
Comunicat comun
despre convorbirile intre delegația guvernului 

R.P.R. și a P.M.R. și delegația guvernului 
revoluționar muncitoresc țărănesc al R.P* Ungare 

și a Partidului Muncitoresc Socialist Ungar» 
care s-au desfășurat la Budapesta 

la 22 noiembrie 1956

Proletari din toata firile, uniți-vil

La convorbiri au luat parte:
Din partea guvernului Republicii Populare Ro

mine : Gh. Gheorghiu-Dej, prim secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Romin, membru al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R., 
Emil Bodnăraș, prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P.R., Aurel Măinășan, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe, Valentin Steriopol, 
locțiitor al ministrului Comerțului Exterior, Val
ter Roman, profesor universitar și Ion Popescu, 
ambasador ai R.P.R. in Ungaria.

Din partea guvernului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc al Republicii Populare Ungare: Radar 
Janos, prim ministru, Dobi Istvan, președintele 
Consiliului prezidențial al R.P. Ungare, Kis Ka- 
roly, membru al Comitetului Executiv al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, Apro Antal, 
Marosan Gyorgy, Ronai Sandor, miniștri, Sebeș 
Istvan, locțiitor al ministrului Afacerilor Externe.

In cursul convorbirilor desfășurate in spiritul 
prieteniei sincere și al înțelegerii reciproce, dele
gațiile guvernamentale au avut un schimb de pă
reri asupra situației create In urma evenimentelor 
ce s-au desfășurat in Ungaria In ultimele săptă- 
mtni, precum și despre problemele internaționale 
actuale.

Delegația guvernamentală romină și-a exprl. 
mat satisfacția cu privire la măsurile hotărite 
prin care guvernul ungar revoluționar muncito- 
resc-țărănesc a zdrobit încercarea de putch con
trarevoluționar care urmărea lichidarea orinduirii 
democrat-populare și restaurarea regimului moșie
rilor și capitaliștilor.

Guvernul romin salută cu bucurie eforturile de
puse de guvernul ungar revoluționar-muncitoresc- 
țărănesc pentru restabilirea legalității și liniștei 
in Republica Populară Ungară prietenă și pentru 
apărarea regimului democrat-popular și a cuceri
rilor sociale ale oamenilor muncii. Cele două gu. 
verne sint de acord că succesul forțelor contrare
voluționare ar fi transformat Ungaria Intr-un 
focar de război, care ar fi amenințat pacea po
poarelor vecine și a Europei. Este neîndoielnic 
faptul că forțele ațițătoare șovine ar fi încercat 
să învrăjbească din nou popoarele ungar și romin

Cele două delegații guvernamentale au subli
niat că pentru a zdrobi contrarevoluția, pentru a 
împiedica instaurarea dictaturii fasciste, pentru a 
apăra cuceririle democratice șl sociale ale po
porului ungar, a fost necesară și Justă hotărirea 
guvernului ungar de a cere, potrivit drepturilor 
sale suverane, ajutorul trupelor sovietice.

Pe baza Cartei O.N.U. și a principiilor suve
ranității și independenței tuturor țărilor, guver
nul Republicii Populare Romlne și guvernul Re
publicii Populare Ungare s-au pronunțat cu hotă- 
rire asupra faptului că problemele dezvoltării mai 
departe a Ungariei intră exclusiv in atribuția or, 
ganelor competente ale Republicii Populare Un. 
gare. Ambele guverne apreciază străduințele 
Organizației Națiunilor Unite de a ajuta poporul 
ungar atît de încercat de suferințe, insă cele două 
guverne nu sânt de acord cu acele hotărîri ale 
O.N.U. care nesocotesc Carta O.N.U. și constituie 
imixtiuni în afacerile interne ale Ungariei.

Restabilirea legalității, preîntâmpinarea instau
rării fascismului sint In conformitate cu obligațiile 
pe care Ungaria și le-a asumat prin Tratatul de 
pace de la Paris și sint de competența exclusivă 
a guvernului ungar.

Luind in discuție situația internațională actua
lă, cele două delegații guvernamentale au consta
tat că forțele imperialiste reacționare desfășoară 
o vastă activitate îndreptată împotriva destinderii 
situației internaționale, pentru subminarea păcii, 
împotriva libertății și independenței popoarelor. 
Aceste cercuri reacționare, dușmane păcii, au spri.

Budapesta 23 noiembrie 1956

Din partea delegației 
Republicii Populare Romlne 
GH, GHEORGHIU-DEJ

Jlnit forțele contrarevoluționare care urmăreau li
chidarea regimului democrat-popular din Ungaria. 
O expresie a activității acestor cercuri imperialiste 
ostile păcii este șl agresiunea armată anglo-franco- 
israeliană dezlănțuită împotriva Egiptului. Re
zistența eroică a poporului egiptean care luptă 
pentru independența sa și protestele întregii lumi 
au arătat cit de uriașe sint forțele care luptă 
pentru apărarea păcii. Cele două delegații guver
namentale și-au exprimat convingerea că forțele 
păcii vor impune rezolvarea situației din Orientul 
Apropiat și înlăturarea primejdiei de război.

Guvernele celor două țări, bazîndu-se pe prin
cipiul coexistenței pașnice a tuturor țărilor, indi- 
ferent de sistemele lor sociale, iși reafirmă hotă
rirea fermă de a contribui în mod activ la cauza 
întăririi păcii in lume.

In acest scop, cele două guverne au poziții iden
tice cu privire la lichidarea bazelor militare In 
țări străine, interzicerea utilizării energiei atomi
ce in scopuri militare, crearea unui sistem de 
securitate colectivă, primirea R.P. Chineze în 
O.N.U., precum și cu privire la crearea pe calea 
tratativelor pașnice a unei Germanii unite, iubi
toare de pace, democratice.

Cele două guverne salută cu bucurie noile pro
puneri de dezarmare ale Uniunii Sovietice In care 
văd o posibilitate reală de slăbire a Încordării in
ternaționale și de asigurarea păcii.

Guvernele celor două țări se călăuzesc după 
principiile deplinei egalități In drepturi, respectă
rii integrității teritoriale, independenței și suvera
nității statelor, neamestecului reciproc în treburi
le interne.

Ele își exprimă, tn conformitate cu Interesele șl 
cu voința celor două popoare, hotărirea de neclin
tit de a adinei și dezvolta relațiile de prietenie 
dezinteresată și de colaborare frățească în toate 
domeniile vieții politice, economice și culturale. 
Aceasta va contribui și pe mai departe la întări
rea și dezvoltarea regimului de democrație popu
lară cucerit prin luptă de cele două popoare vecine 
și constituie totodată o garanție trainică a conso
lidării păcii și dezvoltării socialiste in sud-estul 
Europei.

Guvernul ungar revoluționar muncitoresc-țără- 
nesc șl-a exprimat cea mai sinceră mulțumire pen
tru sprijinul politic și moral și pentru importantul 
ajutor material acordat de poporul romîn prieten 
și de Partidul Muncitoresc Romîn, Ungariei, pen
tru apărarea regimului democrat-popular și învin
gerea gravelor dificultăți economice.

La cererea guvernului ungar revoluționar mun- 
citoresc-țărărănesc, guvernul Republicii Populare 
Romine a acordat Republicii Populare Ungare, în 
afară de ajutorul dat pînă acum, un credit de 60 
milioane ruble pentru achiziționarea celor mai 
necesare mărfuri.

In cursul convorbirilor, cele două părți au sub
liniat necesitatea adincirii colaborării dintre Par
tidul Muncitoresc Romîn și Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar, colaborare care constituie teme
lia întăririi continuie a prieteniei și colaborării 
dintre R.P.R. și R.P. Ungară.

Cu prilejul evenimentelor din Ungaria, s-a do
vedit din nou că unitatea de nezdruncinat a țări
lor socialiste, izvorită din ideologia internaționa
lismului proletar, este garanția sigură a indepen
denței și dezvoltării pașnice a popoarelor romin și 
ungar, precum șl a celorlalte popoare care alcă
tuiesc marea familie a țărilor socialiste.

Guvernul R.P.R. asigură de întreaga sa simpatie 
șl prietenie guvernul revoluționar muncitoresc- 
țărănesc al R P. Ungare și iși exprimă convinge
rea că cu sprijinul țărilor socialiste prietene și 
colaborind cu ele, poporul ungar va birui toate 
greutățile și va inainta cu succes pe drumul fău
ririi unei vieți fericite, pe drumul construirii so
cialismului.

Din partea delegației 
Republicii Populare Ungare 

KADAR JANOS

Sosirea in Capitală a tovarășilor 
Oh. Gheorghiu-Dej și Emil Bodnăraș

Simbătă după amiază s-au tna- 
Solat tn Capitală venind de la 

udapesta, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim secretar al 
C.C. al P.M.R. și Emil Bodnăraș, 
prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P.R., membru tn 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R., 
membri ai delegației Partidului 
Muncitoresc Romin și a guver

nului Republicii Populare Ro- 
mîne.

Totodată s-au înapoiat tovară
șii Aurel Mălnășan, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe și 
prof. univ. Valter Roman, care 
au insoțit delegația.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
intimpinați de tovarășii Gheorghe

Apostol, Petre Borilă, Iosif 
Chișinevschi, Miron Constant!- 
nescu, Alexandru Drăghici, A- 
lexandru Moghioroș, Dumitru Co. 
liu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec , membri ai C.C. al P.M.R., 
miniștri.

Au fost de față membri ai 
corpului diplomatic aflat tn 
București. (Agerpres)

In cinstea celui de al Vl-lea Festival Mondial

Concursul tinerilor artiști dramatici 
din țara noastrâ

* Cine poate participa * Repertorial care poate fi prezentat
* Organizarea a două faze

In tnttmpinarea celui de al 
Vl-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților ce va avea 
loc in anul viitor la Moscova, Mi
nisterul Culturii* in colaborare cu 
Comitetul Central al U.T.M. orga
nizează cel de al doilea concurs 
republican al tinerilor artiști din 
teatrele dramatice. Scopul con
cursului este de a stimula crește
rea măiestriei profesionale, ridi
carea nivelului politico-ideologic 
și promovarea tinerilor artiști din 
teatrele dramatice.

La concurs pot participa actori, 
regizori și pictori scenografi care 
sint încadrați In teatrele drama
tice și care nu depășesc virsta de 
32 ani la data începerii ultimei 
faze a concursului. Repertoriul 
va putea fi ales din piesele cu
prinse in lista de repertoriu reco
mandată teatrelor pentru anul 
1957. Teatrele pot participa cu 
piese întregi cu condiția ca majo
ritatea interpreților să nu depă
șească virsta de 32 de ani iar ro
lurile principale să fie interpretate 
de tineri. In cazul In care distri
buția pieselor va cuprinde și ac

tori care nu îndeplinesc condiția 
de vîrstă, aceștia nu vor participa 
la concurs.

Piesele alese vor trata probleme 
din viața și munca tineretului și 
a copiilor. Piesele vor face parte 
din repertoriul pe anul 1957 al 
teatrelor respective.

Tinerii actori care nu vor Intra 
in distribuția pieselor pregătite 
pentru concurs vor putea participa 
cu fragmente din piesele clasice 
și contemporane, cu piese Intr-un 
act sau cu versuri. Regia și sceno
grafia pieselor pregătite pentru 
concurs va aparține de asemenea 
tinerilor care întrunesc condițiile 
de vîrstă prevăzute mai sus. Tea
trele care nu au regizori sau pic
tori scenografi corespunzători ca 
vîrstă, vor putea împrumuta ase
menea cadre de la alte teatre.

Concursul se va desfășura pe 
două faze: faza pe centre, care se 
va desfășura între 1—15 aprilie 
1957 in centrele București, Cluj, 
Craiova, Iași șl Tg. Mureș, fază 
ce va fi eliminatorie: faza finală 
care se va desfășura intre 10—20 
mai 1957 la București. Examina
rea candidaților |a faza pe centre

se va face de către comisii nu
mite de Ministerul Culturii, Iar 
examinarea candidaților la faza 
finală va fi făcută de către un 
juriu format din reprezentanți de 
seamă ai vieții teatrale din R.P.R.

Pentru cea mai bună regie, in
terpretare și scenografie, Ministe
rul Culturii va acorda premii șl 
mențiuni colective și individuale 
in valoare de 156.000 lei. Cel care 
se vor califica pe locul I vor fi 
distinși cu titlul de: „Laureat al 
celui de al Il-lea concurs republi
can al tinerilor artiști din teatrele 
dramatice".

In instrucțiunile cu privire la 
acest concurs Ministerul Culturii 
stabilește totodată o serie de mă
suri menite să asigure buna lui 
desfășurare. Printre altele se pre
vede că directorii teatrelor au o- 
bligația să creeze cele mai bune 
condiții pentru participarea la 
concurs a tinerilor actori, regi
zori și pictori din cadrul teatru
lui. Teatrele Naționale vor orga
niza împreună cu secțiile culturale 
ale comitetelor executive ale sfa
turilor populare regionale o largă 
popularizare a concursului la faza 
pe centru.
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Imprimeuri cit mai variate, în culori vii și Tn fotografie: Un asipect din secția de im- j 
desene atrăgătoare. Aceasta este lozinca după primerie a întreprinderii.
care muncesc tinerii de la întreprinderea „Mă- J
tasea Populară" din Capitală. Foto: AGERPRES j

Izvoare de belșug
Piscurile munților parcă se 

uniseră cu cerul. Ici-coio, pe cos. 
tișe albeau petece de zăpadă. Se. 
diul gospodăriei colective din co
muna Dumbrava Roșie, raionul 
Piatra Neamț, dispăruse după 
colțul drumului. Gheorghe Mi- 
haiache, un băiat de vreo 
douăzeci și ceva de ani, se ră
suci în car. După el veneau alte 
care. Intr-unui se afla Vasile 
Sava, secretarul utemiștilor co
lectiviști.

— Se 6trică vremea — strigă 
Mihalache.

— Ce să se mai strice, că s-a 
stricat. Nu vezi ce burniță par
șivă ? Zicind acestea, Sava sări 
din car. O luă puțin mai repede 
și veni alături de Mihalache.

— Dă-te jos, nu ți-i frig ?
— Ba mi-i frig. Puse biciul 

în car și coborî. Mergeau încet, 
vorbind cînd de zăpada ce avea 
să vină curind, etnd de lemnul 
pe care de cîteva luni îl scot din 
apă, la schela fabricii de cheres
tea „1 Mai".

— Frumoși bani a cîștfgat gos
podăria noastră cu acest lemn.

și caii trebuie să se odihnească, 
sâ fie buni de muncă în toamnă 
s-a apucat să agațe de tractoare 
cite 4—<5 căruțe, aducînd cu ele 
diferite produse din cimp. In ci-' 
teva zile a stricat toate căruțele. 
Du-le pe urmă Ia legat, la repa. 
rat și cheltuie bani cu nemiluita. 
Bani nu veneau în gospodăria 
colectivă, de nicăieri. Așa că, în 
loc sâ scadă, datoriile creșteau. 
Totodată, consiliul de conducere 
trăia cu numele și organizația 
U.T.M. parcă nici nu exista Co
lectiviștii au început să nu mai 
vină la lucru. Gospodăria era 
amenințată de un mare pericol: 
destrămarea. Unii se obișnuiseră 
chiar cu gîndul că nu mai e ni-, 
mic de făcut, că gospodăria tre
buie desființată. In schimb, raio
nul nu s-a pripit.‘Au venit to
varăși de la Piatra Neamț au 
cercetat lucrurile, s-au sfătuit 
cu colectiviști vîrstnici și tineri 
și au făcut apoi cîteva propuneri.

Colectiviștii iau cerut ca pre
ședinte pe Vasile Gabăr, colecti
vist de al lor, dar care era di
rector de „Agevacoop". S-a pro
cedat ca atare. Pe urmă s-au le
gat și reparat carele și căruțele 
existente, s au cumpărat 7 căruțe 
noi și s-au comandat alte 5. S-au 
cumpărat mal mulți boi și cai. 
S-a alcătuit o brigadă legumi
colă, în cea mai mare parte din 
tineri. S-au amenajat ambele ia
zuri de la Izvoare. Fabrica de 
cherestea „1 Mai" a luat în pa
tronajul său gospodăria.

Acestea au fost cîteva din mă
surile principale, prin care 
urmărea mobilizarea oamenilor la

— De la grădină iar am scos 
bani frumoși.

— Peștele cînd îl scoatem din 
iazuri ? Cred că trebuie să ne 
grăbim. Să nu vină zăpadă.

Mihalache observă că vorbește 
numai el. Sava tace. Merge ală
turi, încet, cu pași măsurați Și 
tace.

— Cu tine ce-’i ?
— Nimic. Mă gindesc.
— La ce ? _ ....... .......... .
Lui Sava îi veni greu să răs- lucru și, prin aceasta, scoaterea 

gospodăriei colective din impas. 
Firește că toate astea nu s au 
făcut cit ai bate din palme. A 
trebuit să treacă o iarnă, chiar 
și ceva din primăvară. Dar lupta 
a fost cîșiigată .încă din iarnă, 
caii au început să fie folosiți la 
un șantier învecinat, iar boii la 
fabrica de cherestea, pentru sco
sul din Bistrița al lemnului ro- 
tund. Acestea aduceau venit. Tn 
brigada legumicolă se muncea cu 
hărnicie. Legumele și zarzavatu
rile vindute în piață și unor can
tine sporeau și ele banii din casa 
gospodăriei. Așa au început să 
fie achitate datorii ce datau încă 
din 1952, iar colectiviștii au pu
tut primi, în campania insămin-

pundă scurt, într-o vorbă-două. 
Pină la urmă, în fraze cînd scur
te, cînd lungi, cu aprecieri une
ori laudative, alteori critice îi 
împărtăși, totuși, gîndurile.

Anul trecut, gospodăria colec
tivă din Dumbrava Roșie mergea 
tare prost. Avea brațe de muncă, 
avea teren, atelaje, ateliere, con
ducători. Degeaba. Tocmai din 
vina unor conducători mergea 
prost gospodăria .Fostul preșe
dinte era convins că altcineva, 
în afară de el, nu are dreptul să 
gindească, să vină cu propuneri, 
cu inițiative. Și făcea niște boa
căne de te durea capul. Veni
seră, prin vară, cîteva tractoare. 
Președintele, sub motiv că boii

se

țărilor de primăvară, un avana 
in bani de cite 4 lei la zi-muncă. 
Atelierele — de lemnărie și de 
fierărie — nu stăteau nici ele. 
Brigăzile de cimp, echipele au în
ceput să lucreze normal. Pină Și 
colectiviștii care ani de zile nu 
munciseră nici o zi în gospodărie, 
au început acum să vadă că nu 
gospodăria în 6ine e rea, ci to
tul depinde de gospodarii care 
muncesc în ea și, de cei care o 
conduc. Antoanetei 
o femeie de 45 
ca și celor doi copii ai ei — Ma
ria și loan, utemiști — Ie este 
rușine că timp de 4 ani nu au 
putut înțelege acest lucru. Se 
bucură totuși că l-au înțeles Și 
acum. Numele lor stă acum ală
turi de cele ale colectiviștilor 
fruntași, intr-un fel stăteau lu
crurile în urmă cu un an, altfel 
stau ele azi.

— Vezi la ce mă gîndesc ? I
— Văd și nu pricep ce te-a 

apucat să-mi înșiri, pe drum, o 
istorie pe care o cunosc cel pu
țin tot așa de bine ca și tine.

— Ești sucit măi Gheorghe...
— Oi fi.
— Pentru că nu tocmai la is

toria asta mă gîndesc eu, ci la 
altceva, la ce îmi este mie lim
pede din istoria asta.

— ? I
— Puterea gospodăriei noastre 

stă in izvoarele astea... in veni
turile grădinei legumicole, in cele 
de la iazuri, în cele de la trans
porturi, în...

— ...Tn munca și tn priceperea 
oamenilor, vrei să spui — ii luă 
vorba Mihalache. Sava îl privi 
dintr-o parte, cu un zimbet re
ținut.

— Nu-s tocmai sucit, vezi I ? 
Și-l pocni cu palma înmînușată 
pe spate.

— Nu ești, iartă-mă I
In fața lor, la o azvîrlitură de 

băț, Bistrița, întunecată, își mina 
apele intr-un vîrte; nebun, lăsînd 
în schela fabricii o plută nou so
sită.

Nicorescu, 
de ani,

C. SLAVIC

■g» ♦ ♦ ♦
#

| Citiți în pag. Ill-a: 
|Agresorii trebuie să 
| părăsească neîntârziat 
i pămîntul Egiptului!
♦ Cuvîntarea
t lui D. T. Șepilov la ședința 
tplenară din 23 noiembrie 
t 1956 a O.N.U.

t *u
Plecarea la Moscova 

a delegației guvernului 
Republicii Populare Romîne

Simbătă Ia amiază a plecat spre Moscova delegația guvernu
lui Republicii Populare Romîne.

Delegația este condusă de tovarășul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri. Din delegație fac parte tovarășii Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gaston 
Marin, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Manea 
Mănescu, ministrul Finanțelor, Marcel Popescu, ministrul Comer
țului Exterior.

împreună cu delegația guvernului R.P.R. a plecat la Moscova 
A. A. Epișev, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Uniunii 
Sovietice la București. «

în gara Băneasa, membrii delegației au fost salutați de tovară- 
șii Gheorghe Apostol, Petre Borilă, losif Chișinevschi, Miron Cons- 
tantinescu, Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, general colonel Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, miniștri, 
membri și membri supleanți ai C.C. al P.M.R.

Au fost de față ambasadorii: R.P.D. Coreene — Den Em. R.D. 
Germane — Werner Eggerath, R.P.F. Iugoslavia — Nikola Vu- 
janovici, R.P Albania — MihaLako, R.P. Chineze — Ke Bo-man, 
R. Cehoslovacă — dr. Ivan Rohal llkiv, miniștri: Franței — Pie
rre Francfort, Egiptului — Hussein Chawki, Însărcinatul cu afa
ceri al Elveției Gottlieb Gut, însărcinații cu afaceri ad-interim ai 
R.P. Polone — Czeslaw Kasprzak, Argentinei — Jose Medoro 
Delfino, Turciei — Mustafa Kayagil, Finlandei — Mattl Pyykko 
și R D Vietnam — Fan Van Su, Imre luhasz, consilier al Amba
sadei R.P. Ungare, Anghel Hubenov, prim secretar al Ambasa
dei R.P. Bulgaria, precum și membrii Ambasadei Uniunii Sovieti
ce la București.

★ ★
UNGHENI 24 (R.S.S. Moldovenească) (Agerpres). — La 24 

noiembrie la ora 22,08 (ora Moscovei) a sosit în U.R.S.S. delega
ția guvernamentală a Republicii Populare Romine condusă de 
Chivu Stoica, președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R.

Pe peron erau arborate drapelele R.P.R., U.R.S.S. și R.S.S. Mol
dovenești, La intrare în gară se afla o lozincă : „Bine ați venit".

Oaspeții au fost intimpinați de Nikolai Patolicev, locțiitor al 
Ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., Nikolai Șelokov, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.S.S. Moldovenești și 
de alte persoane oficiale. Delegația a fost întlmpinată de ase
menea de Mihai Dalea, ambasadorul Romîniei în U.R.S.S.

Fanfara militară a intonat imnurile R.P.R., U.R.S.S. și. R.S.S. 
Moldovenești. Conducătorul delegației guvernamentale a R.P.R., 
Chivu Stoica a trecut apoi în revistă compania de onoare.

La orele 23, ora locală, delegația guvernamentală a R.P.R. a 
plecat din Ungheni, continuîndu-și călătoria spre Moscova.

Decada cârtii

repu-

decadei 
noastră

Capitală se 
literar, 

cunoscuți 
scrisului din tara 

scrif-

Anul acesta Decada cărții se 
va desfășura între 21 și 30 de
cembrie în cinstea celei de a 9-a 
aniversări a proclamării 
blicii.

Deschiderea festivă a 
va avea loc la Librăria
nr. 1, care va fi amenajată în 
mod deosebit. Cu sprijinul Uniu
nii Scriitorilor, în 
va organiza un festival
la care vor participa 
maeștri ai 
noastră. In anumite zile, 
torii vor da autografe la Libră
ria noastră nr. 1 și Ia alte 
brării centrale.

Spre sfîrșitui decadei, la 
brăria noastră nr. 1, Librăria 
piilor și Librăria noastră <
trală, Moș Gerilă se va 
cu copiii împărtindu-le 
Secții speciale pentru cadouri, 
cărți și 
Librăria 
Librăria 
tuții și 
ganiza 
asemenea, în școli vor avea loc

li-

Li- 
co- 

cen- 
întilni 
cărți.

jucării vor funcționa la 
noastră centrală și la 
noastră nr. 17. In insti- 
întreprinderi se vor or- 
standuri speciale. De

aejiuni de difuzare a cărții la 
care își vor da concursul orga, 
nizații’.e de U.T.M. și pionieri. 
Concursul „Iubiți cartea" va lua 
în cadrul Decadei cărții un mai 
mare avint.

Numeroase acțiuni de difuzare 
a cărții vor fi organizate cu 
prilejul decadei în întreaga țară, 
in principalele librării din reșe
dințele de regiune și în alte lo
calități importante vor fi orga
nizate bazare ale cărții în cadrul 
cărora vor fi expuse îndeosebi 
operele scriitorilor noștri clasei 
și contemporani. In orașele mari 
vor avea loc. festivaluri artistice- 
literare cu participarea a nume
roși scriitori din București.

La sate, librăriile raionale, tm- 
preună cu Centrocoop și cu spriji
nul secțiilor culturale și de in- 
vățămînt ale sfaturilor populare, 
vor întreprinde acțiuni de difu
zare a cărții și diferite alte ma
nifestări culturale. Pentru aceas
ta cooperativele vor fi aprovizio
nate din timp cu cărți care se 
adresează cititorilor de la sate.

(Agerpres)

Un buget al războiului 
și mizeriei

Colectivul de muncitori și tehnicieni al minei „Petre Gheor
ghe" din regiunea Baia Mare și.a realizat planul anual de pro
ducție încă din primele zile ale lunii noiembrie. Acest succes 
se datorește pe deoparte elanului cu care muncesc minerii In 
întrecere, precum și faptului că în galeriile principale ale aces
tei mine procesul de producție este in intregime mecanizat.

Mecanizate sint aici și operațiunile de încărcare și înaintare. 
In fotografie: minerul fruntaș Toth Ionel lucrtnd la coptuirea 

abatajului după dinamitare. El iși depășește in medie planul de 
producție cu 30-40 la sută.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vxxxx xxxx

In Adunarea Națională Fran
ceză au început discuții fur
tunoase pe marginea proiec
tului de buget pe anul viitor. 
Proiectul de buget nu anunță 
nimic bun. Cheltuielile pe a- 
nul viitor se cifrează la 4.500 
miliarde franci, cu 344 miliar
de mai mult ca anul trecut. 
Deficitul bugetar ce se prevede 
— inclusiv cheltuielile pentru 
războiul din Algeria și cel 
din Egipt — va trece de 1000 
miliarde. Tot cu acest prilej 
a ieșit la iveală că masacrele 
din Algeria au costat aproape 
500 miliarde franci, în loc de 
200 cit se spusese la început 
După cum se vede, o adevă
rată... binefacere așteaptă po
porul francez.

Din cele ce reies după pri
mele dezbateri, pe dl, Mollet 
il așteaptă zile grele. Va a. 
vea de răspuns la întrebări 
delicate. Și după cit e cunos
cut s-ar putea ca premierul, 
irascibil cum e, să ceară un 
vot de încredere. Cum însă 
nu e recomandabil să te joci 
cu focul, s-ar putea ca de 
data asta, dat fiind atmosfera 
Încărcată, să se ardă rău.

me de o tendință inflaționis
tă tradusă în special într-o 
speculă cu mărfuri de larg 
consum. De asemeni după pă
rerea economistului Harry 
Frantz „noi urcări de prețuri 
in Statele Unite la țiței, ben
zină și gazolină nu ar provo
ca surprindere".

Cum s.ar zice: „Unde dai 
și unde crapă".

Ieri — Vietnamul de sud ; 
azi — Africa de nord ; mîine 
— ce anume ? Cu grațioasele 
surprize ale americanilor, oa
menii de afaceri francezi se 
pot aștepta la orice. Ce sur
prize le rezervă ziua de 
mîine ?

A. G.

Surprize

Unde dai...
Agenția United Press anun

ță că in Statele Unite se simt 
repercusiuni ale agresiunii 
anglo-franco-israeliene Împo
triva Egiptului. E vorba anu-

Oamenii de afaceri francezi 
nu se pot plînge că colegii 
lor americani sint zgîrciți în 
ceea ce privește surprizele pe 
care li le oferă. După spusele 
ziarului vest german „Deut
sche Woche"”, la Paris a a- 
vut efectul unei bombe vestea 
că între S.U.A. și Germania 
occidentală există convenții 
secrete jn legătură cu un pro
gram de exploatare a resurse
lor Africii de nord. Nu-i vor
ba de o declarație cu caracter 
general, ci de un plan de mă
suri ce urmează să fie ime
diat aplicat fn acest scop va 
lua ființă un birou condus de 
industriași americani și vest- 
germani. Printre alții se vin- 
tură numele faimosului rege 
al tunurilor, Krupp.

Enigmă dezlegată
Luna trecută s-a produs in 

Honduras o lovitură de stat. 
Cîțiva ofițeri au pus mina pe 
putere. Numele lor nu spun a 
nimic. Niște iiuștri necunos- 
cuți.

Nu a trebuit să treacă de- 
cît o lună. Necunoscuții au 
dat cărțile pe față. Ziarul 
„New York Times" arată că 
junta militară din Honduras 
a luat o serie de măsuri pen
tru „încurajarea" investițiilor 
străine. Legea referitoare la 
exploatarea resurselor petroli
fere urmează să sufere modi
ficări. Două societăți din 
S.U.A. au și obținut conce
siuni. Acesta este numai înce
putul. Pe mina capitalului a- 
merican urmează să fie date 
căile ferate șl societatea de 
apă și electricitate, pînă acum 
proprietatea statului.

Cu o lună în urmă a avut 
loc o lovitură de stat tn Hon
duras. Niște iluștri necunos- 
cuți au pus mina pe putere. 
Acum sint cunoscuți și ei, și 
inspiratorii lor... Nu a trecui 
decît o lună I

M. R.



%

t^cinteiatineretului
Cît cîntărește un punct ?

Curiozitatea m-a îndemnat spre 
stațiunea experimentală viticolă 
Murfatlar. L-am găsit pe ingine
rul utemist Musdaba Fichret cin- 
tărind ciorchini, boabe, măsurînd 
zaharurile din struguri, calculînd 
în procente imensul aport econo
mic pe care îl va aduce experien
ța. După spusele lui modeste, am 
putea-o considera reușită.

— Vă interesează strugurii 
fără sîmburi ?...

M-a invitat la laborator și mi-a 
oferit un ciorchine

— Gustați...
Din același ciorchine luam pe 

rînd o boabă mică fără sîmburi, 
o boabă mare cu șîmburi. Pentru 
că era „un joc" deosebit de in
teresant am așteptat explicațiile 
încercările de a realiza struguri 
fără sîmburi au fost începute în- 
anul 1952 de către inginerul Milu 
Oșlobeanu, actualmente directorul 
stațiunii Murfatlar. Substanțele 
chimice stimulatoare sînt cuno
scute prin influența lor asupra 
înrădăcinării plantelor, creșterii 
producției, rezistenței la ger, prin
derii în altoire, grăbirii coacerii 
fructelor, precum și producerii 
fructelor fără semințe.

Fără să intri în tainele acestei 
ocupații ai crede că totul se în- 
tîmplă ca în orice vie; lucrări de 
întreținere a viței, stropitul și ne
lipsitul cules al strugurilor. Aici 
loturile experimentale, fiecare tul
pină și aproape flecare ciorchine

-••o»*-

Fierăstrău electric 
pentru traforaj

Fabrica de aparate electrice 
din Ceboksar, Uniunea Sovie
tică. a confecționat un tip de 
fierăstrău electric pentru trafo
raj Ptnza acestui fierăstrău e- 
lectric. care cîntărește în total 
7 kilograme, este pusă în mișcare 
de un electromagnet cu 3000 vi
brații pe minut Fierăstrăul elec
tric are un consum pe oră ce 
costă extrem de puțin înălțimea 
lui este de 30 cm.

Pe strada Șciusev din Moscova 
tși are sediul un institut unional 
de cercetări științifice, unde slnt 
tncercate noile modele de aparate 
de măsurat. •

După cum arată presa sovieti
că — din coloanele căreia ex
tragem dateli de mal jos — sec
țiile institutului desfășoară 
o vastă activitate de cercetări 
științifice, datorită căreia se 
elaborează noi aparate foarte com
plicate pentru executarea diferite
lor încercări.

Dezvoltarea impetuoasă a teh
nicii nu cere numai crearea unor 
aparate din ce in ce mai perfec
ționate, ci și mărirea greutăților. 
Astfel, tn prezent, se proiectează 
autocamioane cu o capacitate de 
încărcare de ptnă la 50 de tone. 
La verificarea basculelor pentru

20.000 ore sub apă...
Un om a stat 20.000 de ore 

sub apă. Acesta este scafandrul 
sovietic Alexandr Pomager, care 
în timpul anilor de serviciu a 
petrecut Pe fundul mării aproxi
mativ 20.000 de ore, a reparat di
verse vase, a participat la recon 
struirea portului Odesa, iar după 
război la căutarea minelor ră
mase pe fundul mării. Pomager, 
cel mai vechi scafandru, a parti
cipat aproape la toate operațiu
nile de 
navelor 
Neagră.

scoatere la suprafață a 
scufundate î» Marea

minuțlozl- 
registre și 

, _ cu privire 
la temperatură, creștere, coacere. 
Pe un perete, un grafic întocmit 
cu multă atenție și grijă, indică 
printr-o curbă, creșterea lăstare- 
lor viței și viteza de creștere în 
lunile iunie și iulie. Ce rost au 
toate aceste observații ? Parcela 
supusă experienței, tratării cu 
substanțe stimulative, necesită 
observații, cere mai multă migală.

L-am rugat pe tov. ing. Milu 
Oșlobeanu. directorul stațiunii, să 
răspundă cttorva întrebări în le
gătură cu experiența sa :
— In ce constă experiența pro- 
prîu-zisă ?

— După graficul de față urmă
rim perioada cînd majoritatea flo
rilor din ciorchine sînt în stadiul 
de vîrf al înfloririi. Cu atenția cea 
mai mare posibilă, cu utilaje per
fect sterilizate, stropim ciorchi
nele cu soluții stimulative (hete- 
roauxine, monoclorfenoxiacetat de 
sodiu etc.) în concentrație de 10 
miligrame la litrul de apă. Emul
siile au rol de regulator cu pro
prietatea de a crea centre de a- 
fracție pentru substanțele hrăni
toare influențînd fecundația. Se 
observă tn ciorchine unele boabe, 
puține la număr, de o mărime di
ferită de a celor mai multe. în
seamnă că florile acestor boabe 
nu au fost stropite cu soluție șl 
acolo s-a produs fecundația, do
vadă că boabele au și sîmburi.

— Ce însemnătate economică 
are aplicarea pe suprafețe mari 
a experienței d-voastră ?

— In țară nu avem industrie 
de stafide. Importăm acest produs 
din țările vecine. Dacă vom reuși, 
în anii care vin se va planta cu 
viță de vie pentru struguri fără 
sîmburi o suprafață de 500 ha. 
Acum experimentăm mai multe 
soiuri de struguri (riesling ita
lian, riesling de Rhin, afuzalii, be- 
can) pe o suprafață de un hectar. 
Din calculele de pînă acum, s-a 
obținut la soiul „riesling italian" 
un salt de Ia 7728 la 10946 kg. la 
hectar — struguri fără sîmburi

— Cum este asigurată înmul
țirea ?

— Sîmburij sînt folosiți pentru 
stabilirea soiurilor hibride. însă 
noi nu intenționăm asta înmul
țirea se va face prin metoda cu
noscută — prin altoire.

este supravegheat cu 
tate. Zilnic se trec în 
diagrame observațiile

autocamioane nu se pot folosi, 
bineînțeles, greutăți de ctte 20 
kg. In acest scop, la institut s-au 
construit greutăți cilindrice spe
ciale, etntărind 500 kg. Greutăți 
șl mai mari vor fi necesare pen
tru a verifica ctt ctntiresc exact 
noile vagoane cu șase osii de 130 
de tone. Pentru efectuarea unor 
asemenea etntăriri vor fi necesare 
greutăți uriașe de cite cinci tone. 
Desigur, ele vor fi ridicate de o 
macara specială.

împreună cu alțl glganți, la 
institut slnt utilizate balanțe 
foarte complicate, cu ajutorul că
rora se pot efectua etntăriri cu o 
precizie de o mii me de miligram. 
La o asemenea balanță poate fi 
etntărit... un punct. Pe un taler 
al balanței a fost pusă o bucățică 
de hirtie, iar pe celălalt taler, un 
petec de hîrtie identic, pe care s-a 
făcut un punct. S-a constatat că 
attest semn de punctuație cîntă- 
reștf 0,02 miligrame.

La institut. In încăperi speciale, 
se păstrează etaloane de măsuri 
pentru uz curent. Aici se menține 
temperatura de 20 grade. Este in
teresant de menționat că In 
timpul măsurătorilor de precizie. 
In încăpere nu pot asisita per
soane străine. Fiecare om, care 
intră aici, ridică temperatura cu 
0,1 grade. Această schimbare de 
temperatură, care s-ar părea că 
este neînsemnată, se poate res- 
fringe asupra exactității măsu
rătorii.

— Acești struguri pot avea șl 
alte întrebuințări de mare Impor
tanță economică ?

— Desigur. Pot fi vinificați sau 
serviți la masă. Această transfor
mare în structura lor înlesnește 
acumularea unei mari cantități de 
zaharuri. Strugurele acesta este 
însă cel mai potrivit pentru pro
ducția de stafide.

A. CONSTANTINESCU
—0O0—

— Ce știi despre Australia, 
Hans ?

— Dacă ștafeta noastră fe
minină își va putea menține 
forma de Ia Leipzig, am cer
titudinea că va ciștiga meda
lia de aur în cursa 4xtOO.

(Din ..Neue Berliner Ilustrler- 
te“).

Inimă artificială
Gundel și Kohler de la Insti

tutul de cercetări fizico-medicale 
asupra sistemului circulatoriu, 
institut situat tn Berlin, au pus 
in funcțiune... o inimă artificială 
Această inimă artificială va fi 
folosită tn timpul operațiilor de 
inimă. Clnd funcționează, apara
tul preia funcțiunile inimii, pom- 
plnd singe In întregul sistem cir* 
culatoriu.

In afara mecanismului de con
trol pentru pomparea stngelui, 
aparatul mai este prevăzut cu 
instrumente de observație. Unul 
dintre acestea indică schimbă
rile tn temperatura stngelui — 
un electrocardioscop este pus tn 
legătură cu un alt instrument 
care tnregistrează pulsația medie 
a Inimii paoientulul, atunci clnd 
este necesar acest lucru. Neregu- 
laritățile tn bătăile inimii slnt 
redate acustic cu ajutorul unui 
microfon care reproduce prin 
zgomote fiecare bătaie. Dacă in
tervine o pană de electricitate 
aparatul poate fi mtnuit cu mtna.

Experiențele făcute pe animale 
au dat rezultate bune și In cu- 
rlnd se va trece la folosirea a- 
cestui aparat pe ființe umane.

Isterie muzicală

vertical:Orizontal șl

Inimă artificială

1. Vocală. 2. 
.Face puterea

cor. 
în-3.

suflețiți. 5. Evenimentul sportiv 
al anului. 6. „Geanta**... ciobanu
lui. 7. Vîrstă. 8. Munți în Creta 
9. Amare.

Intr-un sicriu de ghiațd
Fata surîzătoare care 

poate fi văzută in cli
șeul alăturat se numește 
Young. Ea nu este îm
brăcată decit intr-un cos
tum de baie. Aceasta n-o 
împiedică să petreacă tn 
fiecare zi o oră într-un... 
sicriu de ghlață. Faptul a 
fost înregistrat într-un 
bilei din Anglia.

Pină acum n-am 
noștință ca vreun 
burghez să fi relatat
cest fapt. Dacă insă ar fi 
făcut-o ziaristul burghez 
probabil că s-ar fi sim 
țit 
Iul 
pre

îne
Young 
ghiață n-ar fi suflat nici o vorbă, terpretare I

cu- 
ziar 

a-

frapat de senzaționa 
întimplăril. Cit des- 

amara bucată de pti- 
ciștigată de miss 

în sicriul de Nu-i o simplă diferență de in-

O ciupercă uriașă
Lîngă Volsk, în Uniunea So

vietică, un pedagog a găsit o ciu
percă uriașă. Circonferința pălă
riei ciupercii era de peste o ju
mătate de metru, iar înălțimea 
ciupercii de aproape 34 cm. A 
ceasta ciupercă cu adevărat uria
șă a fost depusă la muzeul ora 
șului.

Caiac in... raniță
In R.D. Germană s-a construit 

un caiac ce poate fi purtat tn ra
niță. In această țară s-au făcut 
experimentări reușite cu caiacuri 
rapide din cauciuc, care pot fi 
umflate cu ajutorul unor pompe 
manuale portabite. Caiacul de 
două persoane este utilat cu 
scaune confortabile cu spătar 
etc. El are tn total o greutate 
de 7 kilograme, se poate împă
turi și păstra tntr-o mică raniță.

într-una din zilele trecute — 
mai precis, in urmă cu vreo lună 
— londonezii au avut posibilita
tea să asiste la un spectacol ui
mitor, „de isterie colectivă" cum 
îl denumea un ziar burghez bel
gian. 6.000 de cetățeni cu pan
carte se înghesuiau în fața gării 
Waterloo. Era o manifestație po
litică ? Nici de cum. Atunci ? So
sea conducătorul vreunui stat 
străin ? Explicația nu-i aceasta. 
Pur și simplu sosea un tînăr pia
nist.

Dar cine-i pianistul care se 
bucură de o primire triumfală ? 
Culmea e că gloriile muzicii con
temporane nu-1 numără printre 
ele pe cel ce a descins în Londra 
aclamat de 6.000 de locuitori ai 
capitalei britanice. Este vorba de 
americanul Valentino Liherace. 
N-ați auzit de el ? Foarte po
sibil. Aceasta nu a împiedicat 
însă spectacolul pe care ziarul 
belgian „Le Libre Belgique" îl 
descrie astfel: „Fete și băieți ti
neri ședeau în genunchi pentru 
a-l putea atinge sau îmbrățișa. 
Fete tinere leșinau, femei în 
vtrstă se îmbrățișau în extaz, 
plîngînd de bucurie că au putut 
căpăta un autograf de la încîntă- 
torul pianist".

Clnd știi că pianistul cu pricina 
nu este o glorie a muzicii, te ui
mește desigur manifestația din 
gara londoneză. Atunci pe ce se 
întemeiază renumele lui Liberace? 
După spusele prese, străine, el 
are un succes extraordinar la 
posturile de televiziune ameri
cane și engleze datorită faptului 
că se pricepe de minune să., re
zume simfonia „Eroica" 
„Sonata Kreutzer" 
in- patru minute, 
aceasta cîștigă un 
lari anual.

Intr-o lume în 
modă muzica „rock 
a înfierbintat pe spectatorii lon
donezi intr-atita incit au devastat 
40 de cinematografe, gloria lui 
Liberace și primirea din gara 
Waterloo par un fenomen firesc.

M. RAMURA

„Eroica" sau 
executindu-le 

Pentru treaba 
milion de do-

care este la 
and roll" care

FOTBAL CU... TULUMBE
In R.P. Polonă. pe un cimp de 

exerd(iu al pompierilor, a avut 
loc cu citva timp tn urmă, tn 
fața unui public numeros un ciu
dat meci de fotbal. Iată despre 
ce este vorba. Cele 2 echipe de 
pompieri imbrăcați tn costume 
roșii și albe au apărut pe tere
nul de foc desculți și purttnd pe

„Scînteîa tineretului"
Pag. 2-a 25 noiembrie 1956

cap clasica cască de pompier 
Fiecare dintre membrii celor 
două echipe aveau tn mină o- 
bișnuitele tulumbe de pompieri. 
La semnalul arbitrului jocul a tn- 
ceput: jucătorii se străduiau fie
care să îndrepte spre plasa ad
versarului mingea — de un dia
metru mult mai mare dectt cel 
obișnuit (I metru) — cu ajuto
rul torentelor de apă declanșate 
de tulumbe.

Propunere de acomodare la temperaturile australiene (practic 
pentru jocurile olimpice) I

de la proclamarea 
Republicii Populare Mongole

Medicul veterinar tși face da tăria.

La 26 noiembrie se împli
nesc 32 de ani de la procla
marea Republicii Populare 
Mongole.

In acești ani poporul mon
gol a scuturat jugul colonial 
și al feudalismului și a tre
cut la construirea socialis
mului. Sub influența directă a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, sub conducerea 
Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, arații nomazi de 
altă dată, analfabeți, ținuți în 
întuneric și mizerie și-au în
dreptat efortul spre făurirea 
bazei orinduirii socialiste. 
Rînd pe rînd a fost lichidată 
proprietatea feudală, s-a 
născut și consolidat sec
torul socialist — care a deve
nit predominant — s-a con
struit industria națională în 
cadrul căreia s-a dezvoltat 
industria energetică, extrac
tivă și metalurgică. De ase
menea s-a dezvoltat industria 
ușoară și în special cea ali
mentară. O deosebită atenție 
a tost dată creșterii animale
lor — bogăția principală a 
Mongoliei — și industriei ba
zată pe produsele animale.

S-au realizat succese consi
derabile în domeniul trans
portului. Anul trecut a fost

terminată linia de cale ferată 
Ulan-Bator-Tzinin, care leagă 
capitalele U.R.S.S., R. P. Chi
neze și R. P. Mongole. A- 
ceastă linie de importanță po
litică și economică uriașă tra
versează Mongolia pe o dis
tanță de 1.100 kilometri.

Mari victorii au fost obți
nute de poporul mongol pe 
drumul revoluției culturale. 
99 la sută din populația a- 
dultă este alfabetizată. 
Funcționează numeroase școli 
medii și o universitate de stat. 
Se editează multe ziare și 
reviste, funcționează 25 de 
teatre, se extinde continuu re
țeaua de asistență medicală.

Tineretul mongol și în spe
cial detașamentul său de a- 
vangardă — Uniunea Revolu
ționară a Tineretului Mon
gol, a constituit un ajutor a- 
propiat și de nădejde al par
tidului în lupta pentru con
struirea socialismuluL

Cu prilejul celei de a 32-a 
aniversări de la constituirea 
Republicii Populare Mongole, 
tineretul din țara noastră, a- 
lături de întregul popor, do
rește poporului frate mongol 
noi sucțese în construirea so
cialismului, în dobfndirea unei 
vieți îmbelșugate și pașnice.

Măsuriurgență
Doi ani au trecut de cînd tn 

orașul Vulcan a fost terminat 
blocul C, care cuprinde 60 de 
apartamente, unul dintre blocu. 
rile muncitorești construite a- 
nume pentru mineri. Să facem 
o vizită pentru a constata sta
rea in care se găsește această 
clădire după doi ani de la cons
truirea ei. Subsolul este com
plect inundat din pricina insta
lațiilor sanitare sparte și infun 
date. Apa a pătruns pînă la 
temelia clădirii. Tot la subsol 
riu vei mai găsi nici un fel de 
boxă, pentru că seîndurile au 
dispărut. De cum te urci pe 
scări, către cele 3 etaje, privi
rile vor descoperi în primul rind 
murdăria care domnește aici. 
Apoi ușile fără minere, lipsa 
șalterelor, a siguranțelor, a 
becurilor etc. Și apartamentele 
au instalațiile sanitare și elec
trice defecte, iar unii locatari 
folosesc băile drept iadă de gu
noi.

Te întrebi: cine sînt acești 
locatari care au distrus o aseme

nea clădire, care prin grija 
partidului și guvernului a fost 
ridicată pentru ca minerii să 
aibă condiții de trai și . mai 
bune. Greu să se răspundă. Fie
care locatar declară că starea 
apartamentului său nu se dato- 
rește lui c> așa a găsit cind 
s-a mutat. De asemenea, nici 
nu poți ști cind acești locatari 
au ocupat apartamentul respec
tiv, deoarece în acești doi ani 
au fost nenumărate mutări și 
nu există nici o evidență clară 
a celor care locuiesc în blocul

Se impune de urgență ca Mi
nisterul Minelor să intervină in 
modul cel mai categoric pentru 
a nu mai admite această stare 
de lucruri, pentru ca reparațiile 
necesare să se efectueze în cel 
mai scurt timp. Totodată, în
treprinderea de Locuințe și Lo- 
caiuri a orașului Vulcan tre. 
buie să tragă la răspundere, 
potrivit legilor în vigoare, pe 
cei care s-au făcut vinovați de 
stricăciunile mai sus pomenite.

I. GABRIEL

Preocupare slabă
Despre activitatea culturală 

din cadrul rafinăriei nr. 5 
Ploești s-au spus clndva cu
vinte de laudă. S-au spus șt 
poate se vor mai spune. Acum 
tnsă nu. Și iată de ce; brigada 
artistică de agitație, de clnd s-a 
prezentat la faza pe oraș a celui 
de al IV-lea concurs al echipe
lor artistice de amatori, tși a- 
firmă existența doar scriptic.

Nici despre activitatea biblio
tecii nu se pot spune cuvinte de 
laudă. Deși are peste 2000 de 
votume, biblioteca are puțini ci
titori, iar numărul cărților citite 
pe acest an este foarte redus. 
Acest lucru se datorește și fap
tului că bibliotecara, tovarășa 
Stela Dincă, e mai mult dacti
lografă dectt bibliotecară. Ce 
păcat că tovarășa Stela nu 
poate să bată la mașină o Ustă 
cu tinerii care au obținut in
signa de „Prieten al cărții"! Nu 
poate pentru că aceștia nu exis
tă. cum nu există nici comisia 
de examinare a participanților 
la concurs. Președintele acestei 
comisii, tovarășul inginer Esref 
Nerikl, care este și adjunctul

— rezultate mici
cu educația politică tn comite
tul U.T.M. pe rafinărie, nu cu
noaște nici comisia, dar nici pe 
tinerii care s-au înscris pentru 
concurs. Chiar dacă membrii 
comitetului U.T.M. șl tova
rășii din comitetul de în
treprindere se străduiesc si 

invoce zeci de motive pen
tru a justifica lipsa de acti
vitate culturală, adevărul este 
că, In întreprindere, există des
tule posibilități ca activitatea 
culturală să se îmbunătățească.

Faptele au dovedit tnsă că 
aceste posibilități, tn sine, nu 
reprezintă prea mult, aWa timp 
ctt organizația U.T.M. și comi
tetul de întreprindere vor sub
aprecia activitatea culturală. 
Tinerii tnsă sînt nerăbdători să 
joace șah și tenis de masă la 
colțul roșu, să participe la con
cursul „Iubiți cartea" sau să 
danseze la o reuniune tovără
șească și așteaptă să fie luate 
măsurile necesare tn acest scop.

Corespondent 
ION R1ZOIU 

electrician — întreprinderile 
Comunale Ploești

ANUNȚĂ CABANA „CERNA“
Atențiune I Alei un grup de tre tovarășului Budai Francisk, 

tineri de la Combinatul side- director administrativ, și tova-
rurgic, locatari ai cabanei Cer
na din Hunedoara. Vrem să vă 
anunțăm că ne antrenăm in
tens pentru a participa la mai 
multe- discipline din cadrul 
Spartachiadei de iarnă.

Cîteva detalii asupra antre 
namentului. înainte de a ne 
culca și după ce ne sculăm, fa- 
țem antrenament la gimnastică 
și trîntă. Stimulentele puterni
ce care ne impulsionează sînt 
geamurile sparte, sobele strica
te în care nu se poate face fo
cul. în spălătorie, pînă de cu- 
rînd, ne-am antrenat pentru 
canotaj. In prezent, datorită 
temperaturii scăzute, ne antre
năm însă pentru patinaj.

Aducem „mulțumirile" noas-

rășului Ion Baramiza, șeful ser
viciului locuințe din cadrul 
combinatului, pentru „bunăvo
ința". ce o jo.vedesc tn crearea 
condițiilor „optime" de antrena
ment în vederea participării 
noastre la Spartachlada de iar
nă a tineretului.

Credem că dacă tovarășii mai 
sus amintiți ne-ar onora cu 
prezența lor într-una din zilele 
acestea și vor sta împreună cu 
noi la cabana Cerna, vor fi de
plin lămuriți asupra necesității 
amenajării ei.

Corespondent 
ION CHIVU

Combinatul siderurgic. 
Hunedoara

Jocurile Olimpiadei de la Melbourne
MELBOURNE 24 (Agerpres).
Una din atracțiile zilei atletice 

era desigur proba de aruncare a 
ciocanului în finala căreia au 
participat 15 concurenți printre 
care și cei doi mari favoriți: a- 
mericanul Conolly și sovieticul 
M. Krivonosov, pe rînd record
mani mondiali în ultimele luni. 
Poate din cauza emoției sau a 
antrenamentului excesiv acest 
duel atît de așteptat a dezamăgit 
în mare măsură. Conolly a ocu
pat locul intîi cu rezultatul de 
63,19 m. inferior cu mai mult de 
5 m. recordului său mondial. 
Krivonosov a aruncat 16 cm. mai 
puțin adică 63,03 m.

Performanțe mai bune s-au în 
registrat la 400 de m. garduri, 
încă din semifinale s-a întrevă
zut clar victoria concurenților 
americani, învingători în ambele 
serii, cu timpuri excelente. In 
seria întîia Southern a sosit pri
mul în 50”l/10 timp cu care va 
cîștlga în finală coechipierul său 
Davis. In seria a doua participă 
după cum se știe atletul romîn 
Ilie Savel insă șansele sale erau 
minime deoarece avea adversari 
prea puternici. El a luptat foar
te mult dar nu a reușit să se cla
seze decit pe locul patru după ce 
mult timp fusese egal cu Lituev.

In finală recordmanul mondial 
Glen Davis (S.U.A.) a cîștigat 
detașat, după cum am spus în 
j0”l/10.

La 100 m. plat, așa cum se în. 
tîmplă în multe finale la marile 
concursuri, rezultatele nu au lost 
prea strălucite. Bobby Morrow 
(S.U.A.) a cîștigat titlul olimpic 
cu 10“5/10 după ce în semifinale 
egalase pentru a doua oară re 
cordul olimpic mergînd 10“3/10. 
Victoria în finală a fost decisă 
din plecare. Morrow a luat un 
start foarte bun și a condus din 
cap în cap rezistînd bine în finiș 
revenirii lui Baker în timp ce 
Hogan îl batea pe Murchison 
pentru locul trei. Iată clasamen
tul : 1. Morrow (S.U.A.) 10”5/10, 
2. Baker (S.UA.) 10”5/10, 3. Ho. 
gan (Australia) 10”6/10, 4. Mur
chison (S.U.A.) 10’’8/10,

In proba de săritură în lungi
me s.au tntîmplat cîteva curiozi
tăți. După ce la calificări Gra- 
bovski realizase cea mal bună

performanță: 7,52 m. în finală 
n-a reușit să sară decît 7,15 m. 
ocupînd locul 10. Titlul olimpic a 
revenit americanului Gregory 
Bell cu o săritură de 7,83 m. Re
amintim că Beli este al doilea 
performer al tuturor timpurilor 
cu o săritură de 8,08 la numai 
5 cm. de recordul lui Owens 
(8,13 m.). Clasamentul final al 
probei de săritură în lungime: 1. 
Bell (S.U.A. 7,83 m„ 2. Bennett 
(S.U.A.) 7,68 m. 3. Valkama (Fin 
landa) 7,48 m. 4. Bondarenko 
(U.R.S.S.) 7,44 m.

Cea de a cîncea finală' atletică 
a fost cursa de 50 km. -marș. •

Clasamentul prdbjpf dț'50 km. 
marș: I. Norman Read' (No'tiâ 
Zeelandă) 4h30’4”8/10, 2. Mans 
kinșkov (U.R.S.S.) 4h32;5r 3. 
J. Ljungrenn (Suedia) 4h35’02“. 
In această grea cursă a partici
pat și mărșăluitorul romîn Ion 
Barbu. El a luptat cu multă dîr- 
zenie reușind să se claseze pe 
locul 10 cu timpul de 5h08’33“6/10.

Eliminatoriile la 100 m. plat 
femei au început cu mari sur 
prize. Din cele 34 de concurente 
repartizate în 6 serii primele 
două se calificau pentru semifi
nale. încă de la această fază au 
ieșit din concurs Strickland (Au 
strplia) Williams (S.U.AI), Ku 
sion (R. P. Polonă). In semifi 
nale au mal fost eliminate Po
pova (U.R.S.S.), Kohler (Ger
mania) și Paul (Anglia). S-au 
calificat pentru finală Stuhnik 
(Germania) Cuthbreat. (Austra 
lia), Leone (Italia), Matthews 
(Australia), Armitage (Anglia) 
și Daniels (S.U.A.). Cel mai bun 
timp al zilei l-a realizat Cuthbreat 
H“4/10, nou record olimpic.

Rezultatele semifinalei probei 
de 800 m. plat: șefia l-a: 1. 
Courtney (S.U.A.) l’53"6/10, 2. 
Spurrier (S.U.A.) l’53”6/10, 3. 
Farrell (Anglia) l’53“7/I0. Se 
rla a doua, 1 Sowell (SU.A.) 
1’50“. 2. Boysen (Norvegia)
1’50“, 3. Johnson (Anglia
l’50”2/10.

Pentru finala probei de pră
jină s-au calificat 14 concurențj 
care au trecut standardul de 
4,15 m. Printre aceștia toți fa- 
vorițil: Gutowski (S.U.A.), Land- 
stroen (Finlanda), Richards 
(S.U.A.), Cernobal (U.R.S.S.), 
Mattos (S.U.A,), Rubanis (Gre
cia),

Linca și Dumitrescu au coborît 
Învingători treptele ringului de 
la „West Melbourne Stadium"

în prima reuniune la categoria 
semimijlocie, N. Linca a primit 
replica lui Hector Hatch (Insulele 
Fidji). Linca a pornit imediat ia 
atac și s-a impus cu loviturile 
sale dure la stomac. Adversarul 
său nu a putut să schițeze nici 
un gesț de atac, preferind numai 
defensiva. In reprizele următoa
re Linca excelează prin rapidi
tatea croșetelor sale la față și 
Hatch poate termina partida in 
pieioare numai datorită rezisten
ței sale excepționale. Publicul 
spectator' a aplaudat Îndelung 
victoria lui Linca.

în legătură cu acest meci co. 
respondentul agenției „United 
Press" scrie în cronica sa urmă
toarele : „Linca a impresionat în 
macini său cu Hatch. Croșetele 
rominului au lovit mereu pe 
Hatch de la „semidistanță" și 
i.au provocat acestuia multe ne
plăceri. Linca a cîștigat ușor".

Victorios a debutat și C. Du- 
mitroscu în limitele categoriei 
ușoară. Campionul nostru a avut 
un adversar tehnic și abil Pe 
terrence Oung (Birmania) „care 
are un stil asemănător cu al ro. 
mînului" remarcă coresponden 
tul agenției „Associated Press" 
Meciul a plăcut prin rapiditatea 
acțiunilor și mai ales prin ma
niera cu care cei doi înzestrați 
boxeri au știut să evite multe lo 
vlturi. Dumitrescu cu o condiție 
fizică superioară a marcat mai 
mult. în ultima repriză și Juriul 
i-a acordat în unanimitate vic
toria.

FOTBAL

Primul meci, deslășuraț in 
cadrul optimilor de fipală, a 
opus echipele Uniunii Sovietice 
și Germaniei. Cu toate că au 
manifestat o superioritate tehni 
că evidentă jucătorii sovietici 
au obținut victoria la limită cu 
scorul de 2~-l (1—0).

HOCHEI PE IARBA

Simbătă s-au desfășurat numai 
două partide in competiția de 
hochei pe iarbă. In seria C, echi
pa Germaniei a întrecut cu sco
rul de 5—4 (3—3) echipa Noii

Zeelande. In seria B, echipa An
gliei a obținut al doilea meci nul 
1 — 1 (1—1) cu echipa Kenyei.

Astăzi nu este programat nici 
un joc, competiția continuînd 
luni, cînd se vor desfășura și pri- 
mele meciuri ale seriei A, binga. 
pore—S.U.A. și India—Afgani», 
tan, Ai treilea joc al zilei opune 
in seria B, echipa Australiei tor. 
mației Majaiei.

CANOTAJ ACADEMIC

In recalificările la proba de 
schif 4 plus 1 cele două serii au 
fost eiștigate de echipajele Noii 
Zeelande (rezultat — TWtylO) 
și Finlandei (rezultat — r09" 
8/10).

Tot Simbătă dimineața s a dat 
startul și in prima serie de reca. 
lificare a probei de schif simplu. 
Pe primul loc s-a clasat James 
Hill (Noua Zeelandă) cu timpul 
de 8’29”9/10. El va participa in 
semi finale.

După amiază. In duda faptului 
că timpul continua să se menți
nă nefavorabil, oficialii au dat 
plecarea in prima serie de reca. 
lificare la proba de 4 fără cir- 
maci. Din cauză valurilor mari 
ambarcațiunea echipajului Ger
maniei s-a răsturnat in timp ce 
echipa Danemarcei a abandonat. 
Canotorii germani au continuat 
singuri cursa pe o altă ambarca. 
țiune și terminind în timpul de 
8’27’’2/10, s-au calificat în semi 
finală.

BASCHET

Simbătă au continuat meciuri
le din cadrul seriilor eliminatorii 
ale turneului olimpic de baschet 
In cursul dimineții echipa R.P. 
Bulgaria a întilnit formația Co
reei de sud pe care a invins-o 
cu scorul de 89—58 (47—33).

Reprezentativa Uruguayului 
și-a asigurat calificarea în semi 
finale învingînd echipa Taivanu. 
lui cu 85—62 (39—36).

Cei mai interesant meci al zi
lei — Franța—U.R.S.S. s-a ter
minat cu scorul de 76—67 (24— 
18) în favoarea echipei franceze. 
Restul întîinirilor de șîmbătă 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Canada — Singapore 
35-58 (51-31). S.U.A.—Tailan- 
da 101—29.

(Continuare tn pag 4-a) [
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Scrisori de pe 
șantierul tineretului TEMELII
Dimineața se revărsa Zglobie 

de peste dealul Chizidtului, învă
luind tn falduri luminddsS cerul 
de cleșta/.șUrăveziu ai nopții. 
Pilpiirea' tot mai firavă a stele
lor se topea undeva tn imensita-

In jurul lui Vasile Glăvan ti
nerii sint ca un mănunchi. E im
posibil să nu îndrăgești băiețan- 
drul acesta, atît de modest șl 
prietenos, care pe de-asupra se 
pricepe ta toate. Pînă săptămi- 

tea oceanului albastru, iar aegu- .nil» trecute au fost primii pe 
rile, se furișău- printre nori, pie- șantier. Acum le-au luat-o tna- 
tind, departe spre tțpus. inte brigăzile a Il-a și a lll-a
WWU oltrt osccf șt gerul De atunci munca s-a „intensifi- 

tși strecura hoțește pe sub nai- cat".
ne fiorii sdt reci. Moșșna își 
stinsese farurile și luneca ftștind 
pe asfaltul șodtlei. Prin ceața zo
rilor se conturau în umbre fan
tastic» brațele uriașe ale maca
ralelor de pe șantierul bluming. 
Zgomotul betonierelor se auzea 
tot mai deslușit și clteva vagoa
ne cu sfinețuri și balast erau 
purtate încoace șl încolo de o 
locomotivă tnvăluită toată tn a- 
bufi. Sus. pe schelele metalice, 
clipeau flăcăruile verzi ale sudo
rilor, iar printre ele se 
melodia unui marș etntat 
brigadă care mergea la 
Inchipuiți-vă toate aceste 
duri aspre sub un cer care 
vestea tot mai azuriu și veți re
cunoaște odată cu mine că eram 
martorul unei simfonii dintre 
cele mai neobișnuite.

Nu pricepe el cum de au fost 
intrecuți, dar trebuie să ctștige 
■din nou drapelul. .Da. tovarășe, 
întrecerea e obiectivul nostru 
principal".

Am fost invitat insistent si văd 
dormitoarele. Nu erau camere 
grozave, dar domnea o ordine și 
o curățenie exemplară.

— N-a fost întotdeauna așa — 
tmi dăstăinuie mai departe Ma
linov. Au fost unii care ne-au dat 
mult de furcă, dar , cu ajutorul 
băieților buni, i-am schimbat. Mai 
ales unii noi veniți ne fac zile 
grele, dar se integrează și ei.

O POVESTE DE DRAGOSTE

Liderii sindicali arabi 
își continuă vizitele 

în țara noastră
In continuarea vizitei pe care 
fac tn tara noastră, liderii Fe-
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trebuie să părăsească neintirziat4'

-

RIVALII

ridica 
de o 
lucru, 
acor- 

se

CEI ȘASE PRIETENI

Lucrau Intr-un șanț uriaș, 
malurile căruia se mai cunoș
teau mușcăturile excavatorului. 
Erau șase. Doi romlni, doi slrbl, 
un maghiar și un bulgar — șase 
prieteni. Veniseră cu toții din co
muna Denia, de pe meleagurile 
pe care firicelul de apă al Blr- 
zovei șerpuiește domol pe întin
sul șesului. Cinci dintre ei slnt 
colectiviști, unul nu. tn răstim
pul clnd fumează cite o țigară 
fiecare se glndește la altceva. 
Jonică Sebastianov la Anișoara, 
Tartarică la Mtaden, cea cu mij
locul subțire să-l frtngi și ochii 
galeși, Bognar cel retras visea
ză să ajungă inginer, Ardeleanu 
tșl lămurește In glnd părinții să 
intre In colectivă. Se pornesc a- 
poi pe glume, unul pe seama ce
luilalt, se și ceartă uneori, dar 
slnt nedespărțiți.

Responsabilul voise la început 
să-i despartă tn schimburi dife
rite. N-au vrut. S-au prezentat 
la Cornel Covaliav, secretarul 
U.T.M. pe șantier, Și au spus eă 
ei numai așa lucrează. N-au nlți 
o lună de clnd stnt ventți. dar 
fac zilnic cite două norme, și 
datorită lor brigada a 10-a este 
mereu printre cele fruntașe. Pe 
șantier li se spune „cei șase". 
Împreună merg la masă. împreu
nă joacă șah ori tenis de masă și 
tot împreună dorm. Căpătti lin
gă căpătli.

Pe șantier se leagă multe prie
tenii, dar ei au venit prieteni de 
pa melcpgișrilp Tipișșoarei, atola 
unde Blrzova șerpuiește domol 
tăind șesul.

SECRETARUL U.T.M. 
al BRIGĂZII

Clnd cunoști un astfel de __
exclami imediat In glnd cu ad
mirație: „la uite... Vorbești
despre sarcinile U.T.M.-ului ? Se 
pricepe de minune. Evenimentele 
internaționale le știe mai bine ca 
tine. Literatură ? Păi ești in ele
mentul lui. Așa arată Vasile Glă- 
van. secretarul U,TM al brigă
zii a 7-a. Colectivul său a fast 
primul pe șantier care a format 
o brigadă artistică de agitație, 

tn 
31 au abonamente la 
tineretului" și Glăvan 
să nu rămlnă un arti- 
interesant necitit cu

In

om.

N-a lăsat o ■ lipsă neluată 
rls. Toți 
„Sclnteia 
are grijă 
col mai 
glas tare.

Din cei 
fost la început 
cinci și „ducem, tovarășe, cu ei 
o muncă, serioasă" [nvățămlntul 
politic ailți"*"' ' 
sportivă' 4.1

7 neutemiști, clți au 
t au mai. rămas

li'j

■ 1»

Careul era aproape încheiat șl 
brigada a 11 l-a nu mai venea. Ni
colae Malinov, responsabilul co
mandamentului șantierului, a 
pornit-o spre dormitoare. Ctnd 
colo, dinspre betoniere, brigada a 
lU-a venea încolonată, clntlnd.

— Unde ați fost ?
— ?
— Ce-ați căutat la betoniere ?
— Să vedeți, tovarășe.., — ieși 

înainte Gheorghiță Mihai, respon
sabilul brigăzii. Noi vrem cu ori
ce preț sd clștigăm drapelul. 
Ziua nu ne-a ajuns să facem trei 
norme cît ne-am propus, după a- 
miaza n-avem voie, așa că ne-am 
trezit mai de dimineață.

— Șl mie de ce nu mi-ați spus?
— Ne era teamă c-o să ne o- 

priți — sări Octavia Militaru. o 
fetișcană durdulie, căreia gerul 
U făcuse obrajii roșii.

— Și v-ațl înțeles și cu mun
citorii de la betonieră?
- Da.
— Dar vă rugăm să nu ne spu

neți celorlalți — rosti glndul în
tregii brigăzi, Aurel Eleneș, pro
pagandistul,

— Bine, n-o să le spun. Dar 
nu-mi place indisciplina.

Peste o jumătate de oră, tn 
șanțul brigăzii a Il-a era mare 
neliniște,

— Auziți, le spunea Ștefan 
Rădneanțu celorlalți. S-au trezit 
mal de dimineață ca să ne în
treacă, să ne ia drapelul.

— De unde știi ?
— Ml-a spus mie betonierul. 

Și de două săptămini fac așa. 
Noi dormim ca butucii și ei fac 
trei norme, iar miine, chiar mtine 
se face bilanțul. Dați zor, frați
lor.

Niciodată n-a crescut șanțul a- 
tlt de mult șa In ziua aceea.

ANSAMBLUL DE „ESTRADA"

După împlinirea celor opt ore 
de muncă, nimeni nu mai lucrea
ză. Asta e regulă pe șantier. În
cepe programul de tabără. An
samblul de „estradă" se pregăte
ște intens. Miine vor fi premie
rile fi la sflrșit el trebuie să pre
zinte un Specțacol extraordinar, 

de dansuri, 
...material 

este șantier 
s-au strins 

..... ,r,._ .... pentru cinci
echipe. La fel și pentru coriști și 
instrumentiști. De ansamblu se o- 
cupă ttnărul Gheorghe Mercea și, 
CU ceea ce a realizat, el se poate 
minări pe drept cuvlnt. Cor pe 
trei voci, dansuri ca vestitele: 
„Bărbunc", „Fecioreasca" și aii- 
teu altele de prin Banat. Din Oc
tavia Militaru și Elisabeta Mes- 
zar a făcut adevărate artiste. La 
fel și din Aurel Eleneș și Voicu 
Aftion. Parcă s-ar fi născut dan
satori. In timp ce ei fac repetiție, 
In club stnt meciuri de campio
nat. Volei și fotbal nu se mai 
poate juca, dar șah și tenis de 
masă să te ții.

— Slntem cam strtmtorațt — 
tmi spune tov. Nicolae Malinov. 
Nici nu știu cum am reușit să fa
cem de toate numai din atitea 
tncăpiri- Dar săptămtna viitoare 
mutăm tabăra. Acolo o să avem 
Ipir-adevăr loc.

Iubiri se încheagă și se destra
mă oriunde sint băieți și fete. 
Aurel Eleneș a cunoscut-o pe 
Octavia Militaru mai de mult, 
dar parcă abia atunci a descope
rit-o, ctnd i-a devenit parteneră 
la dansuri. Se zvonește că pe șan
tier va fi o nuntă. Clnd au auzit 
tovarășii de la comandament s-au 
supărat foc. Auzi, nuntă ne tre
buie ? 0 să înceapă să se în
soare toți. De unde attteă locuințe 
individuale? Problema e intr-a
devăr cam spinoasă, dar viața nu 
poate fi oprită pe loc.

Și firele duioase ale dragostei 
celor doi brodează o fericire care 
nu va putea fi destrămată 
de „probleme". Toți iubim. Nu e 
așa, tovarășe Malinov ?

FETIȚA DE SUB DRAPEL

linte un spectacol
Un cor, o echipă 

orchestră fi soliști 
din belșug. De ctnd 
aici, la Hunedoara, 
costume naționale

Dimineața zilei de „mline", 
așteptată cu neliniște de unii, cu 
nerăbdare de alții, s-a ivit tn- 
sfîrșit. Careul se formase și in 
clntecele brigadierilor drapelul 
taberei se ridica sus, tot mai sus. 
Apoi s-a fdcat^liniște. Glasul lui 
Co-ialiov anunță rezultatul între
cerii.

— Prima, brigada a treia, trei 
norme zilnic.

— Pentru fruntași, de trei ori 
ca la brigadă! — Hei rup. hei 
rup. hei rup. buuuuuml

Ecoul ducea departe, peste dor
mitoare, schele, peste dealul Chl- 
zidiului, victoria brigăzii a treia. 
Ca premiu a primit un patefon 
cu 15 plăci. Ce mai viață .Artis
tică" o să ducă acum brigada a 
Ill-a!

— Premiul doi, brigada a 
doua. Ca la brigadă... — răsună 
din nou peste tabără, iar ca pre
miu li s-a dat un aparat de foto
grafiat și un joc de șah. Dar — 
și asta era cel mai problematic — 
trebuiau să predea drapelul.

tn mijlocul careului se alinia
ză două șiruri. Cu capul tn pă- 
mint, Rădneanțu li întinde drape
lul lut Gheorghiță.

— N-ai grijă, n-o să-l ții multi 
Drapelul, mult invidiatul dra

pel. flutura acum deasupra bri
găzii a treia, tl ținea strins Oc
tavia șl simțea atita bucurie, Inc t 
a trebuit să întoarcă neapărat 
capul după ochii lui Aurel.

Premierile continuă. Se dau 
cărți celor mai buni, din toate 
brigăzile, lată-l pe Sebastiam.v 
urmărit de privirile fericite ale 
celorlalți cinci, pe Elena Pop. de 
sub boneta căreia izvorăsc 
codițe ca smoala, pe Aurel 
neș și atlția alții.

Dinspre oraș vin adieri de 
Faldurile drapelului tresar și fe
tișcana de sub el privește, zlm- 
bind unui glnd al el, jocul plin 
de fantezie al unduirilor roșii.

★
Am părăsit șantierul spre sea

ră. Am lăsat In urmă umbrele 
schelelor metalice, zgomotul be
tonierelor, brigadierii care-mi de
veniseră prieteni, am lăsat tn 
urmă o dragoste care Infioară cu 
tainele ei inimile a doi tineri. Și 
am luat cu 
trebuie 
astea.

O___ «- .-.-D- - I
derației sindicale arabe Muhamed 
Al-Djibari și Amad Aziz, au fost 
vineri după amiază la spitalul de 
copil „Emilia Irza".

Sîmbătă dimineață, liderii sin
dicali arabi au vizitat Casa Șcîn. 
teii, însoțiți de tovarășii7 losif 
Plischi, președintele C.C. al Sin
dicatului muncitorilor din indus
tria poligrafică și Nicu Dumitre
scu, directorul general al Com
binatului.

La amiază, Muhamed Al-Dja- 
bari și Amad Az.iz au făcut o vi
zită la Comitetul Central al Sin
dicatului muncitorilor din indus
triile petrol, chimie și gaz metan. 
Cu acest prilej, ei au avut o con
vorbire cu tov. Ion Dobre, preșe
dintele C.C. al acestui sindicat.

Salutîndu-i. în numele activiști 
lor sindicatului și ai tuturor ce
lor ce muncesc în industriile pe
troliferă, chimică și de exploatare 
a gazelor, tov. Ion Dobre a în
credințat pe cei doi lideri sindi
cali arabi că muncitorii petroliști 
din Romînia sînt solidari cu lup
ta pe care o duc popoarele arabe.

La rugămintea liderilor sindi
cali arabi tov. Ion Dobre a făcut 
o scurtă expunere asupra evolu
ției industriei petrolifere din 
tara noastră și a condițiilor de 
muncă și de viață ale muncitori
lor petroliști ropiîni.

„Slntem bucuroși că ni s-a ofe
rit posibilitatea de a lua contact 
cu activiștii Sindicatului munci
torilor petroliști din Romînia — 
a spus Muhamed Al-DJabari. 
Exemplul dv. este pentru noi un 
imbold. Conducerea care repre
zintă un trust într-o țară arabă 
poartă numele de „companie". 
Dar ea este de fapt al doilea gu
vern. un stat tn stat, Intervenind 
în mod ilegal în viața politică a 
țării, influențind acțiunile guver
nului. De aceea, naționalizarea 
industriei petrolifere înseamnă 
pentru noi nu numai independen
ță economică, dar și politică.

Canalul de Suez și problemele 
pe care le ridică în aceste zile nu 
interesează numai Egiptul ci pe 
toți arabii, deoarece noi consti
tuim o singură națiune cu o lim
bă comună, cu o istorie și o cul
tură comună. Iar imperialismul 
este peste tot același. Ei au cre
zut că vor putea ocupa Canalul 
de Suez în 24 de ore. Datorită 
ajutorului U.R.S.S., al dv. și al 
altor popoare, ei au fost însă o-
priȚi și, credem, vor fi obligati 
să se retragă tn cel mai scurt 
timp din Egipt".

două
Ele-

vini.

mine regretul că 
să mă despart de toate

VASILE TINCU

pe

Instalarea noului director al Teatrului 
Național „I. L. Caragiale" din București
Vineri a avut loc în sala Co

media, festivitatea instalării 
noului director al Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale", scrii
torul ion Marin Sadoveanu.

Au fost prezenji tovarășii Ion 
Pas, prim locțiitor al ministru, 
lui Culturii, Paul Cornea, direc. 
tor general in Ministerul Cul-

La uzinele „losif Rangheț" ) 
din Arad se acordă multă a- j 
tenție promovării noului în j 
producție. Tov. Constantin) 
Taszlo lucrează la o instalație j 
de călit arbori principali pen- j 
tru strunguri. Cu această ) 
instalație se economisesc j 
mari cantități de carbit, oxi- j 
gen și manoperă.

In fotografie: strungarul 
Constantin Taszlo la locul său 
de muncă.

turli, numeroși artiști, regizori 
și personal tehnic.

In numele Ministerului Cultu
rii, tov. Ion Pas a mulțumit to
varășului Vasile Moldovan pen
tru activitatea pe care a desfă
șurat-o ca director al Teatrului 
National „I. L. Caragiale" și a 
urat succes noului director.

In numele organizației de 
bază P.M.R. și comitetului de 
instituție au luat cuvîntul tova
rășii Niki Atanasiu și N. Bran. 
comir, artiști emeriti, care au în
credințat pe noul director de 
sprijinul întregului colectiv al 
teatrului.

Au mai luat cuvîntul tovarășii 
Gr. Nogacevschi, din partea or- 
ganiza(iei de bază U.T.M., Va
sile Moldovan și Ion Marin Sa
doveanu.

pă miri tul Egiptului!
Cuvîntarea lui D. T. ȘEPILOV la ședința plenară 

din 23 noiembrie 1956 a O.N.U.
NEW YORK 24 (Agerpres). - 

TASS transmite cuvîntarea r,oști
tă de D. T. Șepilov, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., la 
ședința plenară din 23 noiembrie 
a Adunării Generale a O.N.U.

Am primit rapoartele d-lui Dag 
Hammarskjoeld, secretar generai 
ai O.N.U., in legătură cu îndepli
nirea rezoluțiilor din 2 și 7 no
iembrie 1956 ale Adunării Gene
rale cu privire la rezultatele tra
tativelor sale cu- guvernul egip
tean. asupra problemelor princi
pale care se referă la prezenta și 
rolul în Egipt al forțelor armate 
extraordinare ale O.N.lj., precum 
și cu privire la măsurile de de
blocare a Canalului de Suez și 
la proiectul de rezoluție în acea
stă problemă prezentat de cele 
șase țări. Am primit de asemenea 
proiectul de rezoluție prezentat 
de cele 21 de țări ale Asiei și A- 
fricii cu privire la retragerea ne
întîrziată și totală a trupelor an- 
glo-franco-israeliene din Egipt.

Dintre documentele prezentate, 
mai important și care cere

Atacul armat împotriva Egiptului 
este o parte componentă 

a complotului colonialiștilor 
împotriva popoarelor Orientului Arab *?!ăa-aIu-

D. T. Șepilov a arătat că a- 
gresiunea Angliei, Franței și Is
raelului împotriva Egiptului re
prezintă elementul cel.mai ame
nințător al actualei situații inter
naționale.

Fapte incontestabile dovedesc 
că această agresiune a fost plă
nuită de mult și a constituit o 
parte componentă a unui plan 
larg și care țintește departe.

Ofenăiva încununată de succes 
împotriva colonialismului, lupta 
justă de eliberare națională a 
popoarelor care periclitează uria
șele supraprofituri ale monopolu
rilor străine și privilegiile de tot 
felul ale puterilor imperialiste, 
luptă care se desfășoară pe un 
front larg aproape în toate țările 
lumii arabe, au alarmat pe colo
nialiști, Bașa planurilor uneltite 
de mult în 'liniștea cabinetelor

măsuri imediate din partea 
O.N.U., este raportul privind în
deplinirea rezoluțiilor din 2 și 7 
noiembrie ale Adunării Generale 
și proiectul de rezoluție al celor 
21 de țări. In raportul de mai sus 
reiese că Anglia, Franța și Israe
lul nu numai că nu au îndeplinit 
recomandarea Adunării privind 
retragerea neîntîrziată a trupelor 
din Egipt, ci pe cît se pare, nici 
nu au de gînd să facă aceasta 
intr-un viitor apropiat.

In fața Organizației Națiunilor 
Unite stă în prezent sarcina ur
gentă de a lua măsuri eficace 
pentru a pune capăt acestor tără- 
găneli și pentru a obține îndepli
nirea neîntîrziată de către Anglia, 
Franța și Israel a cererilor Adu
nării Generale cu privire la re
tragerea trupelor. Numai astfel se 
va putea pune capăt agresiunii 
împotriva Egiptului și lichida 
consecințele acestei agresiuni. 
Se poate spune fără exagerare că 
de rezolvarea acestei sarcini de
pind tn mare măsură destinele 
păcii în Orientul Apropiat și nu

cel
păcii tn Orientul Apropiat și 
numai în Orientul Apropiat.

lnformațti
Printr-un decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romine, tova
rășul Ștefan Voitec a fost elibe
rat din funcția de ministru al 
Comerțului Interior Și numit în 
funcția de vicepreședinte ai Con 
silfului de Miniștri.

Printr-un alt decret Prezidiul 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romine a numi* 
pe tov. Gogu Radulescu in func 
fia de ministru al Comerțului In. 
terior.

Printr-o hotărîre a Conciliului 
de Miniștri au fost eliberați din 
funcția de locțiitori ai ministru
lui Invătămintului tovarășii Co- 
riolan Drăgulescu și Tudor Bug- 
nariu, primind alte însărcinări.

Printr-o hotărîre a Consiliului 
de Miniștri au fost numiți în 
funcția de locțiitori al ministru
lui Invătămintului tovarășii 
Constantin Nicută, Banyai La- 
dislau și Gheorghe Ploeșteanu,

O secție de limbă germană 
lîngă Teatrul

Ministerul Culturii a înființat 
recent pe lingă Teatrul de Stat 
din Sibiu o secție de limbă ger
mană. In felul acesta a fost îm
plinită o veche dorință a popu
lației germane din orașul Sibiu.

Prima stagiune a secției ger
mane se va deschide în ziua de 
27 noiembrie cu piesa „Mama 
curaj" de Berthold Brecht.

Curînd după deschiderea sta-

de Stat din Sibiu
glugii, colectivul va pregăti un 
spectacol de estradă. Textele și 
muzica sînt creații ale membri
lor colectivului secției.

In prezent artiștii secției ger
mane de pe lîngă Teatrul de Stat 
din Sibiu repetă piesa „Visul 
unei nopți de vară" de Shakes
peare, a cărei premieră va avea 
Ioc către sftrșitul lunii decem
brie.

că zarva propagandistică făcută 
de cercurile conducătoare ale 
Angliei și Franței în legătură cu 
naționalizarea de către guvernul 
Egiptului a companiei Canalului 
de Suez a reprezentat o perdea 
de fum sui-generis în dosul că
reia s-a pregătit atacul armat 
împotriva Republicii Egipt.

In continuarea cuvîntării sale, 
D. T. Șepilov a vorbit despre pre
gătirile îndelungate pe care le-au 
făcut Anglia și Franfa încă din 
august, pentru atacul împotriva 
Egiptului.

Nu se poate să nu se sublinie
ze — a spus D. T. Șepilov — și 
faptul că atacul armat împotriva 
Egiptului a avut ioc aproape con
comitent cu încercarea de a să- 
virși un putch fascist în Unga
ria.

din Londra și Paris a fost inten- Agresorii și-au pus evident 
tia de a da o lovitură neașteptată mari speranțe în faptul că aten-

retragerea prealabilă a tuturor 
trupelor străine din Egipt. In al 
doilea rînd, reglementarea acestei 
probleme este posibilă exclusiv 
pe calea tratativelor bazate pe 
respectarea drepturilor suverane 
inalienabile ale Egiptului, iar 
folosirea oricăror forte armate 
străine pentru a exercita presiuni 
asupra Egiptului este inadmisi
bilă. De aici rezultă că forțele 
armate ale O.N.U. nu pot avea 
nici o legătură cu reglementarea 
definitivă a problemei Suezuluil 

In situația actuală încordată 
nu poate decît să ne provoace 
un sentiment de adîncă îngrijo
rare făptui că anumite -cercuri 
încearcă de a abate atenția Adu
nării Generale de la problema 
principală, problema fundamen
tală, de la faptul că agresorii 
pînă în prezent nu au îndepli
nit și nu vor să îndeplinească 
recomandarea cu privire la re
tragerea imediată a trupelor lor 
din Egipt. Discursul de astăzi al 
d-lui Lloyd în acest sens nu ne 
dă speranțe deosebite. El nu a 
dat un răspuns direct Adunării 
Generale — dacă Anglia. Franța 
și Israelul intenționează să Inde- 

" Țtărîf!* ale 
-T-w . — —--r-w, -rtuuucrif z-u .privire ia

pelor anglo-franceze care au de- retragerea imediată și totală a 
....................................  i

o formulă generală destul de 
! etpstițg cu privire la faptul că 

trupele agresorilor vor fi retrase 
de pe teritoriul egiptean „de în
dată ce va fi posibil". Dl, f-loyd 

■ a încercat să ascundă faptul că 
puterile care au comis agresiu
nea împotriva Egiptului refuză 
să îndeplinească hotărîrile Adu- 

' nării Generale, pretextînd 
: chipurile, Anglia are grijă 
; prestigiul" forțelor armate 
! O.N.U,, că acestor forțe le

problemă. După retragerea tru
pelor Angliei și Franței din Port 
Said, unitățile O.N.U. nu trebuie 
să exercite nici un fel de funcții 
nici la Port Said și nici în regiu
nea Canalului în general.

Trebuie subliniat insă că din 
partea cercurilor guvernante ale 
țărilor care au întreprins atacul 
agresiv împotriva Egiptului se fac 
multiple încercări de a interpre
ta greșit destinația și funcțiile 
forțelor armate ale O.N.U. Ast
fel, de pildă, în aceste țări cir
culă ideea că forțele armate ale 
O.N.U. reprezintă un fel de în 
locuitoare ale trupelor de ocupa
ție ale Angliei, Franței și Israe
lului. Totodată se afirmă tot mai 
frecvent că trupele anglo-france- 
ze trebuie să rămină în sectoa
rele cotropite de ele pe terito
riul egiptean, atît timp cît nu 
se va realiza ideea așa-zlsei „in
ternaționalizări a Canalului".

Asupra acestui fapt, îndeosebi, 
a făcut aluzii de la această tri
bună astăzi dl. Lloyd, ctnd a spus 
că staționarea trupelor pe terito
riul egiptean este legată de pro
blema reglementării libertății 
navigației pe Canalul de Suez

* ti w as agAiti
bafc.at De teritoriul Egiptului 
află funcționari al foslei Com 
r.i; a Canalului de _ rJ

In prezent este clar pentru toți Pen’ru a Pune m'na >e
îărntă conducerea canalului.

i se. - v -

și puternică u»po»f*<pr ^IțientU- Xif «pinfei puWțce Vă fi «bătută 
lui Arab-s-ati ridieat, lovi- la acțiunea lor de zarva fă-
tură care urmărea i _ 
pozițiilor pierdute de imperialișl- -• . ,
și zdrobirea mișcării de eliberare în Jurul evenimentelor din Unga- 
natională în această regiune. ria.

Agresiunea împotriva Egiptului 
a avut caracterul unui crunt 

război colonial

de propaganda reacționară
« ■ -. în rrit-itl ovnn i tn-i o m Ț o 1 z

Acum, după încetarea focului, 
în mod indiscutabil, problema res
tabilirii navigației pe Canalul de 
Suez este urgentă și nu suferă 
amînare. Guvernul egiptean după 
cum ne-a comunicat dl. Ham- 
marskjoeld, consideră că lucrările 
de deblocare a Canalului trebuie 
să înceapă imediat după pleca
rea forfelor armate neegiptene 
din Port Said și din regiunea 
Canalului și că încheierea con
tractelor cu firmele respective 
este o chestiune care privește 
numai Egiptul.

Rolul O,N.U. în rezolvarea 
unei probleme atit de importante 
trebuie să constea în ajutorarea 
Egiptului în această direcție, Ar 

însă, dacă 
propune In 
apuca sin- 
Canalul de 
fel de a-

0 reuniune
0 zi obișnuită de început de 

iarnă, cu puțin frig, puțină ză
padă și cu multă voie bună. O zi 
obișnuită de lucru la sflrșitul că
reia tinerii de la fabrica „Răscoa
la din 1907“ aveau să ia parte 
la o reuniune tovărășească, pri
lej de a admira noile clntece și 
dansuri ale echipei artistice a 
fabricii, prilej de distracție tine
rească. Ziua de ieri va rămine 
totuși mult timp vie in aminti
rea tinerilor din această fabrică, 
deoarece n-a fost o reuniune o- 
bișnuită. Cea de ieri a fost închi
nată unui eveniment deosebit ; 
decorarea cu „Ordinul Lenin" a 
gloriosului Comsomol Leninist,

De-abia încetase sirena ce a- 
nunța sflrșitul orelor de muncă 
și tinerii se îndreptau spre sala 
de festivități, clnd pe poarta fa
bricii au intrat clteva mașini. 
Din ele au cobortt cei care aveau 
să sărbătorească împreună cu 
muncitorii de la fabrica „Răs
coala din 1907“ acest măreț eve
niment pentru Comsomolul so
vietic. cea de a 5-a distincție pri
mită de-a lungul anilor săi de 
activitate. Venise un grup de 
comsomoliști sovietici și un grup 
de studenți de la Universitatea 
„C. I. Parhon" din Capitală.

Primiți cu flori și cu o caldă 
manifestare de prietenie, oaspeții 
au ascultat alături de tinerii din 
fabrică conferința despre lupta 
șl activitatea Comsomolulul Le
ninist ținută de ttnărul economist 
Dumitru Marinescu ce șl-a ter
minai de curînd studiile In 
U.R.S.S. Participanții au subit-

a prieteniei
niat cu însuflețite aplauze cuvin
tele vorbitorului care a arătat 
succesele deosebite obținute de 
comsomoliști tn lupta pentru con
struirea comunismului tn marea 
Uniune Sovietică.

A luat cuvîntul tn cadrul a- 
cestei reuniuni și comsomolistul 
1. F. Kirienko din Kiev care a 
arătat dragostea și recunoștința 
pe care comsomoliștii o poartă 
partidului și guvernului sovietic 
pentru înalta distincție acordată. 
El a mulțumit totodată utemiști- 
lor de la fabrica „Răscoala din 
1907“ pentru invitația de a par
ticipa la sărbătorirea decorării 
Comsomolutui cu „Ordinul Le
nin", dovadă a prieteniei trainice 
dintre tineretul romtn și sovietic.

Comsomoliști și utemiști, stu
denți și muncitori, un trainic co
lectiv adunat ieri după-amiază la 
fabrica bucureșteană au petrecut 
apoi o seară plăcută. Au aplau
dat împreună echipa artistică a 
întreprinderii, au vizitat secțiile 
productive ale fabricii, au legat 
prietenii trainice. Comsomoliștii 
T. T. Utiuș și V. A. Krasiuk din 
Dnepropetrovsk, studenții Nicolae 
Statone șl Bulai Alexandru de 
la Facultatea de filozofie a Uni
versității „C. I. Parhon" din Ca
pitală, Dumitru Gelcă, Aurelio 
Ignătescu, Aurelia Mircea de la 
fabrica „Răscoala din 1907“ au 
clntat și dansat împreună cu toți 
cei prezenți, ca un simbol al 
prieteniei dintre muncitori șl stu
denți, dintre comsomoliști și 
utemiști.

GH. ANGELESCU

Vorbind despre atrocitățile să
vîrșite de invadatori pe teritoriul 
Egiptului, D. T. Șepilov a arătat 
eă aviația agresprițor a -bombar
dat orașe'și așezări pașnide tinde 
pu existau și nici nu, puteau exi
sta mici'un fel 'da otișetive mili-, 
tare. Organizatorii teroarei ae
riene se călăuzeau după un calcul 
rece : ei credeau că atacurile lor 
vor înspăimînta pe egipteni, vor 
provoca în rîndurile acestora pa
nică, îi vor sili să capituleze. La 
Ismailia, aviația a distrus prin 
bombardament 60 de case, la Ale
xandri» și Firdan au fost provo
cate de asemenea distrugeri mari. 
Dar cele mai mari distrugeri le-a 
suferit orașul Port Said.

Nu pot fi ascultate și citite 
fără emoție relatările oamenilor 
care au văzut cu ochii lor ora
șul Port Said distrus de bombar
damentele barbare, cu mormanele

Să fie lichidate 
consecințele 

Să fie asigurată 
în Orientul

D. T. Șepilov a vorbit tn con
tinuare despre rezultatele războ
iului agresiv împotriva Egiptului.

Agresorii au considerat că nă- 
pustindu-se împotriva Egiptului 
ei vor acapara în întregime zona 
Canalului de Suez, vor pune mîna 
pe administrarea lui șl vor trans
forma din nou Canalul tntr-o 
sursă de îmbogățire a milionari
lor anglo-francezi. Și care este 
rezultatul ? Agresorii au suferit 
în primul rînd o înfrtngere mili
tară. Ei nu au reușit să acapareze 
Canalul. Ei l-au scos numai din 
funcțiune prin bombardamentele 
lor și au dat prin aceasta o lo
vitură foarte puternică propriilor 
lor interese economice. Au fost 
distruse legăturile comerciale ale 
statelor asiatice și europene. A 
fost distrus sistemul de aprovizio
nare cu petrol a țărilor Europei 
occidentale. Importul dș petrol al 
acestor state din regiunile Orien
tului Apropiat și Mijlociu era de 
aproximativ 100 milioane tone a- 
nual. Aceașta nu a putut să nu 
înrăutățească situația economică 
a unor țări ca Anglia, Franța. 
Germania occidentală, Suedia .și 
altele, deoarece aceste țări pri. 
mese din regiunile Orientului A- 
propiat între 96 și 60 la sută din 
petrolul pe care îl consumă.

Vorbind despre refuzul Angliei 
Franței și Israelului de a-și re
trage trupele de pe teritoriul 
Egiptului, D. T. Șepilov a decla 
rat:

Intr-adevăr, ce dovedesc ras. 
punsurile guverneior acestor trei 
state la scrisoarea d-lui Ham 
marskjoeld? Ele nu cuprind decît 
promisiuni vagi de a realiza sub 
forma unui „gest de bună voin
ță" o retragere parțială a unor 
unități militare. Totodată, se pun 
unele condiții absolut inaccepta-

de cadavre de femei și copii. Nu 
pot fi privite fără indignare foto
grafiile publicate tn presă ale 
străzilor distruse din Port Said, 
acopdrite dd cadavrele oamenilor 
nevinovați.

După ce a vorbit despre masa
crele săvîrșite de agresori Îm
potriva populației pașnice egip
tene, D. T. Șepilov a declarat;

UNIUNEA SOVIETICA SPRI- 
JINA CEREREA EGIPTULUI CU 
PRIVIRE LA CERCETAREA A- 
TROCITAȚILOR COMISE DE 
TRUPELE INVADATOARE FA
ȚA DE POPORUL EGIPTEAN, 
CU PRIVIRE LA CERCETAREA 
DISTRUGERILOR ȘI CRIME
LOR SAVIRȘITE DE TRUPELE 
ANGLO-FRANCEZE LA PORT 
SAID ȘI TRUPELE ISRAELIE. 
NE LA GAZA, RAFAH, ȘI EL- 
ARIȘ. EGIPTUL CERE IN MOD 
JUST CA AGRESORII SA FIE 
PEDEPSIȚI,

• pînă la capăt 
agresiunii I 
o pace trainică 
Apropiat!

bile ca și cum Anglia, Franța și 
Israelul s-ar afla în mod legal 
tn Egipt iar O.N.U. apare tn 
rolul de solicitator.

în timp ce are loc această co
respondență, agresorii procedea
ză la întărirea pozițiilor acapa
rate pe teritoriul egiptean. Se 
naște întrebarea legitimă :

Nu este oare hotărirea An
gliei și Franței cu privire la în
cetarea operațiunilor militare îm
potriva Egiptului o manevră prin 
care se urmărește să se clștige 
timp, să se ob|ină răgazul In 
vederea acumulării de forțe tn 
scopul reluării războiului agre
siv nu numai împotriva Egiptu
lui, ci și împotriva altor țări din 
Orientul Arab pe scară și mai 
mare:?

în problema retragerii de pe 
teritoriul egiptean a forțelor ar
mate care l-au cotropit orice ter
giversări sînt Inadmisibile. Con 
tinuarea ocupației teritoriului 
egiptean, înseamnă continuarea 
războiului împotriva Egiptului. 
Atît timp ctt forțele armate care 
au invadat Egiptul nu vor fi re 
trase complect de pe teritoriul 
egiptean, nu se poate considera 
că primejdia pentru pace In 0- 
rientul Apropiat, a slăbit cîtuși 
de puțin. Această concluzie ca
pătă o însemnătate cu atît mai 
actuală cu cît în ultimul timp 
forjele reacționare își intensifică 
în mod vizibil uneltirile în țările 
vecine cu Egiptul.

Vorbind despre staționarea tru
pelor O.N.U. în Egipt, D. T. Șe
pilov a declarat: Este necesar 
să se precizeze cu toată clarita
tea unde trebuie șă staționeze 
forțele armate ale O.N.U., care 
trebuie să fie termenul rămtneril 
lor șl ce funcții trebuie să înde
plinească. Guvernul sovietic spri
jină poziția Egiptului în această

fi cel puțin straniu 
O.N.U., după cum se 
prezent de unii, s-ar 
fură să administreze 

uez apărînd ca un 
rendas al său.

Vorbind despre urzelile răz
boinice ale imperialiștilor anglo- 
francezi în Orientul arab, D. 
T. Șepilov a declarat:

In această privință, nu putem 
trece cu vederea planurile vaste 
de schimbare a hărții Orientului 
arab dezbătute astăzi în cercuri
le strins legate de monopolu
rile imperialiste. In sprijinul a- 
cestor planuri se promovează 
teoria cu privire la faptul că în 
secolul nostru „reglementarea 
politică în Orientul Apropiat s-a 
produs totdeauna după răz
boaie", și că tocmai acum este 
momentul prielnic pentru astfel 
de schimbări în această regiune

Astfel, pronunțîndu-se împotri
va restabilirii status quo-ului care 
a existat în Orientul arab înainte 
de începerea operațiunilor milita
re, adepții acestor planuri pro
pun următoarele idei concrete:

In primul rînd, se propune să 
se lichideze o întreagă țară ara
bă — Iordania pentru „nesu
punere" și să se dea teritoriul Ior
daniei Irakului, care „în schimb" 
trebuie să consimtă la încheierea 
păcii cu Israelul și să devină pro- 
movatorul unei anumite politici 
în această regiune.

In al doilea rînd, se propune 
să nu se înapoieze Egiptului re
giunea Gaza și insulele Tiran și 
Sanafir din golful Akabla acapa
rate de Israel, ci să fie „interna
ționalizate" și să rămînă sub con
trolul O.N.U.

In al treilea rînd, se recoman
dă să se oblige Egiptul să dea 
puterilor occidentale „garanții" 
convenabile în problema Canalu
lui de Suez, adică cu alte cuvin
te să renunțe la suveranitatea sa 
si să accepte planurile unui con- 
frol internațional asupra Cana
lului.

In al patrulea rînd, se propune 
ca S.U.Â. să intre în pactul de 
la Bagdad. Autorii unei astfel de 
propuneri declară că țelul asocie
rii S.U.A. la pactul de la Bag
dad trebuie să însemne legaliza
rea amestecului Statelor Unite 
în treburile Orientului Apropiat 
și Mijlociu. Este simptomatic că 
se face o analogie între pactul 
de la Bagdad Șl acordul încheiat 
de S.U.A. cu ciankaișiștii care 
s-au aciuit pe insula Taiwan.

Toate acestep ilustrează în 
mod convingător că în anumite 
cercuri expansioniste din S.U.A. 
se zămislesc noi proiecte colonia
liste care periclitează în mod 
serios interesele vitale ale popoa
relor arabe și cauza păcii.

Trebuie să subliniem, totuși, că 
autorii unor astfel de planuri nu 
țin seama de adevărata realitate. 
Poporul egiptean ca și alte po
poare din Orientul Arab care se 
bazează pe sprijinul moral al tu
turor popoarelor iubitoare de 
pace este ferm hotărît să-și ape
re drepturile sale- suverane.

In aceste condiții pentru An
glia, Franța și Israel nu există 
decît o singură soluție rațională : 
să retragă imediat trupele lor 
din Egipt.

încercările de a reînvia proiec
tul „internaționalizării" Cana, 
lului pe baza așa zisei „platfor- 
me a celor 18 state", „a planului 
Dulles" și de a-l asocia cu pro- 
blema privind destinația șl func
țiile forțelor armate ale O.N.U. 
stnt cu totul neîntemeiate.

In primul rînd reglementarea 
problemei Suezului presupune

că, 
..de 
ale 

_______ r„___ _ tre
buie timp pentru a se instala și 
a se consolida In Egipt, că An
glia, după cum a declarat dl. 
Lloyd, vrea să facă In așa fel ca 
să nu se rldă de forțele genera
lului Burns etc. Cui nu.i este 
clar caracterul iluzoriu, și îmi 
permit chiar să spup ridicol, al 
unor astfel de argumente ?

In loc să cerem Angliei, Fran
ței și israelului să retragă ne
condiționat și neintirziat forțe
le lor armate de pe teritoriul e- 
giptean ni se propune să ne pre
ocupăm, tn primul rînd, de exa
minarea unei serii de probleme 
tehnice. Indiscutabil că aceste 
probleme au o importantă des
tul de mare și Adunarea Gene
rală desigur va trebui să se o- 
cupe de ele. Slntem gata la rtn- 
dul nostru să contribuim după 
puterile noastre ca problema cu 
privire la prezența și funcțiile 
forțelor de poliție ale O.N.U., 
precum și problema cu privire 
la deblocarea canalului să fie 
soluționate just. Dar principala 
atenție trebuie să fie acordată 
problemei fundamentale — pro
blemei retragerii trupelor agre. 
sorilor de pe teritoriul egiptean. 
Nu mai vorbesc de faptul că 
unele probleme tehnice, adminis
trative și financiare puse astăzi 
pe primul plan sînt prezentate 
cu fotul nejust sau tn orice caz 
au un caracter contradictoriu. Se 
propune, de pildă, ca întreține
rea forțelor armate ale O.N.U. să 
fie suportată de toți meRbrii Or
ganizației Națiunilor UnKe, pro
portional cu participarea lor la 
buget, în. timp ce însăși. logica 
ne sugerează aă aceste cheltuieli 
trebuie să fie suportate de acele 
state care au dezlănțuit agresiu
nea neprovocată împotriva Egip. 
tului. A-i elibera de răspunde
rea materială pentru întreținerea 
forțelor armate extraordinare ale 
O.N.U. înseamnă a Încuraja pe 
agresori.

Aceasta se referă cu atît mai 
mult la finanțarea lucrărilor 
pentru refacerea canalului, Ne 
întrebăm: de ce refacerea ca. 
naiului trebuie să se facă nu pe 
cheltuiala agresorilor care l-au 
distrus, ci pe cheltuiala altor 
state ?

Toate aceste probleme, firește, 
cer o examinare cuvenită și nu 
intenționez să insist asupra lor 
în mod amănunțit.

Este limpede însă că atît timp 
cît intervenționiștii vor rămine 
pe pămîntul egiptean toate calcu
lele și planurile de deblocare a 
canalului, precum și alte planuri, 
sînt clădite pe nisip. Dv. veți 
putea să ridicați miine de pe 
fundul canalului rămășițele unui 
vas diștru-s de bombele anglo- 
franceze Care împiedică naviga
ția, dar poimîine, în cazul reîn
ceperii acțiunilor militare, vor 
putea ajunge pe fundul canalu
lui zeci de noi vase I

Aceste temeri sînt cu atît mai 
întemeiate cu cît din regiunea 
Orientului Apropiat sosesc nu
meroase știri cu privire la con
centrarea de noi forte ale Angliei 
și Franței tn această regiune. Si
tuația rămine extrem de încor
dată și destinderea acestei în
cordări se poate produce numai 
într-un singur caz: dacă inter
venționiștii vor părăsi imediat 
Egiptul.

In încheierea cuvîntării sale, 
D. T. Șepilov a declarat:

Delegația sovietică sprijină în 
întregime proiectul de rezoluție 
prezentat de cele 21 de țări ale 

și consideră că 
necesar ca Adunarea Gene-

întregime proiectul de rezoluție

Asiei și Africii 
este ... __ ____ _______ _
rală să confirme in modul cel 
mai categoric cererea sa eu pri 
vire la retragerea imediată și to 
tală a trupelor Angliei, Franțr 
și Israelului din Egipt.
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IN DEZBATERILE DE LA O. N. U.

Majoritatea vorbitorilor se 
împotriva agresiunii din

pronunță 
Egipt

Ședințele plenare ale Adunării 
Generale a O.N.U. din ziua de 
22 noiembrie au fost consacrate 
dtscutiel de politică generală. 
Prințul a luat cuvtntul reprezen
tantul Franței, Christian Pineau.

Referindu-se la discuțiile din 
cadrul plenarei tn problema a- 
gresiunii împotriva Egiptului, 
Pineau șl-a exprimat cu cinism 
părerea de rău tn legătură cu 
faptul că această problemă a 
fost considerată „attt de impor
tantă". Arăttnd că ' ' 
mitor țări In această 
ne-a uimit", Pineau 
că Franfa și Anglia 
agresiunea împotriva 
nu va fi condamnată 
publică.

Tn continuare a luat cuvtntul 
conducătorul delegației sovietice 
D. T. Șepilov, ministrul de ex
terne al Uniunii Sovietice (Cu- 
vlntarea a fost publicată tn zia
rul de ieri — N.R.).

Delegatul S.U.A., Lodge, a 
luat cuvtntul pentru a face ob
servații pe marginea discursu
lui lui Șepilov. Lodge și-a mani
festat nemulțumirea fafă de pro
punerea reprezentantului sivi*- 
tie de a se retrage ptnă tn doi 
ani toate trupele străine ce sta-

Corespondență din New York

.votul anu- 
chestiune 

recunoaște 
sperau că 
Egiptului 

de opinia

fionează pe teritoriul celorlalte 
state și tn problema bazelor 
militare tn afara frontierelor na
ționale proprii. Lodge s-a stră
duit să justifice existența unei 
largi refele de baze militare a- 
mericane pe teritorii străine si
tuate la mari distante de Statele 
Unite.

Reprezentanții unor țări din 
Asia și Africa au vorbit despre 
condamnarea la care istoria su
pune colonialismul.

Amplul expozeu al primului 
ministru ceylonez Bandaranaike 
— care a stăruit asupra necesi
tăți de a se restabili drepturile 
legale ale Chinei la O.N.U. — 
ca și cuvîntările delega/ilor Cam- 
bodgiei șl Iordaniei s-au ocupat 
pe larg de agresiunea Angliei, 
Franfei șl Israelului Împotriva 
Egiptului, condamnlnd-o cu vehe
mență.

Merită si subliniem că Ban
daranaike s-a pronunțai împo
triva încercărilor adepfilor ames
tecului tn treburile Intern» ale 
Ungariei de a impune acestei

țări alegeri sub supravegherea 
O.N.U.

R. P. Mongolă are dreptul 
incontestabil de a fi membră

a O.N.U.
ULAN-BATOR 24 (Agerpres). 

TASS transmite: Ziarul „Unon" 
publică următoarea declarație a 
unui purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.P. Mongole.

Republica Populară Mongolă 
are dreptul incontestabil de a fi 
membră a O.N.U. Exprimînd vo
ința poporului mongol, convins 
de acest drept al său legitim, 
guvernul R.P. Mongole a adre
sat tn luna septembrie a.c. O.N.U. 
cererea ca in cadrul celei de-a 
11-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., care are loc în pre
zent, să fie examinată problema 
admiterii R.P. Mongole în Orga
nizația Națiunilor Unite. Aceasta 
este a patra cerere a Republicii 
Populare Mongole adresată 
O.N.U. începind din anul 1946. 
Totodată la 14 septembrie și la 30 
octombrie a.c. a fost adusă la cu
noștință d-lui Dag Hammarsk
joeld, secretar general al O.N.U,, 
dorința guvernului R.P. Mongo
le de a-și trimite reprezentanți, 
in calitate de observatori, pen
tru ca ei să poată asista la exa
minarea cererii guvernului R.P. 
Mongole in organele corespunză
toare ale O.N.U. în timpul celei 
de-a 11-a sesiuni a Adunării Ge
nerale. Statul nostru și.a numit 
observatorii și a prezentat lista 
lor.

Dar, în telegrama domnului 
adresată min-is- 
Externe ai R.P. 
încercări de a 

noastră pe mo- 
Generală nu ar

Hammarskjoeld, 
trului Afacerilor 
Mongole, se fac 
respinge cererea 
tiv că ..Adunarea 
dispune de reguli care ar pre
vedea prezența în cadrul sesiunii

a unor observatori al atatelor 
care nu sînt membre ale O.N.U.".

Sîntem ferm convinși că pre- 
zența unor observatori ai Repu
blicii Populare Mongole in 
timpul examinării în organele 
corespunzătoare ale Organizației 
Națiunilor Unite in cadrul celei 
de-a 11-a sesiuni a Adunării Ge
nerale, a cererii R.P. Mongole cu 
privire la admiterea statului nos
tru în O.N.U., ar da rezultate 
pozitive în rezolvarea acestei 
probleme.

De aceea la 17 noiembrie 1956 
ministrul Afacerilor Externe al 
R.P. Mongole a adresat secreta, 
rului general al O.N.U. o telegra
mă de răspuns în care se spune 
printre altele: „Guvernul Repu
blicii Populare Mongole dorește 
să-și trimită reprezentanți în ca
litate de observatori la O.N.U., 
pentru ca> ei să poată asista la 
examinarea în organele corespun
zătoare sie O.N.U. Jn cadrul ce
lei de-a 11-a sesiuni a Adunării 
Generale a cererii R.P. Mongole 
cu privire la admiterea el în 
O.N.U. Tocmai acest lucru a fost 
formulat în scrisoarea din 14 
septembrie 1956 a președintelui 
Consiliului de Miniștri al R.P 
Mongole și în telegrama mea d’n 
30 octombrie 1956. Aș dori să 
mă refer în legătură cu aceasta 
la practica activității O.N.U., 
atunci cînd observatori ai state
lor nemembre ale O.N.U. au asistat 
la examinarea în O.N.U. a pro
blemelor care Ii interesau".

Considerăm, se spune în în
cheierea declarației, că O.N.U. 
trebuie să satisfacă în 
dreptății această cerere a 
Mongole.

★
Tn ședinfele de vineri ale A- 

dunării Generale a retnceput 
xaminarea situației din Orientul 
Apropiat și Mijlociu. Reprezen
tantul Sudanului, Mahgub. a 
condamnat agresiunea Angliei si 
Franței și faptul că cele două 
mari puteri ignorează hotărlrea 
O.N.U. și. prin diferite tertipuri, 
încearcă să-și prelungească ocu
pația in zona Canalului de Suez, 
punind astfel tn pericol pacea 
lumii.

Reprezentantul Cehoslovaciei, 
V. David și Rifai. delegatul Ior
daniei au sprijinit de asemenea 
rezolufia celor 21 de state care 
cer retragerea trupelor agresoare 
din Egipt.

Șeful delegației egiptene, M. 
Favzi, a subliniat că tn timp ce 
Adunarea Generală examinează 
noi proiecte de rezolufie, suvera
nitatea Egiptului este violată tn 
modul cel mai grosolan.

El a respins pretențiile ridicate 
de Pineau tn legătură cu „con
trolul international" ce ar trebui 
efectuat pe Canalul de Suez.

Din declarația lui Lloyd, mi
nistrul de externe al Angliei, s-a 
văzut cit de colo că Anglia șt 
Franța n-au de gtnd să se gră
bească să-și retragă trupele din 
Egipt. El a declarat că Anglia 
condiționează retragerea trupelor 
din Egipt de rezolvarea satisfă
cătoare pentru ea a problemei 
Canalului de Suez.

Delegatul Siriei, Farid Zein ed 
Din, a relevat că tn cazul ctnd 
O.N.U. nu va asigura îndeplini
rea rezoluției sale cu privire la 
retragerea imediată a trupelor, 
diferiți membri ai O.N.U., tn 
primul rînd țările direct amenin
țate. vor fi nevoite să ia măsuri 
pentru propria lor securitate.

Concentrarea trupelor isreliano- 
franceze la frontierele Siriei con
tinuă și aceasta creează o pri
mejdie foarte serioasă.

După delegatul Argentinei, car» 
a încercat să lege problema agre
siunii împotriva Egiptului de 
problemele Canalului de Suez, șt 
reprezentantul statului Panama, 
primul tn cursul 
luat cuvtntul D.

Este lesne de 
încordare a fost 
tarea șefului delegației sovietic»

după amiezii a 
T. Șepilov. 
înțeles, cu cttă 
urmărită cuvin-

(pe care o publicăm In pag. 3-a 
- N. R.).

Delegatul canadian, Pearson, 
a spus că proiectul de rezolufie 
propus de țările Asiei și Africii, 
este chipurile „In prezent de 
prisos". Tn schimb Pearson a 
cerut Adunării Generale să se 
ocupe de proiectul de rezoluție 
prezentat de delegațiile Canadei, 
S.U.A.. Columbiei, Indiei, Norve
giei și Iugoslaviei, care aprobă 
acfiunile secretarului general in 
ce privește deblocarea Canalului 
de Suez.

Lucrările de curățire a canalu
lui și restabilire a navigației, — 
a spus intre altele conducătorul 
delegației Poloniei. M. Nasz- 
koiDski trebuie să înceapă numai 
după retragerea trupelor străine 
de pe teritoriul egiptean. M. Nasz- 
kowski a subliniat că toate chel
tuielile legate de aceste lucrări 
trebuie să fie suportate de țările 
care au săvirșlt agresiunea.

Reprezentantul irakului, Dje- 
matt a spus că există dovezi după 
care fările care au săvlrșit agre
siunea nu au intenfia să-și re
tragă trupele.

Eban, reprezentantul Israelului, 
a citat un mare număr de „con
diții", „asigurări", „garanții" etc. 
etc., necesare chipurile, înainte ea 
forfele armate israeliene să poată 
fi retrase.

Guvernele Angliei și Franței 
a spus reprezentantul Bulgariei, 
K. Lukanov. doresc să folosească 
tn prezent forfele O.N.U. pentru 
ca, cu ajutorul lor să atingă unu! 
din scopurile lor inifiale — „in
ternaționalizarea" Canalului. Nu
mai așa pot fi explicate cererile 
unor cercuri ale Angliei și Fran
ței de a schimba sarcinile șl func
țiile for/elor armate ale O.N.U., 
transformtndu-le din forfe de 
control tn forfe de ocupafie.

Tn ședinfa din dimineața zilei 
de 24 noiembrie a Adunării Ge
nerale au rostii cuvtntări repre
zentanții Greciei, Filipinelor, Re
publicii Populare Romîne, S.U.A.. 
Franței și alfii.

Dezbaterile de ta O.N.U. arată 
clar: cu cît puterile agresoare 
tărăgănează retragerea lor, eu 
attt valul de proteste e mai pu
ternic, demascarea lor e mai 
complectă. I ncurclndu-se tot mai 
adine tn aventura pe care au por
nit-o, statele agresoare, suportă 
puternice lovituri la O.N.U. și se 
văd tot mai izolate.

C. RADUCANU

Puternică demonstrație de protest 
la Bagdad

DAMASC 24 (Agerpres). — pactul de la Bagdad șl în spri- 
Potrivit relatărilor presei, la 22 jinul Egiptului.
noiembrie la Bagdad a avut loc Pentru împrăștierea demon- 
« stra|îei guvernul a folosit forțeo puternică demonstrație de p o- arm>ff urma cjocnjrji au fo‘f 
test împotriva politicii guvernului onjorțți sau răniți peste 80 de 
Nuri Said, pentru ieșirea țării din oamenr.

spiritul
R.P.

Anglia și Franța tărăgănează 
retragerea trupelor din Egipt

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția France 
Presse, secretarul general al 
O.N.U., Dag Hammarskjoeld, a 
dat publicității raportul pe care-l 
va prezenta Adunării Generale 
O.N.U. cu privire la aplicarea 
rezoluțiilor privind încetarea fo
cului și retragerea forțelor mili
tare străine din Egipt. Raportul 
conține răspunsurile guvernelor 
Franței, Angliei și Israelului la 
cererea secretarului general de a 
i. se da preciziuni asupra felului 
în care aceste țări au înfăptuit 
rezoluțiile O.N.U. în răspunsul 
său guvernul francez afirmă că 
o treime din forțele franceze de
barcate inițial în Egipt ar fi fost 
deja retrasă. Tn ce privește re
tragerea celorlalte unități din 
corpul expediționar atît din răs
punsul guvernului francez cît și 
din cel al guvernului englez 
reiese că Anglia și Franța vor

să amîne evacuarea teritoriului 
egiptean sub pretextul că forțele 
O.N.U. ar fi deocamdată „în 
stadiul de creare și nu ar fi în 
măsură să asigure îndeplinirea 
funcțiunilor ce le-au fost încre
dințate". Secretarul general al 
O.N.U a dat de asemenea publi
cității textul unei scrisori adre
sată ministrului de Externe al 
Israelului în legătură cu situația 
din zona Gaza. In această scri
soare Hammarskjoeld cere guver
nului” 'sraelian „să permită unui 
grup de observatori O.N.U. să 
staționeze în zona Gaza. Agen
ția Associated Press anunță că 
în orașul Rafa situat în zona 
Gaza ar fi avut loc tulburări cu 
care prilej trupele israeliene au 
împușcat 50 de persoane, aproa
pe toți refugiați arabi din Pa
lestina. Purtătorul de cuvînt al 
guvernului israelian a recunoscut 
acest incident sîngeros.

Noi dovezi care acuzd
reacțiunea occidentala

BUDAPESTA 24 (Agerpres). 
— tn ultimul timp devin cunos
cute numeroase alte fapte care 
atestă amestecul cercurilor reac
ționare occidentale în evenimen
tele care au început la 23 octom
brie în Ungaria și aruncă lumină 
asupra felului în care au pătruns 
în Ungaria emigranți fasciști 
unguri, aflați in Germania oc
cidentală.

Postul de radio Budapesta re
latează următoarele amănunte :

„Se știe că in Bavaria, la 
Transtein. există un lagăr con
dus de americani, in care mem
brii fostelor forțe armate ungare 
emigrați în Germania occidentală 
în 1945 au primit instrucție mi-
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litară. In zilele de 24, 25 , 
octombrie ungurii din acest la
găr au fost transportați în gru
puri în Austria, iar de acolo au 
fost duși cu avionul în Ungaria. 
Misiunea lor era de a instiga îm
potriva regimului pe ce) aproxi
mativ 300.000 de membri ai mi
norității germane din Ungaria.

Acum cei mai mulțî dintre in
stigatori au revenit la Transtein. 
Ziariștii din Miinchen au vrut să 
le ia interviuri, dar autoritățile 
germane le-au interzis intrarea 
în lagăr".

Scriitoarea austriacă Eva Prie- 
ster scrie tn ziarul „Osterrei- 
chische Volksstimme" că propa. 
ganda sistematică făcută de pos
turile de radio străine stînjeneșie 
foarte mult normalizarea situa
ției din Ungaria.

N. A Bulganin a primit 
pe ambasadorii 

R.P. Ungare și R. D. 
Vietnam la Moscova 
MOSCOVA 24 (Agerpres). —

TASS transmite: La 24 noiem
brie N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a primit pe J. Boldoczki, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare 
Ungare.

Ambasadorul a transmis mul
țumirile Republicii Populare Un
gare pentru ajutorul în alimente 
și alt ajutor material acordat po
porului ungar de Uniunea So
vietică.

★
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 24 noiem
brie N. A. Bulganin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit pe Nguen Long 
Bang, amabasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii De
mocrate Vietnam, și a avut cu el 
o convorbire.

Congresul Uniunii 
Tineretului Muncitor 

din Albania
TIRANA 24 (Agerpres). — La 

23 noiembrie s-a deschis la Ti
rana cel de-al Ill-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Muncitor din 
Albania. In sala Adunării Popu
lare participă la ședințele Con
gresului 602 delegați și numeroși 
oaspeți.

Todi Lubanja, prim secretar al 
C.C. al U.T.M. a prezentat ra
portul de activitate al Comite
tului Central al Uniunii Tineretu
lui Muncitor din Albania.

Pe marginea raportului au în
ceput dezbateri.

Mitingul de protest al studenților șl aspiranților romtni 
la Moscova împotriva calomniilor și minciunilor 

și posturi de radio apuseneunor ziare
MOSCOVA 24.—Corespondentul 

Agerpres transmite: In seara zilei 
dc 24 noiembrie a.c., studenții Și 
aspiranții romtni din Moscova 
s-au adunat într-o sală a Univer
sității „Lomonosov" intr-un miting 
de protest împotriva calomniilor 
și minciunilor scornite de unele 
posturi de radio și ziare apusene 
pe seama studenților din Romî- 
nia.

Numeroși vorbitori au subliniat 
atașamentul studențimii romîne 
față de partid și guvern și răs
punderea pe care o au față de 
patrie și de poporul muncitor.

Astfel studentul Ionescu T„ .
abia venit din țară, a arătat că josnice pe care le urmăresc ace- 
tot ceea ce au transmis postu- ste slugi ale cercurilor cele mai 
rile de radio din Apus, nu sint 
decît minciuni sfruntate, scornite 
in speranța de a crea disensiuni 
în sinul poporului, spre a-1 abate 
de la calea cea justă a construirii 
socialismului.

Aspirantul Zota Constantin a 
arătat că studențimea romînă nu 
poate fi indiferentă la propagan
da deșănțată a imperialiștilor, a 
ațîțătorilor la un nou război. 
„Trebuie să 
dușmanului, 
este și va fi 
lupta pentru 
mulul, a unei vieți fericite" — a 
încheiat vorbitorul.

In acest 
studenții și 
G. Mihăilă, 
gru Radu, 
alții.

La sfirșlt s-a votat o moțiune 
in care se spune :

„Noi, studenții și aspiranții ro- 
mîni care studiem la Universi
tatea de stat „Lomonosov" din 
Moscova ne solidarizăm cu cole
gii noștri din țară care au înfie
rat minciunile scornite și calom
niile murdare lansate de unele 
posturi de radio și ziare din apu
sul Europei în legătură cu așa- 
zisele demonstrații, ciocniri și 
tulburări care cică ar fi avut loc 
in centrele noastre universitare 
din București, Cluj și Tg. Mureș.

Noi slntem conștienți și ne 
dăm bine seama de scopurile

război, 
demascăm uneltirile 
Studențimea romină 
alături de popor, în 
construirea socialis-

sens au mal vorbit 
aspiranții G. Dinuță, 
Aurel Negucioiu, Ne- 
Vlăduț Nisipeanu Șl

reaefionare din așa-zisa lume li
beră. Știm că ci doresc reinsta- 
urarea vechii orînduiri capitalis- 
to-moșierești în fara noastră, pe 
care forja poporului nostru a în
lăturat-o odată pentru totdeauna.

„Grija" pe care o manifestă 
acești domni față de soarta po
porului nostru ne amintește de 
vechiul proverb rominesc „vra
bia mălai visează". Numai că 
acești ulii ai capitalului, departe 
de a se asemăna cu nevinovatele 
vrăbii din proverb, nutresc cele 
mai mîrșave țeluri, ca poporul și 
bogățiile sale naționale să cadă 
din nou pradă sîngeroasel ex
ploatări capitaliste.

Se înșeală amarnic acel care 
continuă să se hrănească cu ilu
zii deșarte că în Romtnla va fi 
posibil cîndva ca muncitorii, ță
ranii și intelectualitatea devotată 
poporului să renunțe la mărețele

cuceriri ale regimului nostru dea 
mocrat-popular, să accepte din 
nou jugul jefuitorilor de odi
nioară.

Studențimea romlnă înfierează 
calomniile provocatoare ale dife
ritelor ziare și posturi de radio 
din Apus la adresa ei.

Studenții romtni, fii al poporu
lui muncitor și-au manifestat 
profunda lor dragoste de patrie 
și devotamentul lor față de par
tid, guvern șl cauza construirii 
socialismului în R.P.R. __

Campaniile de calomnii tndrep- 
tate împotriva țărilor lagărului 
socialist și a mișcării muncito
rești internaționale, au un țel 
bine cunoscut, acela de a abate 
atenția opiniei publice mondiale 
de la agresiunea anglo-franco- 
Israeliană împotriva Independen
ței naționale a Egiptului,

Noi știm ce rol provocator au 
avut emisiunile postului de radio 
„Europa liberă" în pregătirea a- 
venturii fasciste din Ungaria Și 
ațițarea la crime și bestialități de 
tip hitlerist împotriva patrioțiior 
maghiari. Noi cerem cu hotărîre 
să se pună capăt campaniei de
șănțate de provocări și minciuni 
grosolane născocite la adresa 
studențimii din Romînia.

Noi studenții și aspiranții ro
mini de la Universitatea „Lomo
nosov" din Moscova ne angajăm 
să ne intensificăm munca de pre
gătire profesională politică, și 
ideologică pentru a deveni cadre 
hotărîte. dîrze, credincioase lup
tei poporului nostru de cr. istrui- 
re a socialismului".

Nu vom permite agresorilor 
să rămină pe pămintul Egiptului

— Declarația lui Aii Sabri, șeful cancelariei 
președintelui Egiptului —

CAIRO 24 (Agerpres). — Zia
rul „Al-Gumliuria“ a publicat 
declarația Iui Aii Sabri, șeful 
cancelariei președintelui Egiptu
lui, cu privire la situația actu
ală a Egiptului și îndeplinirea 
hotăririlor O.N.U. privind retra
gerea trupelor agresorilor de pe 
teritoriul egiptean.

Referindu-se la știrile publica
te in presa străină că guvernele 
englez și francez îșj vor retrage 
trupele din Egipt numai după ce 
forțele armate extraordinare ale 
O.N.U. vor fi definitiv formate 
și acțiunile lor vor fi eficace,

Clasa muncitoare ungară depune eforturi 
în vederea reluării depline a activității în țară

BUDAPESTA 24 (Agerpres).— 
Știrile sosite din Ungaria relatea
ză despre efortul pe care.l de
pune clasa muncitoare ungară în 
vederea reluării depline a activi
tății în țară, precum și despre 
ceie realizate pînă acum în aceas
tă direcție.

Postul de radio Budapesta a- 
nunță în emisiunile 6ale de știri 
că în noi întreprinderi din țară 
munca a fost reluată și că un nu-

Un protest al guvernului 
ungar adresat legației 

americane la Budapesta
BUDAPESTA 24 (Agerpres).— 

După cum anunță postul de radio 
Budapesta la 24 noiembrie, Mi
nisterul Afacerilor Externe al Re
publicii Populare Ungare a adre
sat legației americane din Bu
dapesta o notă de protest împo
triva încălcării drepturilor suve
rane ale Ungariei prin funcționa
rea în clădirea legației americane 
din Budapesta a două stații de 
radiorecepție și emisiune cu aju
torul cărora se realizează legă
tura prin radio între legația ame
ricană și străinătate. Cele două 
stații nu sint înregistrate la or
ganele de resort ungare. Ministe
rul Afacerilor Externe cere înce
tarea imediată a activității sta
țiilor de recepție și emisiune care 
funcționează ilegal în clădirea 
legației americane.

Un comunicat oficial 
transmis de postul 
de radio Budapesta

măr tot mal mare de muncitori 
se prezintă la lucru în ciuda greu, 
taților de transport ce mai per
sistă încă în unele locuri. De a- 
semenea, la postul de radio și in 
ziare se difuzează știri despre ho. 
tărîrea diferitelor colective de 
muncitori de a relua și normali
za lucrul in diferite ramuri de 
bază ale industriei. Minerii din 
Tatabanya și Varpalota au re
luat lucrul. La 23 noiembrie, pro
ducția de la minele din Varpa
lota a fost de 62 vagoane.

De asemenea minele din bazi
nele carbonifere Borșod, Dorog 
și altele 
bune.

Postul 
transmis 
neretului . „___..
maghiar către tineretul muncitor, 
către tinerii intelectuali, tehni
cieni, către ucenicii din indus
trie. Tinerii sint chemați să par. 
ticipe cu elan revoluționar la 
munca de colectare și distribui
re a alimentelor, la munca brigă
zilor de curățire a ruinelor, la 
refacerea locuințelor și la porni
rea producției.

Știrile sosite din întreaga țară 
în ultimele zile arată că parti
dul clasei muncitoare este în 
fruntea muncii de refacere și a 
luptei pentru construirea socia
lismului în Ungaria. In toate 
districtele din Budapesta, în nu
meroase întreprinderi, tn diferite 
localități din țară au fost consti
tuite comitete executive provi
zorii ale partidului socialist mun
citoresc ungar.

Postul de radio Budapesta a 
transmis principiile provizorii 
privind primirea de membri in

dau tot mai mult căr-

de radio Budapesta a 
un apel al Uniunii Ti- 
Muncitor revoluționar

luptei pentru construirea 
lismului în Ungaria. In

partid comunicate de Biroul or
ganizatoric al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, principii 
ce vor rămîne în vigoare pînă la 
Congresul partidului.

Partidul Muncitoresc Soci a”, t 
Ungar — se arată — este un 
partid marxist-leninist care tra
duce în viață învățătura lui Le
nin și care primește în rîndurile 
sale pe cei mai buni reprezen
tanți ai clasei muncitoare, al ță
rănimii, ai intelectualității, care 
doresc să muncească pentru de
mocrație și socialism, pe toți cei 
care doresc să trăiască într-o 
prietenie frățească bazată pe ega
litate In drepturi cu țările so
cialiste și cu toate popoarele lu
mii.

P.M.S.U. se organizează ținîn- 
du-se seama în primul rînd de 
membrii și organizațiile fostului 
partid al celor ce muncesc din 
Ungaria.

Intr-un articol consacrat mun
cii pentru restabilirea partidului 
clasei muncitoare, ziarul „Nep 
Szabadsag" arată că de la 
munca de conducere a partidului 
stnt înlăturați activiști incapabili 
care n-au știut să stabilească le
gătura cu masele. In același timp 
se arată însă că trebuie combă
tute toate tendințele negative Și 
primejdioase. de înlăturare din 
partid sub pretextul „primenirii" 
a comuniștilor cinstiți și de
votați cauzei mișcării muncito
rești.

ceea ce este în contradicție cu 
declarațiile lui Hammarskjoeld, 
secretarul general al O.N.U., Aii 
Sabri a spus: Este limpede că 
Anglia și Franța creează dificul
tăți în acest domeniu, cu toate 
că hotăririle O.N.U. vorbesc clar 
despre retragerea necondiționa
tă a trupelor lor. Evacuarea tru
pelor de pe teritoriul egiptean 
nu are nici o legătură cu for
țele armate extraordinare ale 
O.N.U.

Aii Sabri a desmințit știrile 
cu privire la divergențele în rîn- 
durile țărilor arabe și în special 
dintre Egipt și statele arabe. El 
a amintit cuvîntarea rostită de 
președintele Nasser la Moscheea 
„Al Azhar", în care președintele 
a subliniat strinsele legături de 
prietenie care leagă Egiptul'de 
lumea arabă. Nici una dintre ță
rile arabe nu a refuzat Egiptului 
sprijinul său.

Referindu-se la afirmațiile că 
Egiptul ar fi „gata să se arunce 
în brațele S.U.A.", Aii Sabri a 
spus : Egiptul duce o politică in
dependentă și nu primește ordi
ne nici de la răsărit, nici de la 
apus. Nici nu poate fi vorba de 
dorința Egiptului de a se arun
ca în brațele Americii. Nu vom 
admite nici o dominație străină. 
Dar aceasta nu înseamnă că noi 
nu sîntem gata să colaborăm cu 
cei ce vor să colaboreze cu noi.

Sabri a calificat ca fiind năs
cociri vădite știrile că avioane 
sovietice ar zbura deasupra Ci
prului, Siriei și Turciei, îndrep
tîndu-se spre Egipt.

Sabri a dezmințit 
lui Eden, Guy Mollet 
rion că între ei n-ar 
înțelegere prealabilă 
de a ataca Egiptul.

In încheierea declarației sale 
Sabri a spus: dacă țările agre
soare nu vor părăsi teritoriul e- 
giptean, aceasta poate împinge 
omenirea într-o catastrofă. Refu
zul de a retrage trupele înseam
nă reluarea ostilităților. Nu vom 

pe

afirmația 
și Ben Gu- 
fi existat o 

cu scopul

permite agresorilor să rămină 
pămintul Egiptului.

în 24 de ore

In Turcia continuă pregătirile 
războinice

TEL AVIV 24 (Agerpres). - 
TASS transmite: Ziarele Israeli- 
ene au publicat la 23 noiembrie 
știri din Turcia tn care se arată 
că în această (ară continuă pre
gătirile în vederea unei 
venții armate împotriva 
„Potrivit unor știri demne de în-

inter- 
Siriei.

credere transmise din Istambul, 
scrie ziarul „Haareț", în afară 
de mobilizarea parțială a cltorva 
contingente, autoritățile militare 
au dat ordin pentru înregistrarea 
bărbaților între 16 și 60 de ani. 
In întreaga țară se semnalează 
deplasări de trupe".

Dificultăți economice pentru Israel
TEL AVIV 24 (Agerpres). 

TASS transmite: In legătură 
primejdia serioasă a lipsei 
combustibil, începînd de la 
noiembrie, guvernul israelian 
introduce o serie de restricții _ 
vere la consumul de combustibil 
și energie electrică.

Ziarul „Jerusalem Post" scrie 
că guvernul a dat directive com-

— paniei „Palestine Electric Corpo- 
cu ” " 
de
25
va
se-

ration" care furnizează cea mai 
mare parte a energiei electrice 
necesare țării să reducă la jumă
tate producția de curent electric.

După cum relatează ziarul, tn 
țară s-a redus considerabil circu
lația autobuselor și vor fi im
puse restricții în ceea ce privește 
folosirea autoturismelor.

Unitâti israeliene concentrate la linia 
de armistițiu dintre Israel, Iordania și Siria

NEW YORK 24 (Agerpres). — lungul liniei de armistițiu dintre 
După cum anunță Agenția Uni- Israel, Iordania și Siria sint con- 
ted Press, la 23 noiembrie, Rifai. centrate un număr neobișnuit de 
reprezentantul Iordaniei la O.N.U., . .. •__ ___ ■■
a adresat secretarului general al legătură cu aceasta el cere 
O.N.U. Hammarskjoeld, o seri- . ' __
soare tn care se arată „că de-a O.N.U. asupra acestui lucru.

mare de unități israeliene". Tn 
să 

atragă atenția membrilorse

Jocurile Olimpiadei
de la

(Urmare din pag. 2-a)

SCR1MA

Melbourne
americanul Tommy

BUDAPESTA 24 (Agerpres). 
Postul de radio Budapesta a 
transmis un comunicat oficial în 
care se spune:

„Imre Nagy, fost prim ministru 
și cîțiva colaboratori a| lui au 
cerut și au primit azil la Amba
sada Iugoslavă între 4 noiembrie 
și 22 noiembrie a.c.

De peste două săptămîni, Nagy 
Imre și colaboratorii lui au cerut 
guvernului ungar permisiunea de 
a pleca de pe teritoriul Republicii 
Populare Ungare pe teritoriul 
unei alte țări socialiste.

Pe baza consimțămîntului gu
vernului Republicii Populare Ro
utine, Nagy Imre și colaboratorii 
lui au plecat în ziua de 23 noiem
brie pe teritoriul R.P.R.".

Declarația lui Ferenc Munnich
BUDAPESTA 24 (Agerpres).— lență a lucrului. Sînt reținuți de- 

Intr-un interviu acordat unui co- sigur și acei care prin acțiunile 
j__. . ....... .. - |or jmpjejjcj restabilirea ordinei

legale. Sînt cazuri cînd o per
soană sau alta este denunțată 
din răzbunare personală. Dar în
dată ce se constată acest lucru, 
persoana reținută este pusă ime
diat în libertate.

Este îndeobște cunoscut, a spus 
F. Munnich, că din închisori s-a 
dat drumul la mii de criminali 
de drept comun. De aceea este 
pe deplin firesc că în prezent 
trebuie să se opereze mai multe 
arestări decît în alte timpuri. De 
altfel această situație este folo
sită de unii ca pretext pentru 
răspîndirea a tot felul de comenta
rii și zvonuri false.

respondent al ziarului „Nep Sza
badsag", Ferenc Munnich, coman
dantul suprem al torțelor armate 
ale Republicii Populare Ungare, 
a dezmințit zvonurile false despre 
arestările în masă din Ungaria.

In cazurile cînd se Iac arestări 
și rețineri de cetățeni, a spus 
Munnich, ele se fac de forțele 
armate ungare.

Vreau să subliniez tncăodată. 
a spus Munnich, că nici un cetă
țean ungur nu este deportat din 
Ungaria. Cetățenii sînt arestați 
numai în cazul cînd există do
vezi întemeiate că au săvîrșit 
crime certe: asasinate, jafuri, sa
botaj, sau întreruperea prin vio-

NORFOLK (S.U.A.). — Agen
ția France Presse anunță că în 
cursul zilei de vineri, crucișăto
rul american „Boston" prevăzut 
cu dispozitivul pentru lansarea 
de proiectile teleghidate a pără
sit portul Norfolk (statul Virgi
nia) îndreptîndu-se către Marea 
Mediterană. Pînă în prezent, 
flota a 6-a americană din Medi
terană nu dispunea de nici o 
unitate de acest fel.

PARIS.—Agenția France Presse 
anunță că un avion de pasageri 
al societății italiene Lai, venind 
de la Roma și avînd pe bord 32 
de persoane s-a prăbușit în 
flăcări la 3 km. de aero
portul Orly de lingă Pa. 
ris. unde făcuse escală fiind în 
drum 6pre New York. Pînă în 
prezent au fost scoși de sub res
turile avionului 26 de morți și 3 
răniți.

BUENOS AIRES. — Autori 
tățile argentlniene au anunțat 
descoperirea unui nou complot 
avînd drept scop răsturnarea 
guvernului Aramburu. Au fost 
arestați generalii în retragere 
Leon Bengoa, fost ministru de 
Război în guvernul Lonardi, și 
Jose Uranga fost ministru al 
Muncii in același guvern.

Sîmbătă seara au fost cunos- 
cuți primii campioni olimpici la 
scrimă. Aceștia sint membrii echi
pei masculine de floretă a Italiei 
care după două zile de întreceri 
au cucerit medaliile de aur. în 
finală s-au calificat reprezenta, 
tivele Italiei, R.P. Ungare, Fran
ței și S.U.A.

Primul meci al finalelor Italia- 
R.P. Ungară s-a terminat la ega
litate : 8—8, victoria fiind totuși 
acordată floretiștilor italieni care 
au avut numai 59 tușe față de 
63 înregistrate de sportivii ma
ghiari. In continuare, echipa 
Franței a învins S.U.A. cu 10—6. 
Potrivit regulamentului. echipele 
învingătoare s-au întîlnit pentru 
desemnarea cîștigătoarel titlului 
olimpic. Echipa Italiei alcătuită 
din Mangiarotti, Bergamini, 
Spallino și Carpaneda a învins 
reprezentativa Franței cu 9—7.

HALTERE

In concursul olimpic de hal
tere lupta dintre sportivii sovie
tici și americani continuă să fie 
extrem de pasionantă. După ce 
în prima zi echipa halterofililor 
din S.U.A. a obținut două meda
lii de aur, sîmbătă, ■ echipa 
Uniunii Sovietice s-a revanșat 
cucerind la rîndul ei două titluri 
olimpice prin igor Ribak și Fe
dor Bogdanovski.

In cursul dimineții halterofilii 
și-au disputat victoria in limitele 
categoriei ușoară. întrecerile au 
fost în întregime dominale de re
prezentanții Uniunii Sovietice 
care au ocupat primele două 
locuri cucerind medaliile olim
pice de aur și argint. Titlul de 
campion olimpic a revenit lui 
Igor Ribak un tinăr în vîrstă de 
22 ani care a obținut la triatlon 
380 kg. (110, plus 120, plus 150) 
performanță superioară cu 17,500 
kg. vechiului record olimpic de-

ținut de 
Kono.

După o 
principalii 
sovieticul „
americanul Peter George, titlul 
de campion olimpic la categoria 
aami-mijlocie a revenit reprezen
tantului Uniunii Sovietice. Rezul
tatul de 420 kg. obținut de Bog
danovski este superior cu 5 kg. 
recordului mondial care-i apar
ținea și reprezintă toțodată un 
nou record olimpic (vechiul re
cord Peter George 400 kg). Lo
cul doi și medalia de argint a 
revenit sportivului american Pe
ter George, care a totalizat la 
triatlon 412,5 kg. Pe locul trei 
s-a clasat italianul Ermano 
Pignotti — 385 kg.

PENTATLON MODERN
— In cea de a treia zi a Jocu
rilor Olimpice penlatlonistul Cor
nel Vena a adus o frumoasă vic
torie culorilor R.P.R.. cîșțigind 
proba de scrimă. In apriga între, 
cere pentru cucerirea titlului 
olimpic, ce va fi decernat după 
terminarea celorlalte trei probe, 
(înot, tir și cros) sportivul ro. 
min a arătat multă iscusință la 
proba de scrimă care solicită con- 
curenților mult sînge rece și o 
rezistență deosebită. Reprezentan
tul nostru s-a clasat pe locul în- 
tîi cu un rezulta.t excelent, la- 
sînd în urmă cu' mul le puncte 
pe renumiții specialiști ai pro
bei .

Clasamentul individual al pro
bei de scrimă : 1. C. Vena
(R.P.R.) 1111.12 puncte, 2. V. 
Korhenen (Finlanda) 963.2 punc
te. 3 A. Maidrich (R.P. Ungară) 
926.23 puncte, 4. G. Benedek 
(R.P. Ungară) 889,5 puncte, 5. 
Bodi (R.P. Ungară) 889,8 puncte, 
6. Hali (Suedia) 889 9... 11. V. 
Teodorescu (R.P.R.) 741 puncte, 
17. D. Țintea (R.P.R.) 667,16
puncte.

In clasamentul individual du
pă două probe conduce suedezul 
Hali cu 1924 puncte.

întrecere dîrză In care 
protagoniști au fost 

Fedor Bogdanovski și
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