miei R.P.R. și alți academicieni, 
membri corespondenți ai Acade
miei R.P.R., cercetători științifici, 
scriitori, profesori, studenți eic.

Despre viața și opera lui Ivan 
Franko a vorbit scriitorul Euse- 
biu Camilar, membru corespon
dent al Academiei R.P.R. Confe- 
rințș a fost urmărită cu viu in
teres de asistență.

(Urmare din pag. I-a)

tralia), Lituiev (U.R.S.S ), Kane 
(Anglia) și Campadelis (Grecia). 
După cum se știe, primii 3 cla
sați din semifinale se vor cali
fica pentru finală

In proba de 100 m. plat, sprin
terii americani Morrow și Mur
chison au egalat în sferturile de 
finală recordul olimpic cu timpul 
de 1O’’3.'1O...............

Un număr de 47 de concurenți 
repartizați In 5 serii au partici
pat la primul tur al probei de 
800 m. plat. Iată rezultatele : Se
ria I-a : 1. Boysen (Norvegia) 
1’52" ; 2. Ravson (Anglia)
I’52”l/10; 3. Yoshlkake (Japonia) 
l’52“3/10; seria Il-a: 1 Courtney 
(s.u.a.) ■“—r_
(Anglia) l’52“8/!0; 3. Depastas 
(Grecia) 1’53“ , seria IlI-a: Bai
ley (Australia) lal”l/I0; 2. So- 
well (S.U.A.) l^l’’3/I0; 3. Leva 
(Belgia) 1’52“; seria IV-a : Niel
sen (Danemarca) 1'51’T/ÎO; 2.
Spurrier (S.UA.) 1’5I”S71O; 3. 
Butchart (Australia) l'51'*6/10; 
seria V-a: 1. Johnson (Anglia) 
l’50”8/10; 2. Djian (Franța)
l’51”l/10; 3. Szentgaii (R.P. Un
gară) I’S^B/IO. Primii trei cla
sați partiai-pă. la semifinale

* Box

din Singapore cu 81—54 ( 44—22). 
Intîlnirea dintre echipele S.U.A., 
campioană olimpică și cea a Ja
poniei a luat sfîrșit cu scorul de 
98—40 ( 33—20) în favoarea 
baschetbaliștilor americani. Bra
zilia a învins Chile cu 78—59 
(39—34).

Scrimă

1’52'7/10; 2. Farrell

Turneul de scrimă a debutat în 
sala Kilda Town Hall cu între
cerile de floretă rezervate echipe
lor masculine. Cele 9 echipe par
ticipante au fost împărțite în trei 
grupe, primele două clasate ur- 
mind să se întreacă în semifi
nale. In seria l-a s-au calificat 
pentru semifinale echipele Uniu
nii Sovietice și Franței. In seria 
fl-a Italia și Anglia, iar fn se
ria a lll-a RP. Ungară și S.U.A.

Cele 6 echipe calificate pentru 
semifinale își vor disputa mai 
departe victoria împărțite în două 
serii după cum urmează : seria 
I-a: Italia, S.U.A., Anglia; 
seria Il-a : R. P. Ungară, Franța, 
U.R.S.S.

s-a desfășurat pe un parcurs de 
5 km. presărat cu 22 de obsta
cole dificile, remarcîndu-se con- 
curenții americani, finlandezi, so
vietici și maghiari, care au de
monstrat cea mai bună pregătire 

Dintre concurența romini, D 
Țintea s-a clasat pe locul 16. C. 
Vena a ocupat locul 22, iar V. 
Teodorescu locul 33.

Clasamentul pe echipe, după 
firoba de călărie, se prezintă ast
ei : 1. S.U.A. 3.020 puncte; 2. 

Finlanda 2512.5 puncte; 3. 
U.R.S.S. 2457.5 puncte; 4. R.P. 
Ungară 1727.5 puncte; 5. Mexic 
1700 puncte; 6. Suedia 1550
puncte; 7. Chili 1467,5 puncte; 
8. RJ’.R. 1160 puncte; 9. Austra
lia 1060 puncte; 10. Brazilia
472,5 puncte.

Sîmbătă pentatloniștii se 
întrece în proba de scrimă.

Hochei pe iarbă

vor

Canotaj academic

INFORMAȚII
Comitetul de organizare al 

Congresului Național de Științe 
Medicale face cunoscut amînarea 
Congresului pentru începutul 
anului 1957.

★
La Institutul de istorie a par

tidului de pe lîngă C.C. al P.M.R. 
au fost predate miercuri, 21 no
iembrie, unor delegați ai Parti
dului Comunist Cehoslovac un 
număr de documente referitoare

la istoria mișcării muncitorești 
de pe teritoriul de azi al Repu
blicii Cehoslovace.

Materialul documentar se re
feră la perioada 
conține 30 de mape 
file.

Predarea
s-a desfășurat într-o 
tovărășească, de frățească 
tenie.

1878-1917 și 
cu 14.218

acestor documente 
atmosferă 

prie-

Jean Al. Steriadi

(Agerpres).

Competiția de box constituie 
unul din principalele puncte de 
atracție ale celei d,e a XVl-ea e- 
diții a Jocurilor Olimpice de la 
Melbourne. Primele meciuri des. 
fășurate vineri seara au adus și 
primele surprize. Campionul so
vietic la categoria muscă Stolni- 
kov, a eliminat fără emoții pe 
redutabilul campion european al 
categoriei, Edgar Basel (Germa
nia).

Din cei 4 pugiliști romini pre- 
zenți ia competiție numai cam
pionul la „semigrea" Gh. Negrea 
a urcat treptele ringului, infrun- 
tindu-l pe puternicul pugilist sud- 
african Van Vouren. Decizia la 
puncte a revenit lui Negrea.

Iată alte rezultate :
Cat. muscă: T Spinks (Anglia) 

b.p. S. Harris (Pakistan); A. Lau- 
dio (Argentina) b.p. A. Ludik 
(Africa de Sud); So Ciu Son (Co
reea de sud) b.p. pe A. Aaelo 
(Filipine).

Cat. cocoș: R. Bath (Austra
lia) b.p. H Jayasuriy (Ceylon).

Cat. pană: Hamalainen (Fin
landa) b.KO rep. II, M. Smith 
(Irlanda); R. Schroter (Germa
nia) b.p. Paulino Melendrez (Fi
lipine).

Cat. ușoară: T. Ishimaru (Ja. 
ponia) b.p. Tom Donovan (Noua 
Zeelandă); A Lagnetko (U.R.S.S.) 
b.p. Fr. Nunez (Argentina).

Cat semigrea: A. Vojcekowski 
(R.P. Polonă) b.KO, rep. IlI-a, 
K. Riesberg (Suedia); O. Pun- 
unzi (Italia) b.p G. Collins (Ca
nada).

La categoriile semiușoară, se- 
mimijlocie, mijlocie mică, mijlo. 
cie și grea nu s-au desfășurat 
meciuri. IntHnirile sînt elimina
torii.

Baschet
Ziua a doua a Jocurilor Olim

pice a programat alte cinci în- 
tllniri în cadrul seriilor turneului 
masculin de baschet Spectatorii 
au fost martorii unei lupte de o 
rară spectaculozitate oferită de 
jucătorii echipelor R.P. Bulgaria 
și Uruguayului care s-au întîlnit 
în cadrul seriei a IlI-a. Victoria 
finală le-a revenit ultimilor, cu 
scorul de 70—65.

într-un meci fără istoric echipa 
Filipinelor a întrecut reprezenta
tiva Tailandei cu 94—55 (34—24) 
în timp ce Franța a obținut o 
victorie comodă în fața echipei

întrecerile olimpice de canotaj 
academic au început vineri dimi
neața pe lacul Wendouree, situat 
în apropierea localității Ballarat. 
Canotorii au avut de Înfruntat 
condiții dificile de concurs: în 
tot timpul desfășurării probelor 
a suflat un vînt puternic care a 
influențat într-o oarecare măsură 
rezultatele.

In prima zi s-au desfășurat 
seriile la toate probele pe distan
ta de 2.000 m„ urmînd ca reca
lificările să • -...........
semifinalele .... ___ ___
foarte bune au avut echipajele 
Uniunii Sovietice, care s-au ca
lificat direct pentru semifinale în 
toate probele la care au parti
cipat.

Iată rezultatele tehnice înregi
strate în serii:

Schif simplu: seria I-a: Liva
nov (U.R.S.S.) 7’26”l/10; 2.
Mackenzie (Australia) 7’28”8/10; 
seria 11-a : 1. Viasic (R.P.F. Iugo
slavia) 7’31”3/10; 2. Fersen (Ger
mania) 7’34"4/10; seria IlI-a : 1. 
Kelly (S.U.A.) 7’24”8/10; 2. Ko- 
cerks (R. P. Polonă) 7’28”l/10.

Schif de 2 fără cir maci (cu 
rame) : seria I-a: 1. Noua Zee- 
landa 7’32"6/10; 2. Australia
7’37”2/10; seria Il-a: 1. Germa
nia 7’30”l/10; 2. Danemarca
7’36”6/10; seria III-a : I. S.U.A. 
7’19"5/10; 2. U.R.S.S. 7’29”9/10.

Dublu scull (cu vlsle): seria 
I-a: S.U.A. 6’54"5/I0. Seria II-i: 
U.R.S.S. 6’44”4/10.

Schif de 2 plus 1: seria I-a : 1. 
U.R.S.S. 8’06”6/10; 2. Australia 
8’15”9/10; seriali-a: 1. S.U.A. 
7’42’’8/10; 2. R. P. Polonă
7’43’7/10; seria IlI-a: 1. Germa
nia 8’03”3/10; 2. Austria 8’U"2/10. 
Schif de 4 fără ctrmaci: seria I-a 
Canada 6’36”6/10; 
S.U.A. 6’59”2/10; 
U.R.S.S. 6’39'7/10; 
Italia 6’41”9/10.

Schif de 4 plus 1: seria
Italia 7’00’’0; 2. U.R.S.S. 7’07”5/10; 
seria 2-a: 1. Suedia 6’57”9/10; 2. 
Danemarca 7'05"3/10; seria 3-a: 
1. S.U.A. 7’01”8/I0;..................
7’0i’’9/10.

Schif de 8 plus t: 
Australia 6’05”8/10; 
6’07”1/10; seria 2-a: 
slovacă 6'09”3/10; 
6’II”8/10; seria 3-a: 
6"06”4/10; 2. U.R.S.S. 6’06"5/10.

Vineri dimineața a început 
turneul de hochei pe iarbă în 
care sînt angajate 12 echipe.

In seria A în care evoluează 
echipele Indiei, Afganistanului, 
Singaporelui și S.U.A. nu a fost 
programat nici un meci. In seria 
B.. echipa Australiei a întrecut 
cu 2—0 (1—0) echipa Kenyei, 
iar echipa Angliei a terminat 
nedecis 2—2 cu echipa Malaiei. 
tn seria C, echipa Pakistanului 
a în vin» cu 2—0 (1—0) echipa 
Belgiei.

Haltere
sala

echipa

aibă loc sîmbătă, iar 
luni. Comportări

în 
început

Palatului Expoziției 
vineri la ora 10 dimi- 

In
a
neața concursul de haltere, 
prima zi s-au desfășurat între
cerile la categoriile cocoș și 
pană. La categoria cocoș, titlul 
olimpic a fost cucerit de sporti
vul american Charles Vinci care 
a totalizat 342,5 kg. (105+105+
132.5) — un nou record mondial 
și olimpic. Pe locul doi s-a clasat 
campionul mondial pe anul 1955, 
Vladimir Stogov (U.R.S.S.)

La categoria pană, titlul o- 
limpic a fost cucerit de Isac Ber. 
ger (S.U.A.) care a totalizat la 
triatlon 352,5 kg. (107,5+107,5+
137.5) de asemenea un nou re
cord mondial și olimpic. Locul 
secund și medalia de argint au 
revenit halterofilului sovietic 
Evgheni Minaev. Performanța 
sa — 342,5 kg. (115+100+127,5) 
este de asemenea superioară ve
chiului record olimpic.

S-a stins din viață la 23 no
iembrie 1956, pictorul Jean Al. 
Steriadi. artist al poporului, mem
bru al Academiei Republicii Popu
lare Romine, laureat al Prem:u- 
fui de Stat.

Născut la 29 octombrie 1880 la 
București, Jean Al. Steriadi a ur
mat cursurile Școlii de Bele Arte 
din București, desăvîrșindu-și 
apoi studiile la Munchen și fa 
Paris. A expus pentru întîia oară 
în 1903 la Salonul de Toamnă din 
Paris, iar în 1907 s-a înapoiat în 
țară, devenind în 6curtă vreme 
una dintre cele mai de seamă 
personalități ale vieții noastre ar
tistice.

Timp de peste o jumătate de 
veac, Jean Al. Steriadi a depus 
o rodnică activitate ca artist, ca 
profesor și ca animator al celor 
mai importante manifestări de 
artă din țara noastră.

încă înainte de primul război 
mondial. Jean AI. Steriadi a 
evocat în tablourile sale aspecte 
din viața oamenilor muncii în 
compoziții intrate definitiv în ma
rele patrimoniu al artei romi- 
nești. Pictor al peisajului citadin, 
el a știut să redea în tablouri 
luminoase, vibrante și sensibil ar
monizate frumusețea orașului său 
natal. In 1916 a înființat socie
tatea de gravură „Grafica" în ca
drul căreia a organizat cîteva ex. 
poziții internaționale de mare ră
sunet, dînd astfel un nou imbold 
gravurii romînești pe care el a 
îmbogățit-o cu numeroase lucrări 
de valoare.

Ca director al Muzeului Kalin- 
deru și ca profesor de gravură 
la Școala de arte frumoase Și 
apoi la Institutul de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu". Jean Ste
riadi a adus o prețioasă contri
buție la formarea tinerelor gene
rații de artiști și la dezvoltarea 
gustului artistic în țara noastră.

Jean Al. Steriadi a iubit via
ța, a iubit oamenii și-a iubit pa
tria în slujba căreia și.a pus în
treaga sa forță creatoare.

Odată cu el dispare un artist 
iubit și prețuit, a cărui operă a 
intrat de mult în patrimoniul ar
tei clasice rominești. în ceasul 
plecării sale dintre noi. numele 
lui Jean Al. Steriadi se așează 
pentru totdeauna alături de nu
mele celor mai mari artiști ai po
porului nostru.

Prezidiul Academiei R.PR., 
Uniunea Artiștilor Plastici, 

Ministerul Culturii
★

Corpul neînsuflețit al pictoru
lui Jean Al. Steriadi va fi depus 
azi sîmbătă 24 noiembrie 1956, 
ora 12, la sediul central al Uniu. 
nii Artiștilor Plastici din calea 
Victoriei nr. 155, unde admirato
rii săi ti pot aduce ultimul oma
giu.

Adunarea de doliu, va avea loc 
duminică 25 noiembrie 1956. la 
ora 11, la sediul Uniunii Artiști
lor Plastici.

înhumarea se va face în aceeași 
zi la ora 12 la cimitirul Bellu.

Se construiesc mereu locuințe pentru oamenii muncii din patria 
noastră. Blocuri noi răsar pretutindeni in țară, ca și pe locurile fos
telor maidane ale Capitalei.

Iată în fotografia noastră un frumos cvartal de blocuri din car
tierul Vatra Luminoasă, a căror construcție a fost terminată re
cent. Foto: AGEREPRES

seria 
seria 
seria 4-a :

l-a :

2. Australia

seria l-a 1.
2. Canada

1. R. Ceho-
2. Japonia

1. Suedia

Pentatlon modern
Competiția de pentatlon mo

dern reunește peste 40 de parti
cipants reprezentînd 18 țări. 
Prima din cele 5 probe, călăria.

PARIS 23 (Agerpres). — TASS 
transmite: Intre 20 și 22 no
iembrie • avut loe ia Paris o 
plenară * Comitetului Central al 
Partidul»!. Comunist Francez. In 
cadrul plenarei Raymond Guyot 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Francez a prezentat ra
portul cu privire la situația po
litică si la sarcinile partidului, 
ocupîndu-se de caracterul eveni
mentelor din Ungaria și din 
Egipt.

Analizînd caracterul evenimen
telor din Ungaria și arătînd că 
imperialiștii se străduiesc să ie 
folosească pentru discreditarea 
mișcării comuniste internaționa
le, Guyot a subliniat solidaritatea 
frățească a ~ .......... "
Francez cu 
Poziția față 
de Partidul 
Sovietice, a 
blemă principială. Cine se înde
părtează de la aceasta acela cade 
in mlaștină. Cine se îndepărtea
ză de la aceasta slăbește și pune 
in primejdie mișcarea internațio
nală muncitorească și comunistă, 
principiile comunismului.

Referindu-se ia discursul rostit 
de I. B. Tito la Pola, Guyot a 
criticat o serie de teze din acest 
discurs. In ceea ce priveșie afir
mațiile despre o „nouă linie po
litică, trasată de Iugoslavia", 
Guyot a spus că pentru comu
niștii francezi nu există o linie 
politică iugoslavă. Există linia 
marxist-leninistă iar în centrul 
experienței — marea experiență 
sovietică care nu înseamnă cîtuși 
de puțin subaprecierea experien
ței unei țări sau alteia, inclusiv 
Iugoslavia, unui partid sau al
tuia. Guyot a respins acuzațiile 
lui Tito și a presei iugoslave pri
vind o serie de partide comuniste 
frățești, printre care Partidul Co
munist Francez, declarînd că toa
te aceste acuzații aduc un mare 
prejudiciu mișcării comuniste in
ternaționale în lupta de clasă ex
cepțional de grea .pe arena inter
națională.

Partea finală a raportului Iui 
Guyot a fost consacrată sarcini
lor partidului în munca cu inte
lectualitatea. El a chemat la lup
tă pentru apărarea pozițiilor par
tidului în literatură, artă și știin
ță și la demascarea oricăror ca
lomnii dușmănoase în acest do
meniu.

La dezbaterea raportului lui 
Guyot au participat numeroși 
membri ai C.C.

In încheierea dezbaterilor la 
raportul lui Raymond Guyot cu 
privire la situația politică și sar
cinile partidului, în cadrul ple. 
narei Comitetului Central al Par
tidului Comunist Francez, a luat 
cuvintul Maurice Thorez, secretar 
general al C.C. al P.C. Francez.

Partidului Comunist 
Uniunea Sovietică, 

de U.R.S.S. și față 
Comunist al Uniunii 
spus el, este o pro-

Cuvîntarea 
lui Maurice Thorez
în . .

Thorez s-a ocupat de situația 
creată în urma politicii de război 
dusă de guvern, precum și în ur
ma uneltirilor fasciste care au 
avut loc în ultimul timp în 
Franța.

Partea a doua a cuvîntării lui 
Thorez a fost consacrată eveni
mentelor din Ungaria.

Thorez a spus că burghezia 
franceză si toți acolîții ei au în
cercat să folosească evenimentele 
din Ungaria pentru a abate aten
ția opiniei publice de la războiul 
din Egipt.

Thorez a spus în continuare că 
la pregătirea evenimentelor din 
Ungaria a acționat contrarevolu
ția internă și internațională, care.

prima parte a cuvîntării

O desmințire a AT.B
SOFIA 23 (Agerpres). — La, 

23 noiembrie a fost dat publici
tății comunicatul Agenției Tele
grafice Bulgare in care se spune 
că in ultimul timp o serie de a- 
genții și ziare americane și vest- 
europene au răspindit știri că in 
Bulgaria au intrat trupe 
tice. 
gară 
clare

. _ sovie- 
Agenția Telegrafică Bul- 
este Împuternicită să de- 
in mod oficial că aceste 

sint lipsite de orice temei, 
o născocire provocatoare.

a urmărit să restaureze regimul ln aceste momente de mar» 
fascist, să lichideze cuceririle so- primejdie, a spus Thorez, noi pu- 
ciailste, eă restabilească focarul nem mal presus de orice necesi- 
politicii revizioniste și revanșarde tatea unirii pe scară largă a for- 
1n centrul bazinului dunărean și ■ țelor populare. Este necesar șă 

,.----- . țărjj un guvern corespunză
tor majorității republicane care 
Îa conturat țn alegerile pentru 

dunarea Națională din 2 ianua. 
rie 1956. un guvern care să sa < 
tisfacă revendicările muncitorilor, 
țăranilor muncitori, funcționarilor 
publici, un guvern al păcii și li
bertății. Să se unească toți oa
menii muncii și democrații și a- 
tunci nu 
fascism

Ultima 
Thorez a 
melor de r

Partidul nu poate să admită ca 
sub preiextul „democratizării" 
cineva să încerce să creeze cu
rente și fracțiuni cu platforme 
opoziționiste căutînd astfel să 
discrediteze partidul și conduce
rea lui într-un moment c'nd duș
manul de clasă și complicii Iul 
duc o campanie furibundă împo
triva partidului.

Comitelui Central, a spus* în 
încheiere Thorez, a fost la înălți
mea cerințelor momentului de 
față. Nu incape nicio îndoială că 
partidul va ieși și mai puternic 
din această luptă încordată dusă 
concomitent împotriva dușmanu
lui extern și împotriva guvernu
lui de oportuniști, precum și îm
potriva faimosului sectarism „de 
stingă" din lăuntrul rondurilor 
sale.

Partidul își va îndeplini, cu cin
ste obligațiile față de mișcarea 
muncitorească internațională.

In încheierea lucrărilor sale, 
plenara a adoptat o rezoluție în 
care aprobă raportul lui Ray
mond Guyot și concluziile cu
prinse în cuvîntarea lui Maurice 
Thorez. „Comitetul Central, se 
spune în rezoluție, hotărăște să-și 
desfășoare în viitor întreaga sa 
activitate călăuzindu-se după 
idealurile și directivele cuprinse ■ 
în cuvîntarea de încheiere a se
cretarului genera! al partidului. 
El propune tuturor organizațiilor 
de partid să studieze profund a. 
această cuvîntare și s-o pună la 
baza activității lor".

care prin aceasta ar fi creat pri
mejdia unei agresiuni împotriva 
țărilor socialiste și a unei tulbu
rări a păcii in Europa. A încerca 
să explicăm evenimentele din Un
garia fără să ținem seama în pri
mul rlnd de existența și acțiunile 
dușmanului de clasă — 
a închide ochii in fața 
lui istoric. A accepta 
aceste evenimente nu 
fi decît un rezultat al 
mirii incontestabile și justificate 
a clasei muncitoare, înseamnă nu 
numai a justifica dinainte crimele 
6ăvîrșite de forțele ostile socia
lismului, ci și a nu recunoaște 
adevărul evident.

Maurice Thorez a aprobat în- 
trutotul acțiunile forțelor armate 
sovietice care au venit în ajuto
rul clasei muncitoare din Unga
ria in lupta împotriva complotiș
tilor fasciști. El a subliniat în 
continuare necesitatea întăririi 
prin toate mijloacele a unității 
și coeziunii țărilor socialiste în 
frunte cu Uniunea Sovietică, pen
tru respingerea agresiunii impe
rialiste și a acțiunilor subversive.

El a criticat tezele formulate de 
I. Broz-Tlto în cuvîntarea ros
tită la Poia, arătînd că această 
cuvîntare implică primejdia scin
dării mișcării comuniste interna
ționale. Partidul nostru, a spus 
Thorez va urmări cu atenție ex
periența glorioasă a partidului lui 
Lenin, de la care se inspiră toa
te partidele muncitorești și re
voluționare din lume. Conside
răm că fiecare țară pășește sau 
va păși în viitor spre socialism 
pe calea sa proprie, fiind într-o 
întrecere frățească cu celelalte 
state care construiesc o viață 
nouă, dar aceasta se va face în
totdeauna în scopul unei mai bu
ne îndepliniri a sarcinii comune 
și unice: construirea socialismu
lui-comunismului.

Thorez a acordat o deosebită 
atenție luptei Partidului Comunist 
Francez 
ne a 
Franța.

înseamnă 
adevăru- 
ideea că 
au putut 
nemulțu-

va fi nici război, nici

parte a cuvîntării Iul 
fost consacrată proble- 
partid.

Dentru unitatea de acțiu- 
clasei muncitoare din

Evenimentele 
din Orientul apropiat

★ ★

Guvernul egiptean urmărește un singur scop 
asigurarea independenței naționale 

— a declarat Nasser
CAIRO 23 (Agerpres). — Zia

rele publică interviul acordat de 
președintele Republicii Egipt. 
Nasser, corespondentului de la 
Cairo al agenției Associated 
Press.

Nasser a declarat printre al
tele că niciodată Egiptul „nu va 
deveni marioneta, satelitul, pio
nul sau mercenarul cuiva, ori
cine ar fi acesta".

El a ridiculizat

crearea unui așa numit „imperiu 
arab" care i-au fost atribuite fi 
a subliniat că politica guvernu
lui egiptean urmărește numai un 
singur scop și anume — asigu
rarea independentei naționale.

Președintele Nasser s-a pro
nunțat pentru o largă colaborare 
internațională și a subliniat ne
cesitatea respectării cu strictețe 
a tratatelor și obligațiilor inter
naționale.

La Port
PORT SAID 23 (

Trupele invadatoare anglo-fran- 
ceze care au ocupat Port Saidul 
fac să domnească în acest oraș 
o atmosferă de teroare.

Agenția Associated Press a- 
nunță că tu cursul zilei de vi
neri. trupe engleze au încercuit 
cu sîrmă ghimpată un cartier din 
Port Said și au postat unități 
militare Înarmate cu arme auto
mate în punctele așa-zis „strate
gice". Din

proiectele de

Said, atmosferă de teroare
(Agerpres).— presă occidentale reiese că scopul 

acestei „desfășurări de forțe" este 
de a preîntîmpina repetarea unor 
noi manifestații în sprijinul pre
ședintelui Egiptului, Nasser.. 
Acțiunea trupelor britanice este 
de asemenea menită să întrețină 
„psihoza războiului"" în orașul 
ocupat.

Comandamentul militar anglo- 
francez a ordonat de asemenea 
ca la intersecția străzilor să fie 
create posturi militare.relatările agențiilor de

Agresorii anglo-francezi au folosit 
bombe cu napalm

23 (Agerpres). — 
anunță coresponden.

CAIRO 
După cum 
tul agenției Associated Press în 
timpul acțiunilor agresive îm
potriva Egiptului armata anglo- 
franceză a făcut uz de bombe cu 
napalm împotriva 
te ne.

Corespondentul 
cizează că aceste

lansate din avioane și că după 
explozie ele au lăsat dîre întu
necoase, ușor de recunoscut pe 
fondul gălbui al nisipului din 
deșert.

armatei egip-

american 
bombe au

pre- 
fost

Situația din Ungaria

Noi știri cu privire 
la concentrarea de trupe 

străine la frontierele 
Siriei și Iordaniei

continuă să se îmbunătățească
BUDAPESTA 23 (Agerpres).— 

In întreaga Ungarie, în cursul 
săptămînii acesteia și-au reluat 
activitatea aproape toate uzinele, 
fabricile și minele. Muncitorii 

. din industria alimentară se stră
duiesc să asigure aprovizionarea 
populației. Postul de radio Buda
pesta anunță că joi s-a prezentat 
la lucru 85 la sută din munci
torii din această ramură Indus
trială.

Joi însă Consiliul muncitoresc 
din Budapesta a chemat la o 
grevă de 48 de ore. Drept pre
text pentru această încercare de 
dezorganizare a activității în 
curs de normalizare se invoca 
interzicerea de către guvern a 
unei conferințe convocată ilegal 
de consiliul muncitoresc din Bu
dapesta pentru alegerea unui 
așa-zis „consiliu muncitoresc pe 
întreaga Ungarie".

Numeroși oameni ai muncii 
s-au pronunțat însă împotriva 
încercării unor membri ai consi
liului muncitoresc al orașului Bu
dapesta de a sabota reluarea lu
crului și de a atribui acestui con
siliu atribuții care nu-i revin. 
Consiliul muncitoresc din Csepel, 
cel mai mare centru industrial al 
țării, a declarat că nu este de 
acord cu chemarea la grevă și a 
făcut apel la muncitorii din 
Csepel să continuie munca, baza 
cea mai importantă a apărării 
cuceririlor revoluționare și a dez
voltării actuale.

In dimineața zilei de 23 noiem- 
brie majoritatea muncitorilor 
Combinatului metalurgic Csepel 
s-au prezentat la lucru.

Comentînd hotărîrea Consiliu- , 
lui muncitoresc din Budapesta, .

■ ziarul „Nepakarat", organul Con
siliului Central al Sindicatelor li- 

: bere scria: „Sîntem nevoiți să 
spunem că hotărîrea Consiliului 
din Budapesta nu servește cauza 
poporului nostru... In actuala si
tuație dificilă prin care trece, pa- 
tria noastră are nevoie mai mult 
decît de orice, de muncă con
știentă".

In dimineața zilei de joi 
Balaș Jozsef, membru al consi
liului muncitoresc din Budapesta 
a adus la cunoștința oamenilor 
muncii hotărîrea luată la con
sfătuirea care a avut loc în 
noaptea de 22 noiembrie între 
primul ministru Janos Kadar și 
Consiliul Muncitoresc. Pe baza 
rezultatelor tratativelor, consi
liul muncitoresc din Budapesta 
a chemat toate uzinele, minele și 
întreprinderile de transport din 
țară să reia imediat producția 
în interesul normalizării vieții 
economice.

★
BUDAPESTA 23 (Agerpres).— 

La 23 noiembrie, ziarul ,,Nep 
Szabadsag" a publicat o decla
rație a Uniunii Scriitorilor Un
guri, tn care se arată ci scriito
rii consideră necesar ca munca 
productivă să înceapă cit mai re
nede, iar acolo unde a fost re
luată să se intensifice.

Orinduirea socială și economică 
a Ungariei, declară scriitorii, 
trebuie să fie socialismul. Scrii
torii cer să se mențină reforma 
agrară din 1945 șl naționalizarea 
uzinelor marilor întreprinderi, a 
minelor și băncilor.

Uniunea Artiștilor Unguri s-a 
solidarizat cu declarația Uniu
nii Scriitorilor.

BEIRUT 23 (Agerpres). — 
Presa libaneză continuă să pu
blice știri în legătură cu concen
trarea de trupe anglo-franco-s- 
raeliene la frontierele Siriei și 
Iordaniei. După cum anunță zia
rul „Ab-Diar", un reprezentant 
al guvernului Iordaniei a decla
rat că cinci brigăzi anglo-fran- 
co-fsraeliene au fost concentrate 
la frontiera Siriei și tot atîtea 
trupe au fost concentrate la fron
tiera, iordaniană. Potrivit știrilor 
primite din cercuri guvernamen
tale, în Israel au sosit 150 de a. 
vioane franceze. Pe teritoriul is
raelului se găsesc în prezent și 
avioane engleze.

Irakul ți Turcia pregătesc 
un atac armat 
împotriva Siriei

(Agerpres). — 
TASS transmite: Referindu-se la 
„surse bine informate", ziarul 
„Lamerhav" scrie că cercurile gu
vernante ale Irakului și Turciei 
pregătesc un atac armat împotri
va Siriei, pentru a împărți teri- 
tortul ei Intre Turcia și Irak.

După cum a devenit cunoscut, 
scrie ziarul, tn prezent se con
centrează forțe armate turcești 
tn regiunea frontierei siriene. 
Anglia, la rtndul ei înarmează 
febril Irakul,

Potrivit ziarului, pretextul pen
tru atacul împotriva Siriei va fi 
„apărarea conductei de petrol", 
care aparține societății Jrak Pe
troleum Company",
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Datoria O. N. U. este să bareze drumul 
forțelor agresiunii și ale reacțiunii

Cuvântarea lui D. T. Șepilov în ședința plenară din 22 noiembrie a Adunării fienerale a 0. N. II
NEW YORK 23 (Agerpres). - 

TASS transmite cuvintarea ros
tită de D. T. Șepilov, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., în 
ședința plenară a Adunării Ge. 
nerale a O.N.U. din 22 noiem. 
brie 1956.

La începutul cuvîntării 
D. T. Șepilov a arătat 
cea de-a Xî-a sesiune a Adu
nării Generale s-a întrunit într-o 
situație internațională complica
tă. In ultimele săptămînl intr-o 
serie de regiuni ale lumii 6-au 
activizat forțele agresiunii și re
acțiunii negre, care caută să tî- 
rască omenirea în viitoarea unor 
noi nenorociri, a unor noi con
flicte mondiale.

încă nu de mult — a continuat 
D. T. Șepilov — trăsătura prin
cipală a situației Internaționale a 
fost slăbirea încordării. Mergînd 
înainte, pas cu pas. țările iubi
toare de pace au obținut regle
mentarea problemelor internațio
nale litigioase pe calea tratative
lor și au stins focarele primej.

Agresiunea Angliei) Franței 
și Israelului Împotriva Egiptului

In cursul ultimelor săptămînl 
atenția încordată a Întregii lumi 
este ațintită spre evenimentele 
cumplite care s-au desfășurat în 
Egipt.

In documentele oficiale ale g'J- 
vernelor francez și englez s-au 
formulat și se formulează dife
rite motive pentru a explica 
cui neașteptat al agresorilor 
potriva Egiptului.

Dar aceste motive sînt 
prejos de orice critică.

Fapte incontestabile arată

ata- 
îm-

mai

că

că 
agresiunea împotriva Egiptului a 
fost doar începutul îndeplinirii 
unui vast plan strategic pus la 
cale de imperialiști.

Colonialiștii au avut în vedere 
să răstoarne hotărîrea statului 
egiptean cu privire la naționali
zarea Canalului de Suez și să 
pună din nou mîna pe el. Ei in
tenționau să zdrobească Egiptul 
care a cutezat să-și apere dreptu
rile sale suverane, să înlăture 
guvernul egiptean care nu este 
pe placul imperialiștilor și să în- 
genunchieze poporul egiptean. Ei 
au vrut ca prin acțiuni armate 
directe împotriva popoarelor ara
be să lichideze independența și 
suveranitatea națională a unor 
state din Orientul Apropiat și 
Mijlociu, să restabilească regimul 
asupririi coloniale care a fost 
răsturnat de popoarele acestor 
țări, să restabilească pozițiile, pri
vilegiile și sursele de îmbogățire, 
pe care imperialiștii le pierduseră 
acolo.

In continuare D. T. Șepilov 
vorbind despre acțiunile hotărlte 
ale Uniunii Sovietice pentru în
cetarea operațiunilor militare 
împotriva Egiptului a declarat:

Propaganda antisovietică rău 
intenționată a încercat și încear
că și în prezent să prezinte a- 
ceste acțiuni hotărite ale guver
nului sovietic împotriva agresiu
nii în Egipt ca o dovadă a vre
unui interes special, egoist al 
U.R.S S în această regiune.

Calomniatorii au susținut și 
mai continuă să susțină 
U R S.S. ar urmări în Orientul 
Apropiat anumite scopuri egois
te îndreptate împotriva interese
lor puterilor occidentale.

Astfel de afirmații sînt lipsite 
de orice temei. Statul sovietic 
socialist nu are și nu vrea să 
aibă în Orientul Apropiat nici 
concesiuni, nici baze militare, 
nici alte privilegii cu caracter 
politic, economic sau militar. 
Statului sovietic îi sînt profund 
străine orice tendințe expansio
niste. Toate acestea sînt incom
patibile cu principiile noastre. 
Totodată, Uniunea Sovietică ca 
și multe alte state, este intere
sată în asigurarea libertății de 
navigație pe Canalul de Suez.

D. T. Șepilov a arătat apoi că 
incendiul războiului care a iz
bucnit în Orientul Apropiat a în
ceput să se domolească. Dar sub 
cenușa caldă mai mocnesc căr
buni aprinși, care pot aprinde 
cu o nouă putere focul, dacă nu 
ne vom îngriji de aceasta.

Uniunea Sovietică — a decla
rat D. T. Șepilov — este serios 
neliniștită de faptul că deși în 
mod formal focul în Egipt a în
cetat. retragerea trupelor An
gliei, Franței și Israelului de pe 
teritoriul egiptean este tărăgă
nată, iar potrivit anumitor infor
mații are loc chiar o anumită a- 
cumulare a forțelor armate ale 
intervenționiștilor în această re
giune.

Atîta timp cît trupele agreso
rilor rămin pe teritoriul Egiptu- 
tului, nu există nici o garanție 
că războiul nu va fi reluat. De
legația sovietică consideră că 
Adunarea Generală trebuie să 
ceară din nou în modul cel mai 
hotărlt retragerea imediată și

încercarea de a folosi „problema 
ungară" pentru agravarea 

situației internaționale
In continuare D. T. Șepilov a 

arătat că discuția generală a 
fost Întreruptă întrucît a fost a- 
dusă in discuție rezoluția dele
gației Cubei în legătură cu așa- 
zisa „problemă ungară". Așa cum 
era și de așteptat — a continuat
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dloase de război. Noi, oamenii so. 
vietici, ne mîndrim că țara noa
stră a avut un rol activ în acea
stă operă nobilă.

înalta poziție a Organizației 
Națiunilor Unite obligă pe toți 
reprezentanții ei să aprecieze in 
mod lucid, realist fiecare nouă 
etapă a vieții internaționale Nu 
putem să nu recunoaștem astăzi 
că forțele reacțiunii imperialiste și 
agresiunii au reușit să dea lovi
turi simțitoare cauzei întăririi 
păcii și să agraveze considerabil 
încordarea Internațională.

In aoeste condiții crește în mod 
deosebit răspunderea O.N.U. pen
tru menținerea păcii și securității. 
In momentul de față sînt în joc 
prestigiul și viitorul Organizației 
Națiunilor Unite, Întrucît ea și-a 
luat obligația solemnă „de a iz
băvi generațiile viitoare de ne
norocirile războaielor care de 
două ori în cursul vieții noastre 
au adus omenirii suferințe imen
se".

totală a trupelor Angliei, 
Franței și Israelului din Egipt. 
Acest lucru este cu atît mai ne
cesar cu cit cercurile guvernante 
ale Israelului nu vor de pildă 
să-și retragă trupele din regiu
nea Gaza, declarînd această re
giune „o parte integrantă a te
ritoriului lor".

Guvernul statului Israel îșl ex
primă fățiș planurile sale ane
xioniste împotriva Egiptului care 
prevăd alipirea la Israel a re
giunii Gaza, a peninsulei Sinaf 
și a insulelor Tiran și Sanafir 
din Golful Akaba.

Delegația sovietică consideră 
că este necesar să se ia măsuri 
care să excludă posibilitatea unor 
noi provocări ale Israelului împo
triva statelor vecine și care să a- 
sigure pacea și liniștea în Ori
entul Apropiat.

Glasul rațiunii trebuie să suge
reze guvernelor Angliei, Franței 
și Israelului necesitatea retragerii 
tuturor trupelor lor din Egipt 
fără nici un fel de amînări și să 
nu împingă lucrurile la o nouă 
agravare. Trebuie să se țină sea
ma că de-partea Egiptului se 
află simpatia tuturor popoarelor 
iubitoare de pace.

Dat fiind că Egiptul și-a 
dat consimțămîntul asupra adu
cerii forțelor armate ale O.N.U., 
D, T. Șepilov a declarat că trupe
le internaționale pot fi situate 
de-a lungul liniei de demarcație 
dintre Israel și Egipt, stabilită 
la timpul său prin acordul de 
armistițiu. Firește — a continuat 
D. T. Șepilov — trupele interna
ționale nu trebuie să rămînă la 
Port Said și în general în zona 
Canalului de Suez, după ce uni
tățile engleze și franceze vor pă
răsi Port Saidul.

Nu se poate să nu se acorde 
atenție faptului alarmant că în 
cercurile anglo-franceze influente 
precum și în anumite cercuri a- 
mericane în legătură cu trimite
rea de trupe O.N.U. în Egipt se 
fac calcule extrem de periculoase, 
și care țintesc departe. Este vor
ba despre planurile de scoatere 
a Canalului de Suez de sub ad
ministrația egipteană și de sta
bilirea sub o formă sau alta a 
unui control străin, „internațio
nal" asupra canalului.

Este limpede că problema sta
ționării forțelor internaționale ale 
O.N.U. și a termenelor menține
rii lor pe teritoriul Egiptului nu 
poate să fie rezolvată decît cu 
consimțămîntul guvernului egip
tean. Este de asemenea clar că 
nu se poate discuta și rezolva 
problema asigurării libertății de 
navigație pe Canalul de Suez șl 
problema palestiniană atîta timp 
cît trupele agresorilor anglo-fran- 
co-israelieni nu vor părăsi în în
tregime teritoriul Egiptului.

In momentul de față este o 
chestiune de onoare a Organiza
ției Națiunilor Unite, o chestiune 
de onoare a tuturor forțelor iubi
toare de pace de a asigura re
tragerea imediată a trupelor co
tropitorilor de pe teritoriul Egip
tului.

Organizația Națiunilor Unite 
trebuie să ceară de asemenea An
gliei, Franței și Israelulu-' să în
ceteze imediat orice acțiuni care 
creiază o primejdie sau o încorda
re la frontierele israeliano-iorda- 
niană și iaraelieano siriană (con. 
centrările de trupe la frontiere, 
zborurile de recunoaștere etc.) 
pentru a obține o adevărată păci- 
ficare în această zonă a Orientului 
arab. Unele fapte dovedesc că a- 
numite cercuri anglo-franco-is- 
raeliene urzesc noi planuri agre
sive împotriva statelor din Orien
tul arab. Organizația Națiunilor 
Unite are datoria de a demasca 
și curma astfel de planuri..

D. T. Șepilov — aceste dezba
teri în legătură cu rezoluția cu 
caracter provocator a Cubei și 
aprobarea ei de către majorita
tea adunării nu numai că nu au 
contribuit la slăbirea încordării 
internaționale ci dimpotrivă au 
înveninat și mai mult atmosfera 
și au dat o lovitură grea presti
giului O.N.U.

Conținutul acestor dezbateri, 
caracterul și tonul declarațiilor 

reprezentanților puterilor occiden
tale au arătat în mod grăitor că 
inițiatorii includerii „problemei 
ungare" pe ordinea de zi a adu
nării nu au fost călăuziți nicide
cum de un sentiment de simpa
tie față de poporul Ungariei, cu 
toate declarațiile lor grandiloc
vente în această privință. Ei a- 
veau nevoie de un prilej, de un 
pretext pentru a abate atenția 
opiniei publice de la agresiunea 
armată a colonialiștilor în E- 
gipt, de la pregătirea agresiunii 
împotriva statelor Orientului 
arab, pentru a desfășura între zi
durile O.N.U. o campanie poli
tică împotriva statelor socia’iste 
și pentru a reînvia întrutotul 
„războiul rece".

Pentru ce le-a fost necesar a- 
cest lucru ? La această întrebare 
nu se poate da decît un singur 
răspuns: totul constă în faptul 
că forțele agresive care acționea
ză pe arena mondia.â nu vor să 
se împace cu năzuința tot mai 
puternică a maselor populare 
spre slăbirea încordării interna
ționale, spre dezvoltarea colabo
rării pașnice între state cu siste
me politice diferite. Nu tntîmplă
tor toate forțele reacționare s-au 
năpustit cu atîta furie în ultima 
vreme împotriva marelui princi
piu al coexistenței pașnice. A- 
ceasta nu este o luptă teoretică 
abstractă ea are o semnificație 
pe deplin concretă și ceea ce s-a 
produs în Ungaria constituie una 
din manifestările ei reale.

In prezent aș vrea doar să 
subliniez lucrul principal, esen
țial, și acest lucru principal șl

Problema 
poate și trebuie

Tn continuare D. T, Șepilov * 
declarat:

Obligația noastră 
este nu numai de a 
chidarea unui focar 
unui nou război în 
propiat, ci totodată 
condițiile c„.„ „5 .

primordială 
ajuta la 11- 
periculos al 
Orientul A- 

de a crea 
care să excludă în 

viitor posibilitatea izbucnirii unor 
astfel de conflicte.

Problema principală și cea mai 
urgentă, care are o însemnătate 
hotăritoare pentru întărirea păcii 
este dezarmarea. Ea reprezintă 
veriga de care prinzîndu-ne pu
tem obține o îmbunătățire radi
cală a întregii situații interna
ționale.

Trebuie să se respingă cu ho- 
tărîre așa-zisa teorie potrivit că
reia o pace îndelungată ar putea 
fi rezultatul echilibrului de forțe 
al marilor puteri, înarmate pî- 
nă-n dinți.

I nchipuiți-vă ce perspectivă 
poate să ofere omenirii rivalita
tea ta domeniul cursei înarmări
lor, ridicată la rangul de prin
cipiu. în condițiile unei aseme
nea rivalități, care prin esența 
ei exclude orice cadru limitativ 
nu este cazul să se vorbească 
despre echilibru de forțe. Dimpo
trivă, acolo unde acționează 
principiul rivalității în domeniul 
cursei înarmărilor în genere și 
al armelor nucleare în special, 
acolo se exclude posibilitatea u- 
nui echilibru de forțe stabil, a- 
colo echilibrul este înlocuit, dacă 
folosim o formulă curentă din 
S.U.A. prin „echilibristică în pra
gul războiului".

Este întrutotul explicabil că o 
astfel de „echilibristică" necesită 
un anumit mediu psihologic. Și 
nu tntîmplător propovăduitorii 
faimoși ai politicii „de pe pozi- 
*i de forță" continuă să includă 
în arsenalul lor orice mod de in
timidare a popoarelor, seamănă 
sămînța otrăvită a groazei și ne
încrederii. Apărînd așa-zisul 
„plan global general de luptă 
împotriva comunismului", feld- 
mareșalul englez Montgomery 
declară că „nu este ușor să se 
mențină solidaritatea dacă nu 
există frică". Acestuia îi ține iso. 
nul generalul Grunther, fostul 
comandant suprem al forțelor ar
mate ale NATO.

„Din cauza politicii sovietice de 
coexistență — a declarat el — s-a 
ivit primejdia dispariției fricii de 
care opinia publică era cuprinsă 
în trecut". După cum vedeți, ins
piratorii politicii „de pe poziții 
de forță" au nevoie de frică.

Numai într-o atmosferă nesă
nătoasă de frică creată în mod 
artificial se pot stoarce din buzu
narele contribuabililor sume 
imense pentru înarmare, se poa
te tnlânțui globul pămîntesc cu 
o rețea de blocuri militare șl de 
baze militare. In cei 7 ani de 
existență a alianței nord-atlanti- 
ce organizatorii ei au cheltuit 
pentru pregătiri militare 364 de 
miliarde de dolari. 364 de miliar
de I Acest lucru înseamnă că 
politica „de pe poziții de forță" 
o constat fiecare familie din țările 
participante ale NATO în medie 
3.274 dolari.

In continuare D. T. Șepilov s-a 
referit pe larg la recenta De
clarație a guvernului sovietic în 
problema dezarmării și micșorării 
încordării internaționale făcînd a. 
pel la Adunarea Generală să e- 
xamineze aceste propuneri cu 
toată atenția pe care o merită.

Propunerile sovietice — a 
spus D. T. Șepilov — pun în 
primul rînd problema reducerii 
considerabile in decurs de doi ani 
a forțelor armate și armamentelor. 
Ele prevăd că forțele armate ale 
U.R.S.S., S U.A. și Chinei trebuie 
să fie în această perioadă reduse 
pînă la 1.000.000-1.500.000 oa
meni pentru fiecare din aceste 
țări, ale Angliei și Franței, res
pectiv pînă la 650.000 de oameni 
și ale fiecărui din celelalte state 

esențial constă în faptul că miș
carea subversivă fascistă din 
Ungaria, mișcare încurajată din 
afară, a încercat să se infiltreze 
în mișcarea populară sănătoasă 
care a avut drept scop înlătura
rea greșelilor și denaturărilor 
serioase care s-au produs în via
ța socială și economică, de a 
pune această mișcare sub contro
lul său și de a o folosi în scopuri 
antipopulare. Pentru prima oară 
după zdrobirea fascismului în cel 
de al doilea război mondial, lu
mea a fost martoră a unei încer
cări directe a forțelor fasciste, 
care s au regrupat in mod clan
destin, de a sfida fățiș forțele 
democrației și de a se revanșa 
pe calea unei lupte armate. A- 
cest lucru obligă forțele iubitoa
re de pace la cea mai mare vi
gilență.

In lume mai există destule 
probleme internaționale acute în 
rezolvarea cărora O.N.U. are me
nirea să și aibă rolul său. Prin
tre aceste probleme astăzi sînt 
de o importanță primordială pro
blemele care s-au ivit în urma 
agresiunii Angliei, Franței și Is
raelului împotriva Egiptului. 
Tocmai spre rezolvarea acestor 
probleme, cu adevărat actuale, 
trebuie să fie îndreptată atenția 
Adunării Generale. Și ne putem 
exprima doar profundul regret 
că într-o perioadă atît de încor
dată, forul nostru este folosit 
pentru asemenea operațiuni jos
nice ale „războiului rece" cum a 
fost încercarea de a falsifica 
esența problemei ungare și de a 
o folosi pentru un amestec în 
treburile interne ale Ungariei.

dezarmării 
să fie rezolvată

din- 
pro-

pînă la 150.000—200.000 de oa
meni. Totodată se are în vedere 
o anumită succesiune, ca un prim 
pas, prevăzut pentru primul an 
al înfăptuirii propunerilor prezen
tate de guvernul sovietic, trebuie 
să se asigure o reducere a forțe
lor armate ale U.R.S.S., S.U.A. și 
Chinei pînă la 2,5 milioane oa
meni, iar ale Angliei și Franței 
respectiv pînă la 750.000 de oa
meni.

Guvernul Uniunii Sovietice 
propune în continuare ca in de
curs de doi ani să se înfăptuiască 
interzicerea armei atomice și cu 
hidrogen. Este vorba de a pune 
capăt producției armei nucleare 
și de a interzice folosirea ei. dis- 
trugîndu.se în întregime stocu
rile de arme nucleare și scoțîn- 
du-le din armamentele statelor.

Atrag în mod deosebit atenția 
asupra faptului că potrivit pro
punerilor guvernului sovietic, 
primul pas pe calea interzicerii 
armei atomice și cu hidrogen 
trebuie să fie incetarea imediată 
a experiențelor cu această armă.

Propunerile guvernului sovietic 
se referă și la o problemă atît de 
acută cum este problema stațio. 
nării trupelor străine pe teritoriile 
altor țări pr.ecum și problema 
menținerii de baze militare 
colo de frontierele naționale 
prii.

In prezent forțele armate ale 
U.R.S.S., în conformitate cu a- 
numite obligații internaționale, se 
află pe teritoriile a patru țări —
R. D. Germană, Polonia, Ungaria 
și Rominia. în ce privește bazele 
militare, după cum se știe, Unlu. 
nea Sovietică și-a lichidat deja 
toate bazele sale militare în străi
nătate

In același timp Statele Unite 
ale Amecicii mențin forțe armate 
în Germania occidentală, în 
Franța, în Anglia, în Olanda, Ita. 
lia, Maroc, Libia, Japonia, Co
reea de «ud, Filipine și în alte 
țări. Potrivit unor date, nici pe 
departe complecte, publicate în 
presă, pe teritoriile străine se a. 
flă cel puțin 100 de baze aeriene 
militare americane, dintre acestea 
20 — pe teritoriul Angliei, 18 — 
în Japonia, 12 — în Republica 
Federală Germană, 8— în Fran
ța, 6 — în Maroc, 5 — tn Ca
nada, 5 — tn Coreea de Sud 5 
— pe o parte a teritoriului Chi
nei ocupată de forțele armate a- 
mericane (Insula Taivan). Baze 
militare aeriene americane se află 
de asemenea pe teritoriile Spaniei, 
Turciei, Groenlandei, Greciei, Fi- 
lipinelor, Islandei, pe insulele A- 
zore, în Libia, în Arabia Saudită 
și tn alte regiuni.

Baze maritime militare ale
S. U.A. situate dincolo de frontie
rele țării sînt în Italia (3 baze). 
Japonia (3 baze), în Filipine, în 
Germania occidentală, Spania, 
Groenlanda, Maroc, Liberia, Ca
nada, pe insulele Bermude, în 
Trinidad, Coreea de sud și alte 
țări.

Și se face încercarea de a ne 
convinge că toate acestea se fac 
în scop de apărare I

Și Marea Britanie întreține un 
număr destul de mare de forțe ar
mate dincolo de frontierele sale 
naționale. Se știe că există tru
pe engleze în Germania occi
dentală, Libia, Egipt, în insulele 
Bahrein, în Japonia, în Coreea de 
6ud etc. Trupe franceze se află 
în Germania occidentală, în Tuni
sia, în Maroc, în Libia, în Cipru, 
în Egipt etc.

Este limpede pentru oricine că 
prezența trupelor și a bazelor mi
litare pe teritorii străine repre
zintă una din sursele care alimen
tează încordarea internațională.

Guvernul sovietic propune ca în 
decursul anului 1957 să se reducă 
cu o treime forțele armate ale 
S.U.A., U.R.S.S., Angliei și Fran
ței staționate pe teritoriul Ger
maniei, instituindu.se controlul 

corespunzător asupra acestei re
duceri. Totodată, trebuie să se în
făptuiască o reducere considera
bilă a forțelor armate ale S.U.A., 
Angliei și Franței staționate pe 
teritoriul țărilor participante la 
N.A.T.O., și a forțelor armate ale 
U.R.S.S. care staționează pe teri
toriul țărilor participante la Tra
tatul de la Varșovia. Să se lichi
deze in decurs de doi ani bazele 
militare străine, bazele maritime 
militare și aeriene militare de pe 
teritoriul altor state.

Mai mult decît atît, noi decla
răm conducătorilor puterilor occi
dentale : de îndată ce vă veți 
retrage trupele din Germania 
occidentală, de îndată ce vă veți 
lichida bazele militare, aeriene și 
maritime militare de pe teritorii 
străine, noi ne vom retrage si
multan trupele din acele țări unde 
ele se află în prezent potrivit tra
tatului de la Varșovia. Aceste tru. 
pe se găsesc acolo conform unul 
acord reciproc al guvernelor țări
lor socialiste și problema stațio. 
nării lor va. fi rezolvată de gu
vernele țărilor socialiste în con
formitate cu principiile procla
mate în Declarația din 30 octom
brie 1956 a guvernului sovietic.

In conformitate cu programul 
expus, trebuie să fie asigurată re-

O. N. U. și 
economică

Analizînd sarcinile actuale ale 
O.N.U., nu putem să nu ne re
ferim la acele probleme econo
mice serioase care preocupă mi
lioane de oameni din toate țările 
lumii.

Uniunea Sovietică este pentru 
o colaborare economică activă pe 
scară mondială, în interesul tu
turor popoarelor. Deosebirile ex’e- 
tente în sistemele sociale ale ță
rilor nu pot și nu trebuie să îm
piedice această colaborare. Con
trar lozincii blocului atlantic „să 
ne înarmăm 1“ propunem lozinca 
„să facem comerț 1",

Este unanim recunoscut că Or
ganizația Națiunilor Unite și or
ganismele ei economice nu acor
dă încă atenția cuvenită proble
melor privind comerțul interna, 
ționai.

Mai mult decît atît, pînă în pre
zent nu a fost încă anulată ho- 
tărîrea ilegală adoptată in 1950 
cu privire la embargoul asupra 
comerțului cu Republica Populară 
Chineză, ceea ce nu poate să nu 
împiedice dezvoltarea unor legă
turi economice internaționale să
nătoase.

Delegația sovietică intenționea
ză să prezinte spre examinare ac
tualei sesiuni propunerea cu pri
vire la crearea unei organizații 
comerciale mondiale, care să 
funcționeze in cadrul O.N.U.

Acest nou organism va putea

colonialSistemul 
trebuie să fie lichdat

O trăsătură caracteristică a zi
lelor noastre este marele proces 
al eliberării și renașterii popoa. 
relor din Asia și Africa. In ulti
mii zece ani peste 1.25(1.000.000 
de oameni — aproape jumătate 
din populația globului pămîntesc 
— au pășit pe calea dezvoltării 
naționale independente.

Conferința de la Bandung a 
țărilor Asiei și Africei a demon
strat lumii întregi nu numai im
portanța popoarelor răsăritului In 
politica internațională, importanță 
care a crescut într-o măsură u- 
riașă, dar și rolul lor foarte în
semnat ca factor al păcii, ca lup. 
tător pentru colaborarea pașnică 
între popoare egale în drepturi.

Dar colonialismul este încă de
parte de a fi lichidat. O serie de 
țări mai sînt în situația de co
lonii și semi-colonii.

Oare nu este o manifestare a 
colonialismului războiul pe care 
II poartă forțele armate franceze 
împotriva poporului din Algeria, 
ocupația olandeză a unei părți din 
teritoriul Indoneziei-Irianul de 
vest, ocupația de fapt de către 
forțele armate americane a unei 
părți din teritoriul străvechi al 
Chinei—insula Taiwan, sau refu. 
zul Portugaliei de a elibera teri
toriul indian Goa? Stat cunoscute 
și alte manifestări ale colonialis
mului. Adaptîndu-se împrejurări1 
lor el recurge tot mai des la ca
muflare, născocind „consorții", 
„asociații" și alte forme, chipu
rile, „nepolitice" ale expansiunii 
coloniale.

Nu putem să nu fim de acord 
cu președintele Indoneziei, dl. Su
karno, care a spus de curînd că 
în secolul nostru „nu poate exis
ta o pace sau o securitate trainică 
pînă cînd ultimele rămășițe ale 
colonialismului nu vor fi aruncate 
în lada de gunoi a istoriei îm
preună cu fascismul, feudalismul, 
sclavia și cu alte gunoaie ale se
colelor". Intr.adevăr, colonialis
mul otrăvește atmosfera interna
țională, provoacă înstrăinare și 
vrajbă între popoare, seamănă 
semințele urii și ale războiului 
Lichidarea sistemului perimat al 
colonialismului a devenit o nece
sitate istorică urgentă.

Organizația Națiunilor Unite 
nu poate sta la o parte de măre
țul proces al eliberării popoare
lor din colonii. în cadrul actualei 
sesiuni a Adunării Generale tre
buie să examinăm și să rezolvăm 
o serie de probleme ce nu suferă 
amînare, probleme care privesc 
interesele vitale ale acelor po
poare care pînă ta prezent nu 6e 
bucură încă de dreptul la autode- 

ducerea cuvenită a cheltuielilor 
militare ale statelor. Aceasta va 
avea firește influența cea mai fa
vorabilă asupra nivelului de trai 
al popoarelor.

tn continuare D. T. Șepilov a 
vorbit despre alte propuneri cu
prinse tn recenta Declarafie a 
guvernului sovietic cu privire la 
dezarmare și micșorarea încor
dării internaționale. El s-a refe
rit la problema controlului in
ternational privind dezarmarea, 
la propunerea cu privire la în
cheierea unui pact de neagresiu
ne Intre fările care fac parte 
din blocul nord-atlantic și țările 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, la convocarea unei 
conferințe a șefilor guvernelor 
U.R.S.S., S.U.A., Angliei, Fran
ței și Indiei (potrivit propunerii 
președintelui Confederației Elve
țiene).

De la această înaltă tribună vă 
chem pe toți să sprijiniți propu
nerile prezentate de Uniunea So. 
vietică a căror realizare ar schim
ba în mod radical întreaga at
mosferă a relațiilor internațto
nale, ar duce la înlăturarea pri
mejdiei unui nou război mondial, 
la întărirea păcii și securității 
popoarelor.

colaborarea 
a națiunilor
ține seama tn activitatea 
experiența pozitivă acumulată

•a de 
_.r_......,_ „_______________ de
comisiile economice ale O.N.U. 
pentru Europa, pentru Asia și 
Extremul Orient și pentru Ame
rica Latină.

A devenit de asemenea impe
rioasă necesitatea discutării pe o 
bază largă și a rezolvării de 
comun acord a celor mai actuale 
probleme economice, legate de 
dezvoltarea colaborării economi
ce internaționale.

In conformitate cu aceasta, de
legația sovietică prezintă propu
nerea cu privire la ținerea în anul 
1957 a unei conferințe economice 
mondiale la care să fie invitate 
toate țările indiferent dacă sînt 
sau nu membre ale O.N.U. O a- 
6emenea conferință economică ar 
putea examina aproximativ urmă
toarele probleme: a) dezvoltarea 
continuă a comerțului mondial și 
crearea unei organizații comer, 
ciale mondiale în cadrul O.N.U.; 
b) colaborarea economică Interna
țională în scopul de a contribui 
la crearea unei economii națio
nale independente în țările slab 
dezvoltate: c) problemele inter
naționale de credit și financiare.

Nu încape Îndoială că o confe
rință economică mondială ar exer
cita o influență pozitivă asupra 
dezvoltării continue a legăturilor 
economice internaționale și asu. 
pra întăririi colaborării interna
ționale.

terminare și luptă împotriva ju. 
gului colonialist. Aș dori, în spe
cial, să mă refer la problema tu
telei, tutelă care este prelungită

Lucrările Adunării Generale a O.N.U.
NEW YORK 23 (Agerpres). — 

In ședința plenară din dimineața 
zilei de 22 noiembrie a Adunării 
Generale a O.N.U. au continuat 
discuțiile generale. Primul a luat 
cuvîntul conducătorul delegației 
franceze, Christian Pineau.

O mare parte a cuvîntării sale 
a fost consacrată încercărilor de 
a justifica agresiunea perfidă a 
Angliei, Franței și israelului îm
potriva Egiptului. In acest scop 
Pineau a recurs la afirmațiile ră
suflate potrivit cărora agresorii 
ar fi fost „nevoiți" să săvîrșească 
această agresiune.

Delegatul Franței s-a referit 
numai în treacăt la o problemă 
internațională atît de importantă 
ca problema dezarmării.

Pineau a condiționat orice pro
gres tn domeniul dezarmării de 
rezolvarea „problemelor funda
mentale care despart statele". 
Printre aceste probleme el a vor
bit nu numai despre unificarea 
Germaniei și problema Orientului 
Apropiat și îndepărtat, ci și de 
așa numita problemă a ț,libertă- 
ții" țărilor din Europa răsăritea
nă. Cu alte cuvinte, „socialistul" 
Pineau a împrumutat nu numai 
ideea americană a restaurării o- 
rînduirii capitaliste în țările de 
democrație populară, ci a condi
ționat rezolvarea problemei de
zarmării de înfăptuirea acestei 
idei demente.

In legătură cu includerea pe 
ordinea de zi a actua'ei sesiuni 
a Adunării Generale a problemei 
algeriene, reprezentantul Franței 
a declarat că poziția Franței în 
această problemă nu s-a schim
bat. Guvernul Franței, a spus el, 
continuă să considere aceasiă pro
blemă ca fiind „o problemă inter
nă a sa care nu este de compe
tența Națiunilor Unit '.

In încheîere Pineal a cerut re
vizuirea Cartei O.N.U. El. a cerut 
de asemenea ca ședințele Consi
liului de Securitate să aibă loc 
cu ușile închise. Acest lucru, după 
spusele sale, este necesar pentru 
a se evita folosirea Consiliului 
în „scopuri de propagandă". A- 
cest argument arată în mod lim
pede că cercurile guvernante ale 
Franței sînt serios neliniștite de 

asupra unor teritorii. Pînă în pre
zent O.N.U. privește doar cu pa
sivitate cum state membre ale 
O.N.U., care administrează dife
rite teritorii aflate sub tutelă, 
încalcă obligațiile ce le revin po
trivit Cariei O.N.U. Se știe că pe 
alocuri nu sînt create nici organe 
de autoguvernare și populația 
băștinașă este înlăturată de îapt 
de la conducerea teritoriului. 
Unele puteri înțeleg într-un mod 
foarte original dreptul de tutore^ 
efectuînd, de pildă, experiențe cu 
arma atomică pe teritoriile tute
late și expunînd astfel populația 
locală unor serioase primejdii. 
Mai mult, unele țări iau măsuri

Despre ajutorarea tarilor 
slab dezvoltate

Una din problemele impor
tante ale timpurilor noastre 
este asigurarea unui avînt eco- pa în viața internațională locul 
nomic al țărilor slab dezvoltate, la care este chemată potrivit

Cartei «ale.
O datorie a noastră elementa- 

r._r____ ___ _„r___ ____  ră și de prim ordin rămîne de a
țări din punct de vedere econo-, lichida monstruoasa nedreptate 
mic de statele cu o industrie dez
voltată.

In organismele O.N.U. se exa
minează problema creării unui 
fond special pentru dezvoltarea 
țărilor slab dezvoltate. Delegația 
sovietică consideră oportună a- 
ceastă măsură și crede că această 
problemă trebuie rezolvată ime
diat. Uniunea Sovietică este gata 
să participe la un asemenea fond.

Uniunea Sovietică crede că 
este necesar nu numai să partici
pe la măsurile O.N.U. de ajuto
rare a țărilor slab dezvoltate, dar 
să și colaboreze cu ele pe o bază 
bilaterală. Practic, U.R.S.S. cola
borează deja pe baza deplinei e- 
galități și a avantajului reciproc 
cu o serie întreagă de state. în 
prezent U.R.S.S. ajută alte țări 
la construirea a cîtorva sute de 
întreprinderi industriale și le-a a- 
cordat în condițiuni excepțional 
de avantajoase credite pe termen 
lung pentru o sumă totală de 25 
miliarde de ruble. In schimb 
U.R.S.S. nu caută să obțină con
cesiuni sau participare la bene
ficii, nu pune condiții incompati
bile cu suveranitatea, interesele 
naționale și demnitatea țărilor, 
nu cere drept compensație obli
gații de ordin politic sau militar.

Situația internațională actuală 
ridică în fața O.N.U. exigențe ex
cepțional de mari. Noi trebuie 
să folosim și să punem în acțiu
ne marile posibilități ce rezidă 
în această organizație, dar care 
din păcate sînt încă departe de a 
fi folosite.

In această ordine de idei tre
buie să declar că poporul sovie
tic ca și toate popoarele iubitoa
re de pace își exprimă din nou 
indignarea profundă față de fap
tul că din vina unui anumit grup 
de state nici la actuala se
siune nu s-a reglementat proble
ma reprezentării în O.N.U. a 
uneia din ce'.e mai mari puteri 
ale lumii — Republica Populară 
Chineză. Faptul că propunerea 
Indiei de a se include această 
problemă pe ordinea de zi a A- 
dunării Generale a fost respinsă, 
arată că în cadrul O.N.U. acțio-

a industrializării lor, grija pen
tru lichidarea cît mai grabnică a 
prăpastiei care desparte aceste 

— Ședinjele plenare din 22 ți 23 noiembrie —
de pe teritoriul Egiptului și a re
tragerii trupelor israeliene din
colo de linia de armistițiu.

Bandaranaike s-a pronunțat 
împotriva încercărilor adepților 
amestecului ta treburile interne 
ale Ungariei de a impune aces
tei țări alegeri sub supraveghe
rea O.N.U. „De ce trebuie să 
dictăm unui popor modul în 
care trebuie să-și țină alegerile?", 
a întrebat Bandaranaike. Tot
odată reprezentantul Ceylonului 
a chemat guvernul Ungariei să 
accepte în Ungaria „observatori 
ai O.N.U.".

Tn Încheiere delegatul Ceylonu
lui a subliniat importanța prin* 
cipiilor coexistenței pașnice.

In cadrul dezbaterilor gene
rale au luat de asemenea cuvîn
tul reprezentantul Filipinelor, 
Austriei, Liberiei, Cambodgiei.

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: La ședința ple
nară din dimineața zilei de 23 
noiembrie a Adunării Generale a 
O.N.U. a fost discutată situația 
creată în Orientul Apropiat in 
urma agresiunii Angliei, Franței 
și Israelului împotriva Egiptului. 
Adunării i-a fost prezentat spre 
examinare proiectul de rezoluție 
prezentat de 21 de țări ale Asiei 
și Africii, printre care Indonezia, 
Egipt, Siria, Iordania, Arabia 
Saudită și altele. In rezoluție se 
menționează cu „multă neliniște" 
că trupele anglo-franco-lsraelie- 
ne mai staționează încă pe teri
toriul Egiptului, deși la 2 și 7 
noiembrie Adunarea Generală a 
adoptat rezoluții care cer retra
gerea lor imediată și totală. Pro
iectul de rezoluție „cere din nou 
Angliei, Franței și Israelului să 
indepllnească rezoluțiile din 2 și 
7 noiembrie 1956". Delegații 
S.U.A., Iugoslaviei, Indiei, Co
lumbiei, Norvegiei șl Canadei au 
prezentat un proiect de rezoluție 
care propune secretarului gene
ral să ducă tratative pentru cu
rățirea Canalului de Suez.

In cadrul ședinței a luat cuvîn
tul secretarul general al O.N.U., 
Hammarskjoeld, și reprezentanții 
Sudanului, Cehoslovaciei, Egiptu
lui, statului Panama și Iordaniei-

uriașul ecou pe care l-a sttrnit 
discutarea în Consiliul de Securi
tate, iar apoi In Adunarea Gene
rală, a problemei agresiunii an
glo-franceze împotriva Egiptului.

★
NEW YORK 23 (Agerpres).— 

TASS transmite: In cadrul șe
dinței plenare din 22 noiembrie 
au continuat discuțiile generale.

După cuvintarea rostită de șe
ful delegației sovietice, D. T. Șe
pilov, a luat cuvîntul delegatul 
S.U.A., Lodge. El și-a exprimat 
nemulțumirea față de declarația 
reprezentantului Uniunii Sovie
tice tn problema staționării tru
pelor străine pe teritoriul altor 
state și a stabilirii de baze mili
tare ta afara frontierelor națio
nale proprii. Lodge s-a străduit 
să justifice existența unei largi 
rețele de baze militare americane 
pe teritorii străine situate la 
mari distanțe de Statele Unite.

Lodge a salutat declarația gu
vernului sovietic că este gata să 
examineze problema luării de fo
tografii din avion deasupra unei 
vaste regiuni din Europa. „Sîn- 
tem mulțumiți, a spus Lodge, că 
Uniunea Sovietică recunoaște că 
fotografierea din avion a obiecti
velor militare poate fi valoroasă... 
Salutăm în mod sincer măr
turia recunoașterii acestei idei". 
Lodge s-a grăbit însă să adauge 
că după părerea sa această parte 
a declarației sovietice nu merge 
destul de departe și de aceea nu 
o poate accepta.

Un amplu discurs a rostit 
Bandaranaike, primul ministru și 
ministru al Afacerilor Externe al 
Ceylonului.

Bandaranaike s-a pronunțat pen
tru restabilirea drepturilor legale 
ale R.P. Chineze în O.N.U. și 
pentru admiterea Japoniei în 
această organizație.

Bandaranaike s-a ocupat apoi în 
mod amănunțit de problema a- 
gresiunii anglo-franco-israeiiene 
împotriva Egiptului. El a subli
niat dreptul Egiptului de a na
ționaliza Canalul de Suez. Pri
mul ministru al Ceylonului a sub. 
liniat necesitatea retragerii ime
diate a trupelor anglo-franceze 

îndreptate spre anexarea terîtoa 
riilor tutelate. După cum vedem, 
există tendința de Întărire a ju
gului colonialist și a dependenței 
coloniale, fapt ce constituie o în
călcare grosolană a Cartei O.N.U, 

Adunarea Generală a O.N.U.
ar putea adopta de pe acum o 
hotărire cu privire la stabilirea 
unor termene precise, cit maf 
scurte, după a căror expirare să 
se acorde independența popoare
lor tuturor teritoriilor tutelate. 
De pe acum trebuie să se acorda 
teritoriilor sub tutelă dreptul de 
a trimite la O.N.U. observatori 
care să reprezinte administrații 
locală a'.easă de popor.

nează forțe care tind să împle* 
dice această organizație de a ocu- 

in urma căreia aici, ta această 
sală, lipsește reprezentantul le
gal al Chinei cu o populație de 
600 milioane. Este vorba nu nu
mai de respectarea drepturilor 
inalienabile ale R. P. Chineze. 
Este vorba nu în mai mică mă
sură de respectarea principiilor 
fundamentale și a prestigiului 
O.N.U. Este timpul să se pună 
capăt acestei nedreptăți.

In această sală sînt reprezen
tat oameni de diferite convin
geri politice, de diferite credințe 
și concepții filozofice. In această 
privință componența O.N.U. o- 
glindește tabloul real al lumii. In 
pofida varietății statelor și po
poarelor ai căror reprezentanți 
s-au adunat aici, principiile Car
tei O.N.U. au fost recunoscute 
unanim.

Așadar toate aceste state șl 
popoare au nu numai elemente ce 
Ie despart, dar și în primul rind, 
elemente care trebuie să le 
unească. Trăim cu toții pe aceeași 
planetă, ea nu poate fi împărțită 
în părți izolate. Deci noi trebuie 
să trăim în bună înțelegere unul 
cu altul și să căutăm cu insis
tență căi spre o colaborare pașni
că și rodnică în interesul între
gii omeniri.

Firește, soluționarea acestei 
probleme cere eforturi destul de 
mari. Dar cînd este vorba de a- 
tingerea unui astfel de țel 'nalt 
nici un fel de greutăți nu trebuie 
să ne oprească.

Ce vor popoarele, ce cer ele de 
la noi ? Ce mandat au dat dele- 
gaților prezenți aici sute de mi
lioane de oameni care populează 
Europa și America, Asia, Africa 
și Oceania ? In diferite limbi po. 
poarele adresează in mod autori
tar o cerere: obțineți o paca 
trainică, goniți din atmosfe
ra internațională spiritul vrajbei 
și neîncrederii reciproce, asigu
rați omenirii o muncă liniștită și 
pașnică.

Să înlăturăm deci tot ce împie
dică îmbunătățirea situației inter
naționale și tot ce împiedică 
O.N.U. de a-și îndeplini cu dem
nitate misiunea sa de răspundere, 

(Text prescurtat)
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