
Declarația guvernului R. P. R. 
cu privire la propunerile guvernului 

U.R.S.S. in problema dezarmării 
și micșorării încordării internaționale

Proletari din toate țările, uniți - vă !

Lupta eroică a poporului egiptean cu care s-au 
solidarizat toate statele iubitoare de pace, con. 
damnarea agresorilor de către Organizația Națiu
nilor Unite și de către opinia publică mondială și 
îndeosebi demersurile energice și pline de răspun
dere ale U.R.S.S., au silit puterile agresoare să 

rațiilor militare.
încâlcind hotărîrîle O.N.U. și sfidind opinia pu

blică mondială, statele agresoare nu au renunțat 
insă la planurile lor colonialiste. Ele tărăgănează 
retragerea trupelor lor din Egipt și continua să mo. 
bilizeze forțe militare importante împotriva Egip
tului. Ele creează astfel o amenințare reală ca in 
Egipt să se aprindă cu o și mai mare intensitate 
vîlvataia războiului, care riscă să se intindă in 
intreg Orientul Apropiat, punind in pericol pacea 
mondială.

Odată cu agresiunea din Egipt, forțele 
reacțiunii și ale războiului, folosindu-se de dorin
ța poporului maghiar de a lichida anumite lipsuri 
și greșeli care frînau construcția socialismului, 
au dezlănțuit in Ungaria o acțiune contrarevolu
ționară pentru a reinstaura in această țară dicta
tura fascistă a criminalilor de război horthyști și 
salaszyști.

Forțele sănătoase ale poporului ungar, în frunte 
cu guvernul lor revoluționar muncitoresc.țărănesc, 
cu sprijinul unităților militare sovietice chemate in 
ajutor de guvernul ungar pentru a salva Ungaria 
de pericolul fascist, au făcut să eșueze aceste pla. 
nuri, impiedicînd crearea in centrul Europei, la 
frontiera țării noastre, a unui focar de război.

A devenit evident că anumite cercuri agresive 
au urzit un vast complot împotriva păcii șl liber
tății popoarelor. Neținind cont de învățămintele 
istoriei care arată că nu există nici o forță in 
stare să intoarcă popoarele din mersul lor spre pro
gres, cercurile imperialismului agresiv arată că 
nu ar ezita să arunce întreaga omenire intr-un 
război nemaipomenit de pustiitor, numai pentru 
a-și recuceri privilegiile pierdute, pentru a sub
juga din nou sau a menține in robie popoarele din 
Asia șî Africa pentru a împiedica mersul victorios 
spre socialism al popoarelor din țările socialiste.

Urmărind scopurile lor agresive aceleași cercuri 
intensifică campania de calomnii și ațîțări impo- 
triva Republicii Populare Romine.

Poporul romîn nu poate privi cu indiferență 
uneltirile războinice care primejduiesc viața și 
munca sa pașnică. El este conștient că cercurile 
imperialiste, foștii exploatatori, rîvnesc la restabi
lirea in Rominia a domniei urite de popor a mo
șierilor și fabricanților.

Datorită marilor sale realizări economice, po
litice și sociale, înfăptuite de clasa muncitoare in 
alianță cu țărănimea muncitoare care dețin în
treaga putere in stat, Rominia democrat-populară 
reprezintă o forță capabilă să zdrobească orice 
acte agresive din partea acelora care vor să ră
pească drepturile și libertățile poporului, să aducă 
vreo atingere construcției sale pașnice. Dar 
dezvoltarea continuă a Rominiei democrat- 
populare pe drumul construirii socialismului, apă
rarea integrității' și suveranității sale de stat, 
sint garantate și prin faptul că R.P.R. face parte 
din marea familie a țărilor socialiste in frunte 
cu U.R.S.S. și R. P. Chineză, care reprezintă o 
forță uriașă de nebiruit, pusă in slujba păcii.

Tratatul de la Varșuvia de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală constituie o stavilă in calea 
planurilor cercurilor războinice agresive și repre. 
zintă un factor Însemnat de pace și securitate in 
Europa și in lume.

R.P.R. adincește și dezvoltă continuu relațiile 
sale de prietenie indestructibilă cu U.R.S.S. și cele
lalte țări socialiste, relații frățești de colaborare 
și intr-ajutorare pe baza principiilor leniniste ale 
egalității in drepturi, respectului mutual și nea. 
mestecului in treburile interne.

împreună cu toate țările iubitoare de pace, Re
publica Populară Romină luptă cu toată energia 
pentru micșorarea incordării internaționale și 
preintimpinarea izbucnirii unui nou război.

Guvernul romin reafirmă în politica sa externă 
principiile coexistenței pașnice intre țări cu struc. 
tură socială diferită, fiind convins că orice pro
blemă internațională litigioasă poate și trebuie să 
fie rezolvată pe calea tratativelor

Consecvent politicii sale de pace, guvernul ro
mîn a redus in anul 1953 forțele armate ale 
R.P.R. cu 40.000 oameni, iar in 1956 cu încă 
20.000 oameni, personalul și fondurile devenite 
astfel disponibile fiind îndreptate spre sectoarele 
productive ale economiei naționale. Cheltuielile 
militare prevăzute in bugetul pe 1956 al statului 
romin au fost reduse cu 476 milioane lei față de 
bugetul anului 1955.

Guvernul romin căruia li este scumpă viața oa
menilor șl rodul muncii lor creatoare, susține ho. 
tărit măsurile menite să consolideze pacea și se
curitatea internațională. El consideră că in acest 
moment de mare răspundere față de cauza menți
nerii și consolidării păcii, datoria tuturor guver
nelor este să treacă la discutarea și rezolvarea 
practică a măsurilor propuse in vederea dezar
mării și micșorării incordării internaționale.

Pentru ca pacea șl securitatea internațională să 
fie menținute și consolidate, este necesar să se 
pună capăt cu hotărire oricăror acte de agresiune, 
politicii „de pe poziții de forță" și de amestec în 
treburile interne ale altor state și să fie promo, 
vată politica de colaborare pașnică, de rezolvare 
pe baza negocierilor a tuturor problemelor liti
gioase.

In numele poporului romîn guvernul R.P.R. se 
alătură propunerilor cuprinse în declarația guver
nului U.R.S.S. din 17 noiembrie a.c. și iși exprimă 
convingerea fermă că lupta pentru pace a popoa
relor va bara drumul războiului.

Guvernul Republicii Populare Romine a exami
nat cu deosebită atenție declarația din 17 noiem
brie a.c. a guvernului U.R.S.S. in problema dezar
mării și a micșorării încordării internaționale.

Guvernul romin se declară de acord și sprijină 
întrutoful propunerile guvernului soyietic făcute 
prin această declarație pe care b consideră drept dea înapoi și să declare că acceptă încetarea ope- 
o nouă și importantă contribuție la cauza păcii și 
securității popoarelor.

Punerea în practică a măsurilor propuse de gu
vernul sovietic și anume: reducerea treptată în 
decursul viitorilor doi ani a forțelor armate ale 
tuturor statelor; interzicerea imediată a experi
mentării armelor atomice și cu hidrogen ca un 
prim pas pentru interzicerea totală a producției 
și a folosirii acestor arme de distrugere în masă; 
reducerea forțelor armate ale S.U.A., U R.S.S.. 
Angliei și Franței staționate in Germania; redu
cerea forțelor armate ale S.U.A., Angliei și Fran. 
ței pe de o parte și ale U.R.S.S. pe de altă parte 
staționate respectiv pe teritoriile țărilor membre 
ale Organizației Atlanticului de Nord și ale țărilor 
participante la Tratatul de la Varșovia, lichidarea 
în decurs de doi ani a bazelor militare aeriene și 
navale ale unor state pe teritoriul altor state, pre
cum și instituirea unui control internațional 
eficace al îndeplinirii acestor măsuri — reprezintă 
o cale sigură de înlăturare a primejdiei războiu
lui, de creare a condițiilor unei colaborări pașnice 
trainice între toate statele.

Tot mai mult a pătruns in conștiința popoarelor 
necesitatea de a se pune capăt creșterii perma
nente a forțelor armate și a armamentelor 
pentru care se cheltuiesc bunuri uriașe, ener
gia a milioane de oameni, a savanților. teh
nicienilor și muncitorilor. Pe drept cuvint se in. 
treabă toți oamenii muncii, toți oamenii iubitori 
de pace, cui, in afara unui cerc restrins de pro
fitori, folosește această uriașă cheltuire de fon
duri și de energie care, puse in slujba unor țeluri 
pașnice, ar putea contribui în mod substanțial la 
îmbunătățirea nivelului de trai al tuturor popoa
relor.

Înfăptuirea măsurilor de reducere treptată a ar. 
mamenteior satisface această năzuință arzătoare 
a popoarelor și dă posibilitatea ca, mergind mai 
departe pe acest drum, să se poată pune mai tir-: 
ziu problema lichidării complecte de către toate 
statele a forțelor lor armate, păstrindu-se numai 
contingente polițienești necesare pentru menținerea 
securității interne și paza granițelor.

In privința supravegherii măsurilor privitoare 
la dezarmare, guvernul R.P.R. consideră că prin 
stabilirea pe bază de reciprocitate a unor posturi 
de control in porturile importante, la nodurile fero
viare și rutiere, pe aeroporturi, s.ar asigura un 
control eficace al îndeplinirii obligațiilor luate de 
state și s-ar preveni eventuale acte de agresiuni 
prin surprindere.

Guvernul romîn este de asemenea de acord cu 
propunerea de a se examina problema folosirii în 
scop de control a fotografierii din avion pe o 
distanță de 800 km. la est și vest de 
linia de demarcare a principalelor forțe armate 
staționate in Europa ale țărilor participante la 
Blocul Atlanticului de Nord și la Tratatul de la 
Varșovia. Aceasta s-ar face cu consimțămintul 
tuturor statelor interesate.

Republica Populară Romină, ca țară partici
pantă la Tratatul de la Varșovia, acordă o impor. 
tanță deosebită și sprijină cu tărie propunerea 
Uniunii Sovietice ca intre țările care fac parte din 
Blocul Atlanticului de Nord și țările participante 
la Tratatul de la Varșovia să se încheie un pact 
de neagresiune. Nu încape îndoială călin aseme
nea pact., la care ar participa și .U.R.S.S. și S.U.A. 
ar crea in Europa un climat de pace și securitate, 
ar întări încrederea intre state și ar inriuri in 
mod binefăcător asupra desfășurării întregii vieți 
internaționale.

In scopul discutării măsurilor care sț impun 
pentru preintimpinarea pericolului unui nou răz
boi și pentru stăvilirea cursei înarmărilor guver
nul romin se declară de acord cu propunerea gu
vernului sovietic de a se convoca o conferință a 
șefilor de guverne ale țărilor membre ale Organi
zației Tratatului Atlanticului de Nord și ale Tra
tatului de la Varșovia la care să participe și R.P. 
Chineză, India, Iugoslavia, Indonezia, Birmanîa și 
eventual alte state. *

Ar fi de dorit ca această conferință mai largă 
să fie precedată de conferința șefilor guvernelor 
Uniunii Sovietice, Statelor Unite ale Americii, 
Angliei, Franței și Indiei propusă de președintele 
Confederației Elvețiene.

Guvernul romîn a luat cunoștință cu satisfacție 
de faptul că președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. Bulganin, și președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii India, J. Nehru, au ac
ceptat să participe la o asemenea conferință.

Guvernul romîn consideră că trebuie acționat 
grabnic și cu toată hotărirea pentru punerea in 
aplicare a măsurilor propuse de guvernul sovie
tic întrucît în ultimul timp situația internațio. 
nală s-a agravat In mod primejdios.

Agresiunea săvîrșită de către Anglia, Franța și 
Israel impotriva Egiptului, bombardarea și masa
crarea populației pașnice în scopul acaparării Ca
nalului de Suez și a. răsturnării guvernului Nas
ser, care conduce lupta nobilă a poporului egip. 
lean pentru independență și suveranitate națio
nală, au creat pericolul izbucnirii unui al treilea 
război mondial.

Poporul romîn privește cu simpatie lupta dreap
tă dusă de poporul egiptean pentru apărarea in
dependenței și integrității patriei sale. Guvernul 
romîn în declarația sa din 1 noiembrie a.c. a con
damnat acțiunile militare anglo-franco-israeliene 
care, lovind în independența și drepturile națio
nale ale popoarelor arabe, pot antrena primejdii 
pentru toate țările și pentru toate popoarele.
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LUCREAZĂ ÎN CONTUL 
ANULUI 1957

ORADEA (de la coresponden
tul nostru). — In dorința de a 
traduce in viață directivele ce- 
lui de-al Il-lea Congres al P.M.R. 
și a termina cu rezultate cit mai 
mari primul an din cel de-al 
Il-lea plan cincinal, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din între
prinderile regiunii Oradea, des
fășoară o entuziastă întrecere 
socialistă.

In ziua de 18 noiembrie, mun- 
citorii din opt întreprinderi au 
raportat cu mîndrie partidului 
faptul că și-au realizat prevede
rile planului anual de producție. 
Printre aceștia se numără și 
muncitorii de la IPROFIL-Biho- 
rul, care la 13 noiembrie a.c., 
au îndeplinit planul anual de 
producție globală, iar la 23 no
iembrie a.c. au realizat planul 
anual de producție-marfă.

Printre întreprinderile care lu
crează în contul anului viitor se 
numără și întreprinderea „Vin- 
aicool", care pînă la data de 31 
octombrie a realizat planul cu
mulat pe cele 10 luni în propor
ție de 132,38 la sută. De aseme- 
nea și colectivele de muncă de 
la fabrica de bere „Muncitorul", 
centrul mecanic S.M.T.-Oradea, 
Întreprinderea „Haia Lifșiț"- 
Oradea, fabrica de cărămidă Cri. 
șui, precum și cooperativa de 
confecții „Muncitorul" din Beiuș, 
dau produse în contul anului vii
tor.

★
TIMIȘOARA (de Ia corespon

dentul nostru). — Neintrecuții lu
crători de mobilă de la întreprin
derea „Gheorghe Doja''-Ârad, 
care au realizat mobilierul com
plect al Teatrului de Operă și Ba
let din București, al Centrului ci
nematografic din Buftea, al hote
lului „Ambasador", al „Casei 
Scinteii" și multe altele, și-au în
deplinit cu mult înainte de ter
men planul anual atît la produc
ția globală, cit și pe soYtimente.

Muncind cu sîrg și folosind 
din plin mașinile, colectivul aces
tei fabrici a sporit în această pe
rioadă productivitatea, muncii pe 
cap de salariat, iar prețul de cost 
a fost redus cu 13,37 la sută. In 
secția tapițerie, unde mai bine de 
90 la sută din numărul muncito
rilor sint tineri, au fost produse 
peste plan 1000 de sofale.

Principalele comenzi din plan 
pe care muncitorii intreprinderii 
le-au realizat înainte de vreme 
au fost: mobilierul complect pen
tru hotelul „Lido" din Bucu
rești, peste 40 de prototipuri for
mate din sufragerii, holuri, came
re combinate, dormitoare desti
nate tirgurtlor internaționale și 
altele. Acum sint in lucru 120 de 
mese de citit pentru Biblioteca 
Centrală de Stat din București.

In realizarea acestora s-au evi
dențiat in primul rind Mate Lu
dovic, ttmplar manual, Alexan
dru Spacek, brigadier in sala de

Primirea de către N. S. Hrușciov 
a tovarășilor Chivu Stoica 

și Al. Bîrlădeanu
MOSCOVA 28 (Agerpres). — La 28 noiembrie, tovarășii Chivu 

Stoica, președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R., conducătorul 
delegației guvernamentale romîne, și Al. Bîrlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.P.R., au fost primiți la Kremlin de 
către tovarășul N. S. Hrușciov, prim secretar al C.C. al P.C.U.S. 
Au fost de față tovarășii N. S. Patolicev, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe și A. A. Epișev, ambasadorul U.R.S.S. în R.P.R.

în cadrul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie și cordialitate, au fost discutate problemele care 
interesează Uniunea Sovietică și Republica Populară Romină >» 
legătură cu întărirea și dezvoltarea continuă a relațiilor sovieto- 
romine.

Dejunul oferit de N. A. Bulganin 
în cinstea delegației guvernamentale 

a R
MOSCOVA 28 (Agerpres).
La 28 noiembrie N. A. Bulga

nin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a oferit un 
dejun în cinstea delegației gu
vernamentale a Republicii Popu
lare Romine, care se află la 
Moscova.

La dejun au participat Chivu 
Stoica, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 
lare Romine, Alexandru 
deanu, vicepreședinte al 
liului de Miniștri, Gaston
președintele Comisiei de Stat a 
Planificării, Manea Mănescu mi
nistrul Finanțelor, Marcel Popes
cu, ministrul Comerțului Exterior 
și persoanele care îi însoțesc.

Din partea sovietică la dejun

Popu- 
Bîrlă- 
Consi- 
Marin,

P. R

Uzinele „Semănătoarea" din București este una din între
prinderile fruntașe, care lucrează în contul anului 1957. Printre 
produsele noi pe care Ie-a realizat anul acesta întreprinderea 
se află și mașina de recoltat stuf.

In fotografie: membrii brigăzii de tineret, condusă de An- 
ghel Dumitru împreună cu controlorul tehnic Aristide Popescu, 
fac reviziile țepușelor de la transportorul mașinii de recoltat 
stuf.

Foto: D. F. DUMITRU

au participat N. S. Hrușciov, L. 
M, Raganovici, A. I. Mikoiar», 
V. M. Molotov, M. G. Pervuhin, 
M. Z. Saburov, G. K. Jukov, L. 
I. Brejnev, N. A. Muhitdinov, E. A. 
Furțeva, N. M. Șvernik, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., miniștri și conducă
tori ai instituțiilor centrale ale 
U.R.S.S.

La dejun au participat de ase
menea A. A, Epișev, ambasado
rul U.R.S.S. în Republica Popu
lară Romină, Mihail Dalea, am
basadorul R.P.R. în U.R.S.S.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, N. A. Bulga
nin și Chivu Stoica au rostit cu
vântări.

mașini, lustruitoarea Marovschi 
Ghizela, care lucrează în această 
fabrică de mai bine de 26 de ani.

Alături de realizările lor pot ti 
amintite și realizările dobindite 
de cei peste 100 de muncitori ti
neri din fabrică și in special de 
lustruitoarea Faur Maria și de 
tapițeru! Urkal Dumitru.

Pînă la sfirșitul anului, secția 
de tapițerie s-a angajat să pro
ducă peste plan încă 400 de so
fale.

★
GALAȚI (De la coresponden

tul nostru).
Printre fabricile fruntașe din 

regiunea Galați care și-au' înde
plinit plănui anual cu mult îna
inte de vreme se află și întreprin
derea „Policlor" din orașul Ga
lați. ‘

La 31 Octombrie colectivul fa
bricii a Sărbătorit Îndeplinirea

planului anual. In cele 10 luni 
de zile muncitorii au reușit să 
dea mai mult cu 176 tone de 
lacuri, uleiuri și vopsele fată de 
aceiași perioadă a anului trecut.

Deasemenea, înlăturînd risipă 
de materiale 
P'ețul de cost al produselor 
fost redus cu 2,1 la sută fa(ă 
cel planificat.

Dorind să intimpine ziua 
30 Decembrie cu noi succese 
producție, întregul colectiv 
munci desfășoară .larg întrece
rea socialistă. De la 1 pînă la 
26 noiembrie au fost date peste 
plan 53 tone de lacuri și vopsele 
— produefie in contul anului 
1957. Printre echipele evidenfiate 
pe întreprindere cu ocazia înde
plinirii planului anual se află și 
cda condusă de utemistul Ștefan 
Pândele.

:i materie primă, 
a 

de

de 
in 
de

Recepția de la Ambasada R. P. F. 
Iugoslavia

, Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R.P.F. Iugosla
via la București, Nikola Vujano- 
vici, a oferit miercuri seara o 
recepție. în clădirea ambasadei, 
cu prilejul zilei de 29 noiembrie, 
sărbătoarea națională a Republi
cii Populare Federative 
slavia — ziua proclamării 
blicil.

La recepție au luat parte 
rășii: Gh. Gheorghiu-Dej,
Mihail Sadoveanu, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
rilă, Nicolae Ceaușescu, Iosif 
Chișinevschi, Miron Constanti- 
nescu, Alexandru Drăghici, Ale
xandru Moghioroș, Constantin 
Pîrvulescu, Leonte Răutu, gene-

Iugo-
repu-

tova- 
acad.

ral-colonel Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, Ianoș Fazekaș, Vla
dimir Gheorghiu, S. Bughici, 
acad. prof. dr. C. I. Parhon, acad, 
prof. Tr. Săvulescu, Constanța 
Crăciun, Sorin Toma, A. Mălnă- 
șan, locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe, Valentin Sterio- 
pol, locfiitor al ministrului Co
merțului Exterior, ing. A. Vlă- 
doiu, președintele Sfatului popu-:■ j

conducători
obștești, acade- 
și ofițeri supe- 

armate ale.

Oaspeți străini 
în mijlocul studenților

Fruntarii sindicali arabi Moha- 
tned Al Djabari și Amad Aziz au 
vizitat miercuri dimineața Uni. 
versitatea „C. I. Parhon".

Oaspeții au fost tnttmpinati de 
prof. univ. Jean Livescu, conf. 
univ. Paul Popescu-Neveanu, pro
rectori ai universității și de prof, 
univ. Aurel Pîrvu, președintele co
mitetului de instituție al Univer
sității.

După salutul adresat de prof, 
univ. Jean Livescu fruntașii sin-

Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
Miercuri dimineața la Palatul 

Marii Adunări Naționale a R.P.R. 
au continuat lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale. 
> Treclndu se la cel de-al 3-lea 
punct de pe ordinea de zi a se- 
siunil, tov. Constantin Pîrvulescu, ______ _ r, .. ___ _ . ,
președintele Marii Adunări Na- Nord, orașul Cluj, Miliutin Po- 
ționale a dat cuvintul tov. Ște- doabă, circumscripția electorală 
îan Voitec, vicepreședinte al Con- Sînntcolau Mare, l regiunea Ttmi- 
siliului de Miniștri care din în- șoaraj., preotulj-Constantin Civitu, 
sărcinarea Consiliului de Miniștri circumscripția electorală Flăm.în- 
al R.P.R. a prezentat spre dez- da, regiunea Craiova’, Gheorghe 
batere declarația guvernului Kovacs, circumscripția electorală 
R.P.R. cu privire la propunerile Covasna,:.’-Regiunea •-*--------
guvernului Uniunii Sovieiice în *«-->-=—» --
problema dezarmării și micșoră
rii încordării internaționâle.

Textul declarației guvernului 
RPR a întrunit aprobarea una
nimă a deputaților Marii Adu. 
■nări Naționale. In repetate rîn- 
duri, deputății și numeroșii invi
tați prezenți și-au exprimat prin 
puternice aplauze satisfacția lor 
pentru declarația care exprimă 
politica de pace și colaborare in
ternațională a guvernului romîn, 
solidaritatea frățească cu toate 
țările marelui și puternicului la
găr Socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică, 
' La discuțiile asupra celui de-al 
34ea punct al .ordinei de zi au

luat cuvîntul deputății: Dumitru 
Balalia, circumscripția electo
rală Ploești-SUd, orașul Ploești, 
Eremia Pardău, circumscripția 
electorală Cîmpulung, regiunea 
Suceava ,acad. .1 Raluca Ripan, ______  ... r______  ______
circumscripția electorală Cluj- și micșorăriUîncordării interna- 

ționale.
Marea Adunare Națională a 

votat în unanimitate Declarația 
guvernului R.P.R. cu privire la 
propunerile guvernului U.R.S.S. 
în problema dezarmării și țnicșo- 
rării încordării internaționale

A luat apoi >,cuvîntul acad. Mi- 
' hail. Sadoveanu, vicepreședinte al 
- Prezidiului Marii Adunări. Na
ționale a R.P.R.

Deputatul Florian Dănălache, 
din circumscripția electorală Te- 
leajen, regiunea Ploești a propus 
Marii Adunări Naționale să se 
trimită un mesaj de salut po
porului ungar. Marea Adunare 
Națională a aprobat textul me
sajului adresat președintelui Pre
zidiului R. P. Ungare lstvan 
Dobi și primului ministru al gu
vernului ungar revoluționar 
muncitoresc-țărănesc Janos Ra
dar.

Tov. Constantin Pîrvulescu a 
dat apoi Citire unui mesaj de 
răspuns la Apelul cu privire la

nale, deputatul Th. lordăchescu, 
care a prezentai proiectul de ho- 
tărîre pentru aprobarea Declara
ției guvernului R.P.R. cu pri
vire la propunerile guvernului 
U.R.S.S. în problema dezarmării

Autonomă 
fo.‘ Gh.Maghiară, '.acadl' prof.

Lupu, circumscripția electorală 
Botoșani, regiunea Suceava, Mi
hai Schuster, circumscripția elec
torală Ctsnădie, regiunea Stalin. 
Bercu Feldman, circumscripția 
electorală. Tg. Frumos, regiunea 
lași, general colonel Iacob Teclu, 
circumscripția electorală Zalău, 
regiunea Cluj. Stelian Moraru, 
circumscripția electorală Brăila- 
Nord, orașul Brăila și acad. prof. 
Traian Săvulescu, circumscripția 
electorală Ana Ipătescu, orașul 
București.

Tovarășul Constantin Pîrvules- 
cu a dat apoi cuvîntul președin
telui comisiei pentru Afacerile 
Externe a Marii Adunări Națio-

dezarmare adresat de Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. parlamente
lor tuturor țărilor lumii, mesaj 
care a fost aprobat de Marea 
Adunare Națională a R.P.R.

In continuare tov. Constantin 
Pîrvulescu a dat citire unui me
saj adresat de către Parlamentul 
sirian Marii Adunări Naționale a 
R.P.R. prin care se cere ---------
lui romîn ■ să. 
dreaptă a poporului .egiptean 
pentru libertate și independență 
națională precum și' mesajului de 
răspuns adresat de Marea Adu
nare Națională a R.P.R. Parla
mentului sirian.

Marea Adunare Națională a 
R.P.R. a aprobat textul mesaju
lui.

Tov. Constantin Pîrvulescu, 
președintele Marii Adunări Na
ționale a R.P.R. a rostit apoi 
cuvîntul de închidere a celei de 
a 9-a sesiuni a Marii Adunări 
Naționale.

se cere poporu- 
sprijine,, lupta

Cifiji în pag. lil-a: 
Dezbaterile sesiunii Marii 
Adunări Naționale a R.P.R.

dicall arabi s-au Inttlnft cu un 
grup de studenți ai facultății de 
filozofie și ziaristică.’

Mohamed Al .Djabari a rostit o 
cuvîntare în care a spus printre 
altele: „Rominia, prin guvernul 
său, prin muncitorii, și intelectua
lii săi, a arătat întreaga sa soli
daritate cu cauza noastră. Oriun
de am fost'am găsit aceeași în
țelegere și prietenie din partea tu
turor-, , .

Se știe că studenții, intelectua, 
litatea în general stă alături de 
masele populare și are un rol 
însemnat în progresul unei., țări. 
Studenții egipteni, tovarășii voș
tri, se află acum în plină luptă 
pentru eliberare națională pe care 
O duc’toți arabii; Ei aduc țării" lor 
un mare serviciu în aceste mo
mente . critice.

Noii-vom transmite studenților, 
arabi frumoasele sentimente pe 
care le nutriți pentru ei și pen
tru. întregul popor arab. Știind 
că nii sint.singuri ei'VOr căpăta 
noi forțe pentru a învinge. Vă 
asigurăm la rîndui nostru că-vom 
face tot ce ne va sta în putință 
pentru ca soarele păcii să nu a- 
pună niciodată".

In numele tovarășilor- săi, stu
dentul Constantin Bulai, împuter
nicitul pentru organizarea aso
ciațiilor studențești din Univer
sitatea „C. I. Parhon", s-a a- 
dresat liderilor sindicali arabi 
spunînd : „Vă asigurăm că stu
denții noștri se situează alături 
de popoarele arabe prin solida
ritatea deplină cu lupta lor des. 
pre care ne-ați vorbit ații ’• de

Ajutor frățesc poporului maghiar
Zilnic, la granița romfno-un- 

gară sosesc noi transporturi de 
mărfuri prevăzute în cadrul aju
torului frățesc pe care guvernul 
R.P.R. ÎI acordă poporului ma. 
ghiar.

Luni și marți au fost încărcate 
și expediate spre R. P. Ungară 
206 vagoane de mărfuri, printre

care produse petrolifere, ciment, 
lemn de construcție, cherestea, 
var, geamuri și altele. Pînă a- 
cum feroviarii maghiari au pre
luat la graniță aproape 1.370 va
goane încărcate cu mărfuri romî- 

po-nești — pentru ajutorarea 
porului frate ungar.

Cercuri agrotehnice la Dolhești
SUCEAVA (de la coresponden

tul nostru). Tn comuna Dolhești 
raionul Fălticeni, a funcționat 
anul trecut, tn ca/irui invățămtn- 
tul ui agricol, un. cerc agrotehnic 
la care au participat 18 țărani 
muncitori. Mulți dintre aceștia 
erau țărani întovărășiți. Lucrînd 
pămlntul tn întovărășire și apli- 
clnd cele învățate la cercul agro
tehnic, ei au obținut recolte mari. 
De pildă, la grlu au obținut 2.000 
kg. la ha. față de 1400—1500 cit 
s-a obținut în sectorul individual. 
Și Ștefan Andrei, țăran cu gos
podărie mică, a învățat .multe. lu
cruri importante la cercul agro
tehnic : despre1 pregătirea: solului, 
a semințelor, despre îngrășămin
te, despre îngrijirea culturilor. 
Prin aplicarea cunoștințelor noi. 
eț a obținut aproape 2000 
grlu: ța ha. (

'Acum tn comuna Dolhești 
pregătește deschiderea noului 
de invățămint agrotehnic. Mulți 
dintre țăranii muncitor', ca de 
pildă Dumitru Moraru, Ștefan 
Andrei și alții, care au frecven
tat cursurile anul trecut, și-au 
exprimat dorința de a participa 
la ele și în acest an.

S-a constatat insă că un sin
gur cerc este insuficient pentru a 
cuprinde numărul mare de țărani 
muncitori care s-au înscris tn a- 
cest an. De aceea utemista Elena 
Cancea, tehniciană agricolă a 
sprijinit căminul cultural, astfel 
ca tn anul acesta să deschidă In 
comună trei cercuri agrotehnice.

Un cerc va funcționa la centrul

Bourei. Aceste cercuri vor fi con
duse de către tineri 'nvățători și 
tehnicieni ca Vasile Nichita, Co- 
stică Nichita și Natalia Vizitiu.

Pînă acum s-au fixat sălile 
unde se vor fine cursurile agro
tehnice și s-a pregătit materialul 
didactic demonstrativ: planșe, 
seminfe etc.

, . ... . . un cerc va luncționa la centrul
frumos și cu un atit de înălțător < comună, iar celelalte două tn 
sentiment patriotic", \ satele Dolheștii Mari' șl ' Valea ''

Iar al Capitalei, conducători 
instituțiilor centrale, 
ai organizațiilor 
micieni, generali 
riori ai Forțelor 
R.P.R., ziariști.

Au luat parte de asemenea șefi 
ai misiunilor diplomatice acredi
tați la București.

Recepția s-a desfășurat într-o 
•atmosferă prietenească, cordială.

(Agerpres)

Vizita delegației 
C.C. al U.T.M. 
în Iugoslavia

LIUBLIANA 28 (Agerpres). — 
Taniug transmite: La 27 noiem
brie a sosit la Liubliana, delega
ția C.C. al Uniunii Tineretului 
Muncitor din R.P.R. In cursul 
celor trei zile cit vor sta în Slo
venia, membrii delegației vor vi
zita mai multe orașe, vor avea 
convorbiri cu reprezentanți ai 
Comitetului Central Republican 
al Tineretului Popular și vor 
participa la festivitățile care vor 
avea loc la Liubliana cu ocazia 
sărbătorii 
viei.

înainte 
delegația 
orașe din

naționale a lugosla-

de a sosi la Liubliana 
a vizitat multe
Croatia.

•f 'ooooGOoaPooooooocoooooeooooooooooscoeooooooooooooeooooooooQoeaoo
8
8 Copiii muncitorilor de la întreprinderea de trans- 
; porturi în comun din Timișoara, în căminul lor 
| de zi.
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Examene în anul V

Ultima sesiune
Au început examenele I prime

le examene din sesiune...
Mai devreme ca In alți 

studenții anului V al Institutului 
politehnic din București își dau 
examenele acum, după care vor 
intra în practica de producție.

Pe coridoarele institutului se 
Intîlnesc din nou grupurile de 
studenți la intrarea vreunei săli 
pe ușa căreia, prins într-un ac, 
im petec de hîrtie avertizează pe 
curioși: „Avem examen. Nu de
ranjați r

Cei care au „spart gheața", 
care au dat primele examene, au 
fost studenții de la Facultatea 
de mecanică, secția tehnologie. 
Luni și marți au avut examen la 
„Bazele proiectării uzinelor cons
tructoare de mașini".

Emoții ? Evident.
La fel ca acum cinci ani, în 

fața ușii sălii L. P. 14 (dincolo 
de care examinatorul ascultă pe 
primul student din grupă) grupa 
737 așteaptă cu emoție rezulta
tul.

Atunci începea prima sesiune, 
primul contact cu facultatea, ve
rificarea primelor cunoștințe că
pătate într-un semestru. Au tre
cut cinci ani și iată-i acum în 
ultima sesiune din viața de stu
dent. Trecuți prin focul atîtor e- 
xamene par mai calmi și totuși 
primul care iese din sala de e- 
xamen este asaltat cu întrebări:

— Cum a fost, ce calificativ 
ți-a dat ?

— Ascultă mult ?
— Hai, spune odată 1...
Răspunsurile au fost date. Spi

ritele s-au liniștit. O fată mai 
răsfoieșțe înfrigurată filele unui 

■caiet de notițe. Răspunsurile o- 
glindesc cunoștințele căpătate, 
ele dovedesc Interesul studenți
lor pentru meseria pe care și-au 
eles-o. Peste citeva luni cei care 
răspund astăzi întrebărilor exa
minatorilor vor avea de răspuns 
complicatelor întrebări pe care

ani,

le va ridica munca. Cum se 
descurca atunci — aceasta 
pinde de pregătirea temeinică 
facultate.

Fiecare dorește să dea răspun
sul cel mai bun care să oglin
dească strădania celor cinci ani 
de zile, fiecare vrea să lase o 
impresie bună în facultate. A- 
ceasta a făcut ca pregătirea să 
fie mai temeinică și răspunsuri
le date la ultima sesiune și deci 
și la examenul de „Bazele proiec
tării uzinelor constructoare de 
mașini" să fie din cele mai 
bune.

Examenul decurge nestinjenit, 
ca o discuție intre lector și Stu
dent. Rodica Dantzer, fata care 
își răsfoia carnetul de notițe 
înainte de a intra, este mai cal
mă aici decit afară. Stăpină pe 
cunoștințele sale ea dă răspun
suri foarie documentate. Subiec
tul despre proiectarea atelierelor 
de turnătorie îi aduce în carne
tul de studentă calificativul 
„foarte bine". Lisandru Capră și 
Dumitru Cioroiu au dat de ase
menea răspunsuri foarte bune. 
Transferat de curînd de la o altă 
facultate, studentul I. Andrees- 
cu a muncit mult ca să poată 
ține pasul cu noii săi colegi. Dar 
a reușit: răspunsul lui a fost no
tat tot cu „foarte bine".

Cu o zi înainte colegii 
grupa 738 au dat la același 
men răspunsuri la fel de 
moașe.

Tovarășul lector Dumitru
gu a remarcat încă o dată cu plă
cere un fapt t studenții bine pre
gătiți în timpul anului dau răs
punsuri bune și la examene. Stu
denții Dumitru Bloț, Florian 
Vancu, Leon Zaidman, Nicos 
Papasavos și atîția alții pe care 
numai lipsa de spațiu ne împiedi
că să-i enumerăm au dovedit a- 
cest lucru,

MIRCEA IONEL

vor 
de- 
din

din 
exa- 
fru-

Dra-

Colocviile
° Cum se pregătesc studenții 
® Universității „Al. I. Caza" din 
o Iași tn vederea lucrărilor de 
“ control și a colocviilor care 
° au și început să bată la ușă ? 
o Aceasta a fost tema anche- 
° tei intreprinsă acum citeva 
o zile cînd, însoțit de fotore- 
o porterul ziarului nostru, am 
o înregistrai pe peliouti mo- 
o mentele cele mai semnificați- 
o ve.
o După ce am colindat timp 
° de două zile prin sălile de 
o curs și seminarii, prin labo- 
o ratoarele și bibliotecile cetă- 
° ții universitare, am putut con- 
o stata cu deplină satisfacție 
o febra aprinsă, ritmul antre- 
® nant și susținut care carac- 
■ terizează utlimele zile Inain- 
° tea lucrărilor de control si 
® colocvii. Cineva asemuia, și 
• pe bună dreptate, acest eve- 
“ nimeni de ordin profesional 
“ cu finisările atente oe care 
o sculptorul le aduce operei sale 
0 înainte de a o expune exame- 
’ nului critic al opiniei publi- 
o ce
» Am puiuț afla că primul 
’ colocviu la Universitatea 
a „Al. I. Cuza“ îl vor da studen- 
J ții anului I al Facultății de 
“ chimie. lată-ne deci tn labora- 
3 torul de chimie organică toc- 
’ mai cînd studenții din anul 1 
’ experimentau practic lucrarea 
’ cu tema „Hidroliza". Primul 
a colocviu din cariera lor stu- 
’ dențească implică pe Ungă 
’ emoțiile respective și o pre- 
a gătire profesională corespun- 
’ zătoare. lucru de care dau do- 
s vadă studenții după felul 
» conștiincios de activitate tn 
a laborator. Pregătirea pentru 
’ colocvii interesează în egală 
s măsură și cadrele didactice 
’ lată-l pe tovarășul academi- 
’ cian Radu Cernătescu. șeful 
a catedrei de chimie anorgani- 
’ că. (foto nr.l) in. mijlocul 
’ studenților Ținea 
- Doina Patrichi,
, Burlușanu și Mihai Vătămă- 
’ nescu.
> Ne-am îndreptat
> sala de lectură a 
a lui de matematică.

a
de studenți

studenții grupei 415 din anul o 
V al Facultății de fizico-ma- o 
tematici pentru a lămuri 'im- ° 
preună o problemă dificilă de o 
geometrie diferențială șl anu- o 
me tema suprafețelor focale. “ 
Dar oricti de grea ar fi pro- o 
blema, metoda discutării ei in “ 
colectiv a dat rezultate hune. “ 
Studenții Elena Rusu. Radu n 
Anton, Elena Ivanov și Pe- o 
tru Glțățloto nr.2) sînt sa- 
tisfăcufi că au rezolvat și a- 
ceastă dificilă problemă.

Metode ce se folosesc pen
tru însușirea temeinică a cu
noștințelor slnt multiple. U- 
tilizarea excesivă a unei me
tode in dauna altora nu este 
recomandabilă. Rezultate bune 
la examen obțin numai acei 
studenți care îmbină armonios 
studiu! individual cu consul
tarea bibliografiei, discuțiile 
creatoare din seminarii cu 
consultațiile. O metodă la fel 
de valoroasă șl eficientă este

Onofrei, 
Gheorghe

tea desăvirșită 
am intilnit zeci

apoi spre 
seminarul-
In liniș- 
încăperii

o aplecați asupra caietelor și 
° cărților deschise, studiind de 
° zor. Aici și-au dat Intilnire

■Qi Comitetului de organizare a asociațiilor studențești
£7 JlQIXCLTCL din Republica Populară Romînă

In zilele de 26—27 noiembrie ax. și-a desfășurat lucrările cea 
de.a lll.a plenară a Comitetului de organizare a asociațiilor stu
dențești din R.P.R.

In prima zi a ședinței a fost luat tn discuție și aprobat cu 
unanimitate de voturi proiectul de statut al asociațiilor studențești 
din R.P.R,

In ziua următoare s-au prezentat scurte informări cu privire 
la activitatea depusă pentru constituirea asociațiilor studențești. 
Din relatările făcute, a reieșit că pină in prezent a obținut succese 
frumoase comisia de organizare a asociațiilor studențești din ora
șul Craiova, unde, recent, a fost ales șl Consiliul orășenesc. La Ga
lați s-au inserts in rindurile asociațiilor toți cei 1.479 studenți din 
localitate și 20 de absolvenți, iar alegerile s-au ținut deja la ambele 
institute. S-au constituit de asemenea asociații studențești în ora
șele : Cluj — la Institutul politehnic, Universitatea „V .Babeș", 
Universitatea cu limba de predare maghiară „F, Bolyai" și la 
lași — Universitatea „Al. I. Cuza" și I.M.F.

Ședințe interesante, in care s-au prezentat planuri cuprinzătoare 
și s-au făcut discuții pline de conținut au fost cele de la Facul
tatea de construcții a Institutului politehnic din Cluj, Institutul 
agronomic Galați, Craiova și altele. Slab pregătite, adunările de la 
Institutul de agronomie din Cluj și de la Facultatea de mecanică 
din Galați nu s-au desfășurat la un nivel ridicat.

Cu acest prilej, s-a scos în evidență activitatea ma! slabă a comi-

INIȚIATIVĂ 
valoroasă

Institutul 
propus ca 
științifice 

din proza 
sovietică.

Studenții de la 
„Maxim Gorki" și-au 
tn cadrul activității 
studențești să traducă 
și lirica contemporană
Pentru a stimula realizările me
ritorii s-a luat legătură cu Edi
tura Cartea Rusă, care va pu
blica proza tradusă. Pină la ora 
actuală. 13 studenți și-au predat 
lucrările. Printre primii traducă
tori se numără studentul Gheor- 
ghe Suteu care a tradus poeziile 
„Pămint natal" și .Jnceput de 
primăvară* de N. SidorencOv, 
studenta Elena Suruceanu, care 
a tradus „0 poveste nepublicată" 
de P. Pavlenco și alții.

Inițiativa studenților de la In
stitutul „Maxim Gorki" ar trebui 
urmată și de studenții altor fa
cultăți de limbi străine.

Răspuns la întrebările cititorilor

siilor de organizare din : București, Orașul Stalin șl Timișoara, 
care au rămas mai in urmă și cu constituirea asociațiilor.

Plenara a stabilit de asemenea normele de reprezentare la Con
ferința pe țară, care urmează să se țină la începutul semestrului 
II al acestui an universitar.

V-- >>. ★
In aceeași zi, membrii Comitetului de organizare a asociațiilor 

studențești din R.P.R. au avut o intilnire cu conducerea Ministe
rului Invățămintului, la care au participat tov. Miron Constanti- 
nescu, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul 
invățămintului și tovarășii Constantin Nicuță, Gh. Ploeșteanu Și 
L. Banyai — locțiitori ai ministrului.

Cu acest prilej, reprezentanții tuturor centrelor universitare din 
țară au vorbit despre viața și activitatea studenților.

Luind cuvintul tovarășul Miron Constantinescu a adus Ia cunoș
tința celor prezenți unele măsuri luate de partid șl guvern pentru 
îmbunătățirea condițiilor de trai și învățătură ale studențimii. Au 
fost de asemenea expuse citeva hotărtri luate recent de Ministerul 
Invățămintului, pentru crearea unor condiții mal bune de studii, 
studenților.

In încheiere, tov Miron Constantinescu a subliniat menirea 
asociațiilor studențești, care trebuie să aibă un puternic conținut 
educativ-patriotic, incadrind studențimea în opera de construire a 
socialismului în patria noastră.

VIN VIATA!

Despre gazetele de perete d n facultăți

DOUA ATITUDINI
A discuta acum, după ani 

rodnici de existență, despre rolul 
agitatoric și mobilizator al gaze
telor de perete, înseamnă a nu 
face altceva decît să repetăm 
opinii îndeobște cunoscute. Și 
totuși, dat fiind importanța lor, 
necesitatea impune abordarea 
acestei probleme complexe și mai 
ales, elucidarea rolului organiza
ției U.T.M. în activizarea gaze
telor de perete.

O investigație prin două insti
tute de învățămlnt superior din 
București — la fața locului — 
va demonstra factorul dinamic al 
U.T.M.-ului în existența unor ga
zete de perete atractive, mereu 
actuale, mereu interesante ; 1
dimpotrivă, transformarea lor 
relicve, într-un fel de marasm 
poartă stigmatul totalei lipse 
interes.

sau
în

i ce 
de
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activitatea din cadrul cercu
rilor știinfifice. Membrii cer
cului științific de fiziologia 
animală din anul V al Fa
cultății de științe naturale fo
losesc cu prisosință această 
formă de activitate creatoare.

In scopul întregirii anche
tei noastre ne-am interesat și 
despre frecvența studenților 
la consultațiile date de ca
drele didactice. In biroul ca
tedrei de geografie economică 

(foto nr. 3) am 
surprins o discu
ție între conf. 
univ. Ion Șan
dru și studenții 
din anul IV, 
Antoaneta A- 
sandei, Nădej
dea Bostan, Ion 
Sonfehanu și E- 
lena Ene, tn le
gătură cu

nefe probleme ale economiei 
Braziliei, țară pe care tova
rășul Ion Șandru a văzut-o 
de curlnd tn calitate de de
legat la cel de al XVUI-lea 
Congres internațional de geo
grafie care a avut loc la Rio 
de Janeiro.

La plecarea studenților, 
unul dintre ei a exclamat 
pentru sine Insă destul 
tare ca să auzim și noi: 
fost o consultație extrem
utilă". Șt pentru că am gă
sit aceste cuvinte destul de 
semnificative le-am reprodus 
pentru a servi drept invitație 
tuturor studenților de a frec
venta cit mai des orele 
consultații 

dau cu

ca 
de 
„A 
de

de
pe care profesorii 
toată bunăvoința.

i
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ION AGHINEI 
EUG. CSIKOS

Text:
Foto:

■

O metodă
Deși duminică, într-una din 

sălile Facultății de construcții 
civile din București se adunaseră 
mai mulți studenți.

Am intrat în sală cu gîndul să 
întreb pentru ce s-au adunat, dar 
abia am avut timp să mă pre
zint primului * intilnit că după 
mine au și intrat trei profesori 
împreună cu tovarășul prorector 
Al. Gheorghiu. Ca să nu stînje- 
nesc, am fost nevoită să mă așez 
și eu la o masă în rînd cu stu
denții.

In sală s-a făcut liniște. Fără 
nici o introducere tov. prof. Ce
zar Coșniță s-a adresat studen
ților :

— Hîrtie vă dăm noi; să nu 
aveți pe masă nici o notiță, nici 
o carte. Lucrările vor fi secrete.

Eram din ce în ce mai nedu
merită.
aflat. In sala aceasta, „B2“ cum 
o numesc studenții, se ținea un 
concurs de matematici la care se 
prezentaseră studenți din anii II, 
III și IV.

— E primul concurs organizat 
pînă acum în facultatea noastră, 
mi-a spus tovarășul prorector mai 
tîrziu cînd am putut să stăm de 
vorbă. Ne-am gîndit că în felul 
acesta vom trezi * *' * '
resul studenților 
nele de bază.

— Dar cum au 
aceste concursuri ? am întrebat 
pe tovarășul prorector.

Pînă la urmă. însă am

mai mult inte- 
pentru nriiscipli-

primit studenții

Activitatea Casei de cultură 
studențești din București
O seamă de cititori ne-au 

scris cerindu-ne să vorbim 
mai pe larg în paginile zia
rului despre formele activi
tății ce se va desfășura la 
Casa de cultură studențeas
că. Iată răspunsul nostru:

a bibliotecii înzestrată cu 20.000 
volume. Cu alte cuvinte, casa de 
cultură va putea să asigure stu
denților posibilitatea de a petrece 
minunate clipe de recreere și — 
ceea ce-i. important — de a-și 
defini și dezvolta aptitudinile.

In aceste zile — odată cu 
executarea uitirrielor _ lucrări de* 
amenajare a localului — a Și în
ceput’ organizarea diferitelor co-, 
lective culturai-artistice. Sub’ 
supravegherea atentă a dirijori
lor Nicoiae Ciobanu, Stelian Ola- 
ru și Hus Hugo sînt Selecționați, 
cei ce vor alcătui formațiile' 
muzicale ale casei de cultură, 

vor n « vv. AnnsaȚb'ul .S0™,1™ fi J0™3/ di"
în fața vitrinei cu noutăți studențL alț. 60 studenț. vor

Casa de cultură studențească Ișl 
va avea sediul in Calea Plevnei 
nr. 61. Totul este aproape gata :

Peste puțin timp, ușile se vor 
deschide larg.

Tinerii vor audia muzică, vor 
asculta conferințe - interesante, 
vor admira un spectacol sau o 
emisiune de televiziune. Nu mai 
puțini vor fi cei care se vor a- 
duna î

folositoare
se
nu

— La început au ezitat să 
înscrie. Se temeau că dacă 
vor rezolva problemele, vor avea 
mai tîrziu neplăceri. Am avut 
însă grijă să le spunem care este 
scopul acestor concursuri și care 
sînt condițiile. In ședințele 
U.T.M. ca și la cursuri și în 
orice altă împrejurare tovarășii 
profesori, asistenți, preparatori, 
și membrii comitetelor U.T.M. 
au stat de vorbă cu studenții. 
Cînd au aflat că lucrările vor fi 
secrete (nu vor fi publice decit 
numele celor premiați) au în
ceput să se înscrie cu mai mult 
curaj. Și ca să-i stimulăm și mai 
mult — a continuat să-mi po
vestească tov. prorector — le-am 
rezervat premiaților o sumă fru
moasă de bani din care le vom 
cumpăra obiecte necesare lor: 
rigle de calcul, cărți de speciali
tate, truse pentru desen.

Fără să vreau mi-am imaginat 
cit de bucuroși vor fi cei care vor 
ciștiga'concursul. Tov. ing. Scar- 
lat, candidat în științe tehnice, 
parcă ghicindu-mi gindul, mi-a 
spus:

— Noi vrem ca premierile să 
le facem într-un cadru festiv, tn 
felul acesta vom spori și mai 
mult interesul studenților față de. 
aceste concursuri. Sîntem siguri 
că la al doilea concurs vom avea 
și mai mulți participant!.

Inchîpuiți.vă că un om care in
trat în Institutul agronomic „Ni
coiae Bălcescu" din București ar 
dori să.și arunce privirea pe una 
din gazetele de perete, ar dori să 
cunoască activitatea studenților 
și a cadrelor didactice. Un aseme
nea om ar putea spune după o 
oră de umblat: am colindat aripă 
cu aripă, etaj cu etaj, absolut tot 
institutul și n-am găsit nici urmă 
de gazetă de perete, în afară de 
□ gazetă satirică „Ariciul" care-și 
duce o activitate normală și este 
permanent citită.

Lipsa gazetelor de 
Institutul agronomic 
Bălcescu" nu-și are o 
plauzibilă. Faptul că 
are tin ziar intern „Cadre pentru 
agricultură" nu exclude obligația 
existenței și a unor gazete de pe
rete. Se pare că este vorba de o 
subapreciere evidentă a rolului 
gazetelor de perete oglindită în 
munca de propagandă a comite
tului U.T.M. pe institut. Altfel 
cum s-ar explica lipsa unor ga
zete de perete necesare la Facul
tatea de agricultură, la Faculta
tea de economie agrară, Ig cea 
de zootehnie etc.

Instantaneul prins în rîndurile 
de mai sus trebuie să determine 
pe tovarășii care răspund de 
munca de propagandă în comi
tetul U.TJH. a Institutului agro
nomic „Nicoiae Bălcescu" ca cel 
puțin acum, tn preajma colocvi
ilor și examenelor, gazetele de pe
rete să desfășoare o rodnică ac
tivitate. A oglindi în ele diver
sele aspecte pozitive și negative 
existente în viața institutului ar 
duce fără îndoială la crearea u- 
nel opinii colective active, 1a mo
bilizarea maselor de studenți la 
o muncă profesională susținută.

Cu totul alte lucruri se pot 
spune despre gazetele de perete 
ale Universității „C. I. Parhon". 
Iată citeva exemple : gazeta de 
perete „Munca noastră" a Facul
tății de științe juridice alimentea- 
ză operativ pe studenți cu știri

Asociațiile 
studențești

perete Ia 
„Nicoiae 

explicație 
institutul

interesante și noi. Tn ultimul 
număr se pot găsi articole ca : 
„Seminariile la anul I", sau : „De 
vorbă cu tovarășii asistenți des
pre seminariile anului IV“. Intr-o 
rubrică specială este prezentat 
sumarul revistei „Justiția nouă“.

Lucruri asemănătoare se pot 
spune și despre gazeta. de perete 
„Cadre pentru știință" a Facul
tății de fizico-matematici. Artico
lele sînt interesante și ceșa ce e 
important sînt scrise la nivelul co. 
respunzător invățăminuilui supe, 
rlor. Studentul Nicoiae Ghiordă- 
nescu din anul II analizează în 
articolul „Cîteva probleme ale 
bibliotecii" situația acelor stu
denți care nu înțeleg că cursu
rile sînt un bun al tuturora și 
că reținerea lor zile și săptămîni 
tn șir privează pe colegi de posi
bilitatea unei pregătiri continue. 
Raidul-anchetă „Viața în cămine 
și cantine" cuprinde interviul ci- 
torva studenți din diferiți 
despre condițiile de trai ale 
denților. Tot în acest număr 
publicată o; scrisoare a unor
denți romîni care studiază în 
U.R.S.S. și o imagine din orașul 
Tallin.

Problematica abordată de ga
zetele de perete este multiplă. In 
„Flacăra", gazeta de perete a 
Facultăți). de filologie, studentul 
S. Ruxăndroiu strrtnează artico
lul „In preajma alegerilor U.T.M. 
pe facultate", arătînd că vigilența 
utemiștilor trebuie să fie mereu 
trează, că trebuie luate atitudini 
hotărîte împotriva manifestărilor 
liberaliste. Studentul Jean Mîn- 
droiu semnează în gazeta de pe
rete „Nicoiae Bălcescu" a Facul
tății de istorie articolul „Afară 
cu agresorii din Egipt I".

Gazetele de perete ale Univer
sității „C. I. Parhon" dovedesc 
că unde există preocupare pentru 
această muncă, unde există un 
colectiv încfie’gat, pufilTcîstica im 
ternă contribuie la formarea etică 
și profesională a viitorului inte
lectual. - i

ELENA POPESCU

fi cuprinși in orchestra simfonică, 
în același timp își vor desfășura 
activitatea și cercuri de canto, 
balet și muzică de cameră.

Studenții ce vădesc reale însu
șiri literare vor putea să și le 
dezvolte tn cercul de literatură. 
De altfel, conducerea casei de 
cultură nădăjduiește că membrii 
acestui cerc vor fi creatorii tex
tului spectacolului pe care ansam
blul de estradă — va exista deci 
și ansamblu de estradă — ti va 
prezenta la una din premierele 
sale. Un amănunt care poate să' 
vă Intereseze: se va înființa și 
un cerc dramatic. Șl dacă an
samblul de estradă va avea exciu-’ 
siv sarcina de a pune in scenă 
felurite spectacole, în cercul dra
matic se va da întîietate familia
rizării studenților cu proble
mele măiestriei și tehnicii actori
cești.

Oricare dintre studenți va pu
tea să-și găsească deci o înde
letnicire plăcută. Ei vor putea, 
nu o dată, participa la întllnlri 
cu vechi luptători comuniști, cu 
scriitori și activiști de seamă, cu 
oameni de știință renumiți...

Cu nimic mai puțin plăcută va 
fi participarea la un campionat 
de tenis de masă eau la un si
multan de șah dat de un cunos
cut maestru al sportului.

Vă dați seama, dragi cititori, ce 
interesant, ce bogat va fi progra
mul de‘ fiecare zi al Casei de 
cultură studențești.

Pentru ca toate astea și multe 
altele să se înfăptuiască nu tre
buie decît să trimiteți propune
rile voastre pe adresa Casei de 
cultură studențești.

TOMA FIRU

I Prin căminele 
studențești

Un comitet de cămin activ

ani 
stu- 
este 
stu-

MIHAI STOLERU

Pentru studentul care locu
iește In cămin și împreună 
cu tovarășii lui de an sau 
de grupă se odihnește, citește, 
discută sau învață, 
depine încetul cu încetul 
doua lui casă.

Slnt multe de făcut ca 
cămin să te simți bine, 
familie. Multe cad în 
administrației căminului, 
orlcît s-ar strădui 
pricit s-ar interesa 
social-administrativ 
tulului pentru ca 
funs să fie preintlmplnai și 
studentul să ducă tn cămin o 
viață civilizată și plăcută, 
n-ar reuși fără sprijinul comi
tetului de cămin

Din acest punct de vedere 
am vrut să cunosc citeva as
pecte ale activității căminu
lui „30 Decembrie" al Insti
tutului de medicină din Bucu
rești. Am aflat cu această o- 
cazie că la baza unor rezul
tate frumoase obținute de me- 
dicinlștii căminiști In gospo
dărirea locuinței lor comune 
și In organizarea vieții lor, stă 
colaborarea strtnsă între ad
ministratoarea căminului lor. 
Teodora Boca, o femele înțe
legătoare și bună gospodină, 
șl comitetul de cămin. Această 
colaborare nu se referă nu
mai la momentele festive, la 
diferite consfătuiri, ci la mun
ca de fiecare zi. Comitetul de 
cănțin a reușit să obișnuiască 
pe studentl să aducă la cuno
ștință neajunsurile și să in-

căminul
a

tn 
ifimin să te simți bine, ca in 

t grija 
Dar 

aceasta, 
serviciul 
al insti- 

orice nea-

ca
de

co
in-

nează de multă vreme; 
bugetul rectoratului s-a 
văzut suma necesară repară
rii lui. dar e necesară o ur
gentare a acestei reparații).

Pe tovarășul Nicoiae Savu, 
student tn anul IV șl membru 
tn comitetul de cămin, l-am 
Intilnit coborlnd In sala ca
zonelor. Era preocupat de un 
hidrofor care, defectindu-se, 
nu mai pompează apa sufi
cientă la etajele 6 și 7,

Desigur, activitatea unui co
mitet de cămin redusă la as
pectele de mai sus n-ar fi su
ficientă. Dar tn acest cămin șl 
activitatea cultural-educativă 
cunoaște in ultima vreme o în
viorare. La stația de radiofi- 
care de la cantină se organi
zează diferite audiții, se popu
larizează studenții disciplinați 
și conștiincioși și sînt 
cate public cazurile de 
ctplină. Radioficarea 
nului este așteptată cu 
rie șl legitimă nerăbdare de 
căminiști.

I. ARDELEANU

crili- 
tndis- 
cina- 
bueu-

Proiecte de viitor
In pagina studențească trecută cititorii noștri au 

găsit un interesant program de activitate al unei 
asociații studențești. Pe drept cuvînț, ei așteaptă 
acum de Ia noi să le prezentăm și alte asemenea 
programe, ajutîndu-i să-șl orienteze activitatea In 
modul cel mai potrivit. De data aceasta spicuim 
din programul asociației studențești a Facultății de 
filologie-istorie de la Universitatea „V. Babeș” din 
Cluj :

1. Organizarea de schimburi între cercurile de 
aceeași specialitate din alte centre universitare Și 
de la Universitatea „Bolyai".

2. Sprijinirea studenților participant! la lucrări 
științifice colective — cercetări folclorice, săpături 
arheologice.

3. înființarea unui cerc al catedrei de limbi stră
ine care să traducă tn ajutorul celorlalte cercuri, 
material documentar. ,

*WUUUUUUULAJUUUUUUUUUUUULao9SRRRJLftftRJhftftftdaU  ̂ 4. Organizarea unui cerc literar pe Întreaga unt-

versitate sub auspiciile filialei Uniunii Scriitorilor.
5. Pentru apropierea studenților de problemele 

artei dramatice, studenții au propus organizarea 
unei echipe de teatru, precum și a unor dezbateri 
împreună cu regizori și actori de teatru și film.

6. Vizitarea monumentelor culturale, artistice, 
istorice ale Clujului, sub conducerea unor ghizi 
competent!.

7. Avînd in vedere stringerea legăturilor cu stu
denții din alte țări, să se organizeze schimburi de 
corespondență, de informații științifice. Să se creeze 
legături strinse cu studenții Universității „Hum
boldt” din Berlin și „Lomonosov** din Moscova.

8. Organizarea unor campionate universitare la 
volei, șah, fotbal și activizarea secțiilor din cadrul 
A.V.S.A.P.

Ziarul nostru va publica și pe viitor propuneri 
pentru activitatea asociațiilor. Asociațiile științifice 
care și-au alcătuit programe interesante le pot 
trimite redacției.

cerce împreună cu administra
ția căminului să le rezolve. 
Și slnt atttca lucruri care tre
buie urgent rezolvate! Se 
defectează robinete, ba se arde 
un bec sau nu funcționează 
un duș etc. Spre mulțumirea 
studenților aceste neafunsuri 
nu slnt tărăgănate.

Căminul are 6 etaje. La eta
jul l se găsește afișată o li
stă cu responsabilii de etaje 
și camerele tn care locuiesc 
aceștia. Este un lucru bun 
re-i scutește pe studenți 
alergături inutile. ’

Este lăudabil că In grija 
mitetului de cămin au stal
totdeauna necesitățile studen
ților șl că acestea au fost sa
tisfăcute în majoritatea cazu
rilor. Există astfel in cămin o 
cameră tn care stau studenții 
care s-au îmbolnăvit și au ne
voie de un tratament special: 
studenții suferinzi sînt repar
tizați in camerele de la eta
jele inferioare, pentru ca să 
nu fie nevoiți să urce cite 4-5 
etaje. (Ascensorul nu funcțio-

Există posibilități... \
nu există înțelegere j 

milii studențești. Tovarășul j; 
Răspop nu lucrează acum în 1 
cadrul Universității, dar era j 
pe atunci șeful serviciului so- l 
cial-administrativ. Același for I 
care a hotărit donarea apar- { 
tanientului unei familii străi- I 
ne de universitate, a hotărit j 
probabil și scoaterea din că- ) 
miq a studenților căsătoriți. I 

In căminul studențesc în ț 
care mai stau ipcă două fa- I 
milii, cea a directorului ad- j 
ministrativ al Universității și j a administratoarei căminului ) 
și zece asistenți, nu s-a găsit I 
loc și pentru cele două familii j 
studențești. )

Și totuși, cele două camere { 
ocupate anul trecut sint și j 
acum nelocuite. In ultimul I 
timp, văzind probabil că nu 1 
e ocupată de nimeni, una din j 
ele a fost transformată de fa- ) 
rnifia Răspop in magazie.

Dar nu se pune problema | 
numai a acestor două camere 
pentru că în cămin mai sint | 
și altele care ar putea fi date ; 
în folosință căsătoriilor Și l 
aceasta nu numai In căminul 1 
„23 August** ci și in alte că- ) 
mine ale universității. |

în exemplul dat de noi sint j 
în cauză două familii, dar in | 
universitate sint mulți stu ] 
denți căsătoriți, sint zeci de j 
familii studențești r soț care 
stă In căminul de 
ție, care locuiește 
de fete.

Așadar, există 
pentru rezolvarea 
dar nu există o ințelegere o- 
menească și o preocupare din 
partea rectoratului și a direc
ției administrative.

AU I. VLADIMIR

Majoritatea institutelor de 
invățămint superior dispun de 
cămine frumoase și con torta; 
bile in care locuiesc studen
ții căsătoriți. De mai mulți 
ani a intrat in atenția recto
ratelor institutelor problema 
asigurării pentru ei a condi
țiilor optime de trai familiar 
și de studiu. Jn paginile zia
rului nostru s^a vorbit nu de 
mult de modernele locuințe 
ale studenților de la Cluj.

La Universitatea „C. I. 
Parhon” nu sînt create însă 
aceste condiții.

Ar merita să fie relatat un 
fapt pentru a argumenta cele 
afirmate mai sus.

Căminul „23 August”, unul 
din căminele Universității „C, 
I. Parhon”, este un cămin 
bun. In anul universitar tre
cut locuiau aici două familii 
studențești. Camerele pe care 
le ocupau — mai modeste de
cit celelalte — obținute cu 
mare greutate, satisfăceau to
tuși nevoile lor. După vacan
tă, la începutul acestui an. 
familiștii n-au mai fost pri
miți In cămin 
lor din motive 
fost explicate.

Nu știm dacă 
face vreo legătură 
că în același timp, in septem
brie a.c„ s-a mutat intr-un a- 
partament din cămin tov. Dan 
Răspop cu familia, ocupind 
un spațiu in care ar putea 
sta confortabil 14—15 stu- 

( denți căminiști sau 3—4 fa-

]
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în locuințele 
care nu au
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putea 
faptul

: soț care 
băieți, so

ln căminul

posibilități 
problemei,



Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale 12 ani de la eliberarea Albaniei de sub jugul fascist

Exp >unerea asupra declarației guvernului 
R.P.R. făcută de tov« Ștefan Voitec, 

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Guvernul romîn — a arătat 

vorbitorul — socotește că tn con
dițiile actuale problema dezar- 
mării prezintă o importanță de
osebită și consideră că declara
ția guvernului Sovietic cuprinde 
propuneri constructive a căror pu
nere ta aplicare va contribui în 
cea mai mare măsură la consoli
darea păcii și securității interna
ționale.

Dacă ta ultimii ani ta situația 
internațională a fost realizată o 
oarecare destindere, aceasta «-a 
datorat în primul rînd eforturi
lor forțelor păcii și socialismu
lui. Inițiativele Uniunii Sovietice 
și ale tuturor celorlalte țări so
cialiste au fost întîmpinate cu 
satisfacție și sprijinite de toate 
popoarele. Ca urmare a acestui 
fapt Ideea colaborării internațio
nale și-a făcut tot mai mult loc 
în ciuda împotrivirii înverșunate 
a promotorilor „războiului rece“.

A fost limpede însă și în decursul 
acestei perioade că îmbunătățirea 
relațiilor dintre state nu a 
convenit cercurilor imperialiste- 
colonialiste. Ele au încercat să 
zăgăzuiască prin toate mijlocele 
mișcarea de eliberare națională a 
popoarelor din colonii și țări de
pendente și consolidarea țărilor 
de curînd eliberate de sub jugul 
colonial, totodată au încercat să 
submineze progresul continuu și 
tăria crescîndă a țărilor socia
liste.

O parte integrantă în planurile 
cercurilor imperialiste, de înrău
tățire a .situației internaționale 
și de pregătire a unui noii război 
este cursa nebunească a înarmă
rilor.

In ultimele luni cercurile răz
boinice au trecut la acțiuni di
recte, fățișe, provocînd o agra
vare primejdioasă a situației in
ternaționale.

Guvernele Angliei. Franței și 
Israelului au comis o agresiune 
colonialistă împotriva poporului 
egiptean. Trupele anglo-lranco- 
israeliene au ocupat o parte din 
teritoriul Egiptului, au transfor
mat tn ruine orașe ți sate, au 
provocat pierderi mari populației 
civile. Totodată ele au făcut inu
tilizabil pentru o perioadă înde
lungată Canalul de Suez, ceea ce 
lovește în interesele economice a 
numeroase țări, printre care și 
țara noastră.

Este evident astăzi că soco. 
telile colonialiștilor au dat greș. 
Atît din punct de vedere militar, 
cit și din punct de vedere al in
tereselor lor economice, agresorii 
au suferit un eșec rușinos. Nu 
numai că nu au putut ingenun- 
chia poporul egiptea alte
popoare arabe, dar au ; con
siderabil propriile lor pv .iții eco
nomice și poUtice.

Poporul romîn șl-a exprimat și 
își exprimă din nou solidaritatea 
cu cauza dreaptă a poporului 
egiptean.

Vorbitorul a arătat în continua^ 
re că datorită acțiunii ferme a 
Uniunii Sovietice, Izolării în care 
s-au găsit agresorii, aceștia au 
fost obligați să accepte încetarea 
focului. Ei recurg însă la tot fe
lul de manevre pentru a amina 
retragerea forțelor lor armate de 
pe teritoriul Egiptului,

Popoarele lumii cer în mod ho- 
tărît Imediata retragere a trupe
lor agresoare de pe teritoriul 
Egiptului. însăși Adunarea Gene
rală O.N.U., prin rezoluțiile adop. 
tate cu zdrobitoare majoritate de 
voturi, a rostit o categorică con
damnare moral-politică a colo
nialiștilor și a uneltelor lor. 
Această condamnare, pentru care 
reprezentanții la O.N.U. ai Re
publicii Populare Romîne au dea. 
fășurat o activitate susținută, re
prezintă o victorie a forțelor iu
bitoare de pace din toată lumea. 
Guvernele Angliei, Franței și 
Israelului trebuie să-și retragă 
necondiționat și fără întirziere 
trupele din Egipt.

Analiza amănunțită a eveni
mentelor internaționale din ulti
mele săptăm-.ni a spus în conti
nuare iov. Ștefan Voitec — do
vedește fără putință de tăgadă 
existența unui plan monstruos 
îndreptat spre restabilirea vechi, 
lor rinduieli în țările care s-au 
eliberat, de sub Jugul capitalului 
și spre zdrobirea mișcărilor de 
eliberare națională. Agresiunea 
din Orientul Mijlociu constituie 
doar o parte din acest plan. Vor
bitorul a arătat că paralel cu a- 
gresiunea din Egipt cercurile re
acționare internaționale au orga
nizat putchuț contrarevoluționar 
din Ungaria, profitînd de anumi
te nemulțumiri justificate ale 
maselor, au Înarmat și condus 
forțele reacționare, care urmă
reau să restaureze regimul fas
cist horthyst, urit de poporul 
ungar.

Reinstaurarea regimului hor. 
thysl-salaszyst în Ungaria ar fi 
adus .nenumărate 6uferinți nu nu
mai poporului maghiar. După 
cum se arată în comunicatul co
mun romîno.maghiar, semnat la 
Budapesta la 23 noiembrie 1956, 
„succesul forțelor contrarevolu
ționare ar fi transformat Unga
ria intr-un focar de război care 
ar fi amenințat pacea popoarelor 
vecine și a Europei. Este neîndo
ielnic faptul că forțele ațîțătoare 
șpvine ar fi încercat să învrăj
bească din nou popoarele ungar 
și romîn*. Guvernul maghiar 
uzlnd de dreptul său legi
tim și procedtnd conform pre
vederilor Tratatului de pace 
cu Ungaria privitoare la îm
piedicarea restaurării fascismu
lui a chemat în ajutor trupele 
sovietice, care actionînd tn cola
borare cu forțele sănătoase ale 
poporului ungar, au reușit să 
blocheze calea contrarevoluției, 
sa’.vind poporul ungar de la su- 
lerinți și mal mari, salvind cau

za păcii în această parte a Eu
ropei.

Pentru a ajuta poporul ungar să 
Iasă din greaua situație econo
mică in care a fost împins de că
tre dușmanii dinăuntru și din 
afara granițelor sale, țările so
cialiste în frunte cu Uniunea So
vietică, printre care și tara noas
tră, acționînd îij spiritul interna
ționalismului proletar, asigură 
un sprijin frățesc politic și ma
terial substanțial.

Sîntem ferm convinși că în 
timp scurt poporul ungar va 
reuși să lecuiască rănile cauzate 
de contrarevoluționarii fascișii 
și își va întări regimul democrat, 
popular și forța sa economică

Concomitent cu agresiunea din 
Egipt și cu evenimentele 
din Ungaria, agenturile im
perialiste și-au întețit campania 
de calomnii, ațîțări și instigări 
împotriva țărilor socialiste, au 
organizat atacuri fasciste centra 
partidelor comuniste din țările 
capitaliste, cu scopul de a induce 
în eroare opinia publică și a 
masca adevăratul caracier al țe
lurilor lor agresive

Eșecul rușinos al agresiunii 
colonialiste împotriva Egiptului, 
zdrobirea putchului contrarevolu
ționar din Ungaria, riposta ener
gică pe care clasa muncitoare 
și forțele progresiste din țările 
capitaliste au dat-o huliganilor 
fasciști confirmă din nou că as
tăzi există în lume forțe puter
nice, capabile să zădărnicească 
orice complot împotriva păcii. A 
trecut vremea cind cercurile im
perialiste agresive puteau să a- 
tenteze nestingherite la pacea și 
libertatea popoarelor.

Guvernul romîn este convins că 
o cale sigură de înlăturare a pri
mejdiei războiului, de creare a 
condițiilor unei colaborări pașni
ce este aceea arătată de recenta 
declarație a guvernului sovietic 
cu privire la problema dezarmă
rii și a micșorării încordării in
ternaționale.

Conducătorii puterilor occiden
tale, care nu fac economie de 
fraze frumoase în ce privește do
rința lor de a se realiza o dezar
mare generală au prilejul să do
vedească prin fapte sinceritatea 
propunerilor lor anterioare cu 
privire la reducerea efectivelor 
militare.

Guvernul romîn, exprimînd nă
zuințele cele mai fierbinți ale 
poporului nostru și consecvent 
politicii sale de apărare a păcii, 
a cerut cu hotărîre în repetate rîn- 
duri și cere astăzi din nou inter
zicerea armelor atomice și cu hi
drogen, încetarea producerii și 
interzicerea folosirii lor odată 
cu distrugerea totală a stocurilor 
de arme nucleare și scoaterea lor 
din armamentul stanelor. Ca un 
prim pas guvernul “romîn consi
deră că este necesar să se înce
teze de către toate statele expe
riențele cu armele atomică și cu 
hidrogen. Această cerință expri
mă năzuințele cercurilor celor 
mai largi ale opiniei publice mon
diale, Ea a fost formulată de gu
vernul Uniunii Sovietice și de 
celelalte guverne ale țărilor so
cialiste, de guvernele Indiei, In
doneziei, Birmaniei, Japoniei și 
ale altor state.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne este de acord că’ pentru 
aducerea la îndeplinire a acțiuni
lor de dezarmare și pentru crea
rea unui climat de încredere in
ternațională sînt necesare și mă
suri de supraveghere și control a 
acestor acțiuni. Un control efica
ce l-ar constitui stabilirea pe 
bază de reciprocitate a unor pos
turi de control în porturile im
portante, la nodurile feroviare și 
rutiere, pe aeroporturi.

Deși are rezerve cu privire la 
scopurile și utilitatea așa numi
tului plan de luare de fotografii 
din avion, guvernul romîn, tn in
teresul păcii și pentru a netezi 
calea spre un acord general în 
privința dezarmării, se declară 
de acord. în ce-l privește, cu 
examinarea problemei . folosirii 
fotografierii din avion — în zo
na amintită de declarația sovie
tică.

Vorbitorul a arătat că Repu
blica Populară Romfnă ca par
ticipantă la Tratatul de la Var
șovia sprijină propunerea înche
ierii unui pact de neagresiune 
între țările care fac parte din 
Blocul Atlanticului de Nord și 
țările participante la Tratatul 
de la Varșovia și consideră utilă 
convocarea unei conferințe a șe
filor guvernelor acestor țări la 
care să participe și Republica 
Populară Chineză, india, iugo
slavia, Indonezia, Birmania și 
eventual alte state.

Sîntem profund convinși că în
făptuirea tuturor acestor măsuri 
contribuie la înlăturarea încor
dării internaționale — încordare 
care a crescut în ultimul timp 
datorită acțiunilor agresive ale 
cercurilor imperialiste. In acea
stă problemă guvernul Repu
blicii Populare Romîne acționea

ză consecvent pe linia politicii 
sale externe, de consolidare a 
păcii și securității internaționale, 
de dezvoltare a colaborării între 
popoare.

Aș vrea să amintesc aci că 
încă la 22 februarie 1955 Marea 
Adunare Națională a adoptat o 
declarație condamnînd folosirea 
armelor nucleare și cerînd inter
zicerea lor. In declarațiile gu
vernamentale din februarie 1955 
și octombrie 1955, aprobate de 
Marea Adunare Națională, Repu
blica Populară Romînă și-a afir
mat răspicat adeziunea sa la 
politica coexistenței pașnice în
tre țări cu structuri sociale di
ferite și convingerea că orice 
problemă internațională litigioa
să poate și trebuie să fie re
zolvată pe calea tratativelor.

Țara- noastră a desfășurat prin 
reprezentanții ei la diferite con
ferințe internaționale o activitate 
neobosită pentru cimentarea co
laborării între popoare și state, 
pentru rezolvarea pașnică a pro
blemelor litigioase. Din iniția
tiva guvernului romîn au fost 
restabilite sau normalizate rela
țiile diplomatice cu unele țări și 
s-au desfășurat convorbiri pentru 
îmbunătățirea relațiilor cu un 
număr de alte state. Inițiativa 
Marii Adunări Naționale de in
tensificare ‘ a contactelor tntre 
parlamentele diferitelor țări a 
fost tradusă ta fapt prin vizita 
în Rominia a cîtorva delegații 
parlamentare și prin vizitele în 
străinătate ale unor delegații 
desemnate de Marea Adunare 
Națională.

Pentru a putea construi socia
lismul, pentru a înfăptui planu. 
rile noastre de construcție eco
nomică, pentru a realiza o creș
tere continuă a nivelului de trai 
al poporului, noi avem nevoie 
de pace. Acestea sînt interesele 
fundamentale ale statului ro. 
mîn și pe baza lor se constru
iește politica noastră externă.

E clar că această politică na
țională nu este și nu poate fi pe 
placul celor care se obișnuiseră 
să considere țara noastră drept 
o semicolonie aducătoare de pro. 
fituri, după cum nu poate fi pe 
placul exploatatorilor expropriat! 
care visează să-și recîștige, cu 
prețul sîngelui și lacrimilor po
porului, moșiile și fabricile de
finitiv pierdute. Calomniile și 
minciunile odioase pe care o se
rie de oficine din apus, reluind 
limbajul și metodele „războiului 
rece", le-au răspîndit împotriva 
țării noastre, sînt nu numai dez
gustătoare ci și ridicole. De stra
jă independentei și suveranității 
țării noastre, de strajă orîndui- 
rii democrat-populare și cuceri
rilor socialiste stă întregul nos
tru popor, stă armata noastră 
populară, scut de nădejde al cu
ceririlor democratice și socialiste. 
Rominia democrat-populară este 
puternică prin realizările sale 
economice, politice și sociale, 
prin rolul conducător pe care 
clasa muncitoare aliată cu țară, 
nimea muncitoare îl deține în 
stat prin frăția strînsă dintre 
poporul romîn și naționalitățile 
conlocuitoare, prin unitatea cres
cîndă dintre partid, guvern și 
popor.

Prietenia cu Uniunea Sovietică 
și cu celelalte țări socialiste stă 
la temelia întregii noastre politici 
externe. Ea a fost verificată și 
s-a călit în împrejurări grele și 
ea e înscrisă adine in sufletul po
porului nostru. Intre țara noastră 
și țările socialiste s-au statornicit 
relații frățești de colaborare și 
intr-ajutorare pe baza principii
lor leniniste ale deplinei egali
tăți în drepturi, a respectului re
ciproc și a neamestecului în tre
burile interne, relații întemeiate 
pe telurile socialiste comune.

Unitatea țărilor socialiste se 
dezvoltă șl devine tot mai strîn
să. Ea este o forță uriașă pusă 
în slujba păcii și constituie un 
fenomen de cea mai mare însem
nătate ce determină Întreaga e- 
voluție a situației internaționale.

Faptul că Republica Populară 
Romtnă face parte din marea fa
milie a țărilor socialiste, în frun
te cu Uniunea Sovietică, consti
tuie pentru noi o garanție a dez
voltării noastre continue pe dru
mul construirii socialismului, a 
apărării integrității și suveranită
ții noastre de stat.

Poporul romîn și guvernul Re
publicii Populare Romîne acordă 
de asemenea o mare importanță 
dezvoltării continue a prieteniei 
frățești cu marea Chină Populară, 
ale cărei succese Istorice tn cons
truirea socialismului și a cărei 
luptă consecventă pentru apăra
rea păcii și securității internațio
nale se bucură de întreaga noas
tră simpatie. întărind relațiile 
de colaborare cu toate țările so
cialiste. țara noastră este hotă- 
rîtă să-și aducă și pe viitor con
tribuția sa la dezvoltarea relații
lor politice, economice, culturale 
între toate țările lumii indiferent 
de orinduirea lor socială.

rînd. cu Uniunea Sovietică, prie- 
tena de nădejde a poporului ro
mîn.

După ce a arătat că muncito
rii petroliști din Valea Prahovei, 
alături de toți cei ce muncesc tn 
patria noastră, sînt profund in
dignați de încercările cercurilor 
imperialiste agresive de a răstur
na puterea populară în Ungaria, 
cit și de agresiunea tîlhărească 
anglo-franco-israeliană împotriva 
poporului egiptean, deputatul 
Dumitru Balaiia a încheiat:

In actualele condiții cînd unel
tirile imperialiștilor primejduiesc 
pacea declarația Guvernului 
RP.R are o deosebită însemnă-- 
tate. Sprijinind noile propuneri 
sovietice cu privire la dezarmare 
și destinderea încordării interna
ționale, declarația guvernului 
R.P.R. exprimă în modul cel mai 
just interesele vitale ale poporu
lui romîn.

De aceea dau cu încredere vo
tul meu acestui prețios document.

Cuvîntul deputatului Eremia Pardău, 
din circumscripția electorală Cîmpulung, 

regiunea
După ce a amintit suferințele 

pe care le-a îndurat țărănimea 
muncitoare în primul și cel de 
al doilea război mondial, sînge- 
roaseie evenimente din 1907 cînd 
peste 11.000 de țărani au fost 
omorîți de boieri pentru că do
reau să scape de sărăcie și ne
voi, vorbitorul a subliniat:

După 23 August 1944 multe 
s-au schimbat! Mai întîi și întîi 
ni s-a dat nouă, țăranilor, pămîn- 
tul pe care tot noi îl munceam 
la boieri. Ajutorul pe care l-am 
primit din partea muncitorilor 
din uzine și fabrici pentru ca să 
ne luăm în stăpinire drepturile, 
noi, terabii nu l vom uita nici
odată. Cu astfel de fapte s-a 
creat și întărit alianța dintre cla
sa muncitoare și țărănimea mun
citoare din tara noastră.

Nu putem uita nici ajutorul pe 
care ni l-au dat zi de zi frații 
noștri sovietici, ajutor care pe 
mulți dintre noi tn timpul foame-

Suceava
tei din 1946—1947 ne-a scăpat de 
la pieire, în timp ce americanii 
ne trimeteau ca „ajutor" porumb 
încins.

Starea țărănimii muncitoare 
s-a îmbunătățit mult în vremea 
regimului de democrație popu
lară Noi am primit cu 
bucurie propunerea Guvernului 
Sovietig în privința dezarmării. 
Drumul arătat în această propu
nere este și drumul poporului 
muncitor din Republica Populară 
Romină.

Noi vrem să nunem umărul cu 
toată stăruința în sprijinul decla
rației guvernului nostru, pentru 
că vedem în ea o dorință cinstită 
pentru întărirea cauzei noastre 
scumpe — pacea — și pentru în
tărirea securității internaționale 
spre care poporul nostru nă 
zuiește alături de toate celelalte 
pogoare.

Pentru aceea voi vota din toa
tă inima declarația guvernului 
nostru.

Cuvîntul deputatei acad. Raluca Ripan, 
din circumscripția electorală Cluj-Nord, 

orașul Cluj
Evenimentele din Egipt și eve

nimentele din Ungaria au stfr- 
nit indignare în rtndurile tutu
ror slujitorilor cărții din Cluj și 
ale studentimii clujene. O serie 
de posturi de radio și agenții de 
presă din occident au dezlănțuit 
o campanie de calomnii și ațîțări 
împotriva Republicii Populare 
Romîne. Aceste minciuni ne-au 
indignat și în adunări de protest 
alături de tineretul nostru am a- 
rătat că propaganda lor provoca
toare nu va prinde niciodată ră
dăcini la noi. In aceste adunări 
ne-am luat angajamentul de a 
lucra cu mai multă sîrguință, re
cunoscători clasei muncitoare, 
partidului șl guvernului pentru 
condițiile de muncă didactică și 
creație științifică, pe care le a- 
vem astăzi și care erau necu
noscute în trecut.

In munca noastră de educare 
a viitoarelor cadre de specialiști 
— a spus vorbitoarea — le amin
tim și eroica luptă dusă tn tre
cut de muncitori, țărani si cărtu
rari înaintați, pentru eliberarea 
noastră socială și națională, tn- 
treaga noastră activitate se des
fășoară sub steagul patriotismu
lui fierbinte și internaționalismu

lui proletar, al prieteniei cu țările 
de democrație populară cu 
marele popor sovietic și con
tribuie nemijlocit la dezvoltarea 
acelorași sentimente la tinerele 
noastre vlăstare. Alături de mîn- 
dria pentru valorile istorice și 
culturale ale poporului nostru, 
noi căutăm să dezvoltăm la stu- 
denți modestia și respectul pen
tru cultura și civilizația tuturor 
popoarelor lumii.

La noi, la Cluj, prin existența 
celor două universități „Victor 
Babeș" și „Bolyai" intelectuali
tatea romînă și maghiară reali
zează sub toate aspectele o cola
borare frățească de la profesor la 
profesor, de la student la stu
dent.

Noi profesorii și oamenii de 
știință sprijinim cu toată Convin
gerea punerea în practică a mă
surilor propuse de guvernul so
vietic șl de Declarația guvernu
lui R.P.R., căci ele reprezintă 
condiția menținerii păcii șl creș
terii bunei stări a popoarelor.

îmi exprim adeziunea mea de
plină la Declarația guvernului 
nostru care susține ideile coexis
tentei pașnice și păcii între po
poare.

Recepția 
de la 

Moscova
MOSCOVA, 28 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 28 noiem
brie ambasadorul Republicii 
Populare Albania în U.R.S.S.. M. 
Prifti, a oferit o recepție cu pri
lejul sărbătorii naționale a 12-a 
aniversare a eliberării Albaniei.

Lâ recepție au luat parte to
varășii N. A. Bulganin, N. S. 
Hrușciov, V. M. Molotov, M. P. 
Tarasov, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și președinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R., M. A. Iasnov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R. S. F. S. R„ miniștri ai 
U.R.S.S., locțiitori de miniștri, 
mareșali ai Uniunii Sovietice și 
generali ai Armatei Sovietice, de- 
putați ai Sovietului Suprem ‘ a! 
U.R.S.S., deputați ai Sovietului 
Suprem al R.S.F.S.R.. funcționari 
superiori ai Ministerului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., Ministe
rului Comerțului Exterior, Minis
terului Apărării al U.R.S.S., Mi
nisterului Culturii al U.R.S.S., ai 
Direcției Generale pentru proble
mele legăturilor economice, repre
zentanți ai organiz-ațiilor obștești, 
oameni de știință și de artă.

Printre oaspeți se aflau Chivu 
Stoica, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne și Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, care se află la 
Moscova.

La recepție au luai de aseme
nea parte șefii unor reprezentanțe 
diplomatice, acreditați în U.R.S.S.. 
membri ai ambasadelor, atașați 
militari.

Recepția a decurs țntr o at
mosferă de caldă prietenie.

V*' TELEGRAME
■ Tovarășului H ADJ I LESH1 
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania 
Tovarășului MEHtyET SHEHlj 

Președintele Consiliului de Miniștri al Reoublicit 
Populare Albania-

Tovarășului ENVER HODJA
Prim secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii 

din Albania “T ‘
* :. Tirana

Cu prilejul cefei de a |2-a aniversări a eliberării Albaniei, săr
bătoarea -nartonală a popriruiuf Albanez, Prezidiul Marii Adunări 
Najionale a Republicii Populare Romine, Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Romine și Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Rom in vă transmit Dv și prin Dv poporului albanez 
cele mai caide felicitări.

Poporul romîn urează noi și mari succese poporului frate al
banez in munca sa pașnică pentru înflorirea Albaniei democrat, 
populare și iși exprimă convingerea că dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie intre cele două țări ale noastre va con
tribui și mai mult la cauza colaborării internaționale și apărarea 
păcii in lume.

Dr PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romine

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

ai Republicii Populare Romîne
GH GHEORGHIU-DEJ

Prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin

Președintelui Prezidiului Adunării Populare a Republicii 
Populare Albania,

Tovarășul HADJI LESHI
Președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii 

Populare Albania,
Tovarășul MEHMET SHEHU

Primului secretar al Comitetului Central 
al Partidului muncii din Albania 

Tovarășul ENVER HODJA
Tirana

Cu prilejul celei de a 12.a aniversări a eliberării Albaniei de 
cotropitorii fasciști vă adresăm dumneavoastră, dragi tovarăși, 
și in persoana dv întregului popor albanez frate, cordiale feli
citări și cele mai biine urări.

Poporul albanez, care a luat puterea in propriile sale miini 
pășește neabătut pe calea dezvoltării socialiste luptind pentru ri
dicarea continuă a nivelului material și cultural de trai, pentru 

cauza păcii ți progresului in lumea întreagă.
Popoarele Uniunii Sovietice urmăresc cu mare atenție glorioa

sele fapte ale poporului albanez și se bucură sincer de succesele 
realizate de ei in anii puterii populare sub conducerea Partidului 
Muncii din Albania.

Vă dorim dv și poporului frate albanez noi succese pe calea 
construirii socialismului, in lupta pentru pace Și securitatea po
poarelor, in intărirea prieteniei dintre Uniunea Sovietică și Al
bania.

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
K. VOROȘILOV

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
N. BULGANIN

Prim secretai- al Comitetului Central al P.C U.S. 
l€ HRUȘCIOV

Moscova. Kremlin,
28 noiembrie 1956.
Cu acelaș prilej, al sărbătorii naționale a R.P. Albania. D T 

Șepilov. ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S a trimis o tele
gramă de felicitări lui Behar Shtylla, ministrul Afacerilor Ex
terne al R.P. Albania.

Trei tineri constructori

Cuvîntul deputatului Dumitru Balalia, 
din circumscripția electorală Ploești-Sud

Referindu-se la profiturile fa
buloase realizate de trusturile 
străine din industria Romîniei, 
vorbitorul a spus printre altele: 
In Valea Prahovei, în anii 1929- 
1934, jumătate din numărul mun
citorilor petroliști erau șomeri.

In perioada anilor 1935-1937 
societățile anonime capitaliste din 
Rominia au realizat un beneficiu 
net de 2.561.000.000 lei. Tn a- 
ceeași perioadă salariul mediu 
lunar pe muncilor scădea cu 12 
la sută, în timp ce prețul plinii 
creștea cu 22 la sută.

La acele vremuri nenorocite ar 
vrea să ne întoarcă cel ce vi
sează „eliberarea" noastră de 
grija de a fi stăpîni ai bogății

lor țării noastre, ai propriei 
noastre soarte. Domnii care gin- 
dese astfel se înșeală amarnic, 
ei iau dorințele lor drept reali
tate.

In continuare vorbitorul a 
spus:

In ultimele zile colectivele a 
28 de întreprinderi din regiunea 
Ploiești au anunțat îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe anul 1956 
și trecerea la îndeplinirea sarci
nilor celui de al doilea an ai cin
cinalului.

Iată de' ce oamenii muncii din 
țara noastră consideră ca o dato
rie sfintă a lor întărirea neconte
nită a marii prietenii cu țările 
socialiste surori și, în primul

Victor Papadopol
tată cu educația

Comportarea elevilor tn 
școală șl. după aceasta, tn so
cietate. depinde tn mare 
măsură de pedagogii care 
i-au educat și instruit. Un 
pedagog atunci cind vede 
comportările frumoase ale 
unui tinăr spune <— sau cel 
pu/in glndește — cu min- 
drie: ..a fost elevul meu". A- 
ceasta eu o singură condiție: 
pe acel pedagog să nu-l che
me Victor Papadopol și 
să nu fie directorul Cen
trului școlar silvic din 
Cimpulung Moldova. Vic
tor Papadopol trebuie In
clus intr-o altă categorie de 
„pedagogi". Privind fețele u- 
cenicilor silvici Simian Piti
ca/. Valentin Azamfirii. Du
mitru Moscalu poți vedea 
urmele nuielei „pedagogului" 
Aceleași urme stnt pe spatele 
șt palmele ucenicilor.

Ziua de 19 octombrie a fost 
o zi ca oricare alta. De di
mineață. ucenicii au ple
cat să amenajeze un te- 
rasament. Tlnărui pedagog 
Nicol ae Nergeș a fixat o nor
mă : fiecare grup de cite doi 
ucenici să transporte cite un 
număr de tărgi de pămint. 
Harnici, băieții au început să 
lucreze Ba s-au și luat la în
trecere. Rezultatul a fost că 
și-au depășit norma. Simion 
Piticar și Valentin Azamfirii 
au fost evidențiați tn mod 
deosebit. Spre amiază, u- 
cenicii se odihneau. Toc
mai atunci Insă, iată că so
sește Victor Papadopol. Nu 
ia In seamă pe Nicolae Ner
geș. nu la In seamă faptul 
că ucenicii se odihnesc.

— Patru băieți să vină 
imediat la minei

Surprinși de strigătul di
rectorului. ucenicii au rămas 
clteva momente mu{i. nemiș- 
caii Destul trisă ca Victor 
Papadopol să se înfurie. 
Drept pentru care. încolonați 
pe două rlnduri. ucenicii au 
fost siliți să se tlrlie ca broa
sca pe o distanță de clteva 
sute de metri. Simion Piticar 
fiind lovit la un picior, a ră
mas mai tn urmă. Atunci 
varga directorului n-a ezi
tat să-și lase urmele pe 
spinarea șl fața ucenicu
lui El s-a ridicat și a 
arătat că-l doare piciorul. 
Directorul l-a prins atunci 
palmele șl l-a bătut plnă 
a obosit. După aceea a plecat

Scenele de acest fel stnt 
frecvente.

După cum vedefi, Victor 
Papadopol nu găsește alte 
metode de educație declt 
ciomagul. Oare aceste jos
nice practici n-au ajuns tncă 
la urechea forurilor ierarhice 
competente? Greu de presupus. 
Oricum, un fapt e limpede : 
asemenea huligani nu au nici 
in clin, nici tn minecă cu edu
cația comunistă a tineretului 
și nu au ce căuta, deci, tn 
conducerea școlilor noastre 
de tip nou. lată de ce se im
pune ca cei in drept să la 
urgent șl cu toată hotărtrea 
măsurile cuvenite tn cazul 
lui Victor Papadopol.

AURELIA CACINA 
corespondenta „Scinteii 
tineretului" pentru re. 

giunea Suceava

INFORMAȚIE
Ministerul Invățămîntului adu

ce la cunoștința celor interesați 
următoarele: Examenul de admi
tere tn învățămîntul superior 
fără frecvență pentru salariații 
cuprinși în graficele de calificare

întocmite de instituții și între
prinderi, ca urmare a aplicării 
H.C.M. nr. 2000/1955, complectat 
cu H.C.M. nr. 1360/1956, va avea 
loc între 3—10 ianuarie 1957. în
scrierile se fac pînă la . data de 
30 decembrie 1956.

Pornind de la malurile însoritei Adriatice și pinii pe culmile 
Drinuiui se întinde mica și viteaza țară a Squipetariior. Secole 
de.a rindul micul dar vigurosul popor albanez a cunoscut cruzi
mea jugului otoman, pentru ca apoi să-l simtă pe cel al cotro
pitorilor italieni. Albanezii au luptat cu eroism pentru eliberarea 
patriei lor de sub cilcîiul fascist, pentru independență. Sub con
ducerea comuniștilor poporul albanez a cucerit această libertate 
la 29 noiembrie 1944.

După această victorie, Albania a pornit pe calea construirii 
socialismului, avind drept pildă și ajutor Uniunea Sovietică 
Realizările obținute In dezvoltarea economiei și culturii se dato- 
resc eforturilor poporului albanez și ajutorului frățesc dat de ce
lelalte țări socialiste surori.

Cu prilejul celei de a 12-a aniversări a eliberării Albaniei de 
sub jugul fascist, poporul romîn dorește poporului fțate albanez 
noi succese in construirea vieții sale socialiste, pașnice și îmbel
șugate.

★

La Viza orizontul este îngust, 
chiar foarte îngust. Rtul Mati e 
străjuit de' .ambele părți de 
fețele unor munți ascufiți. în 
față, se vede un pisc al munte
lui Scanderbeg, iar tn spate o 
fișie de clmpie îngustă, roasă pe 
diferite porțiuni de rtul capricios. 
Dar ce vaste orizonturi a deschis 
In sufletul oamenilor această vale 
îngustă! Stați de vorbă cu ori
care dintre constructorii digului 
de aici, lntrebați-l cu ce se ocupa 
tn trecut, unde a învățat mese
ria pe care o practică acum șl 
ce crede despre viitor. Pare ciu
dat. dar in viața acestor construc
tori se disting două perioade di
ferite: trecutul trist și prezentul 
luminos.

Ei stnt foarte uniți. Ai impre
sia că este vorba de niște frați 
care au trăit sub același acoperă- 
mint, de o singură familie. Au 
ieșit împreună din sărăcie, 
mizerie și au pășit tn 
partidul le-a 
In viață, să 
fericiți.

Printre Cei 
șl un tinăr din Mirdita, pe nume 
Frok Prenghe Poci. E tnalt, svelt, 
agil ca un cerb, cu părul negru 
și mustăți mici. Frok Prenghe 
Pad poartă o cămașă albă, o hai
nă-sport In dungi ți ghete. în a- 
ceastă ținută ar fi greu de cre
zut că este' vorba de un simplu 
țăran din Mirdita. Dimpotrivă. 
Cel ce l-ar cunoaște ar fi ispi
tit să-l ia drept orășan. Despre 
trecutul său, Frok răspunde sim
plu :

— Ori de cite ori plec la Fan 
duc 4—5 pachete de țigări lut 
Frok Prenk Ndo, drept mulțumi
re pentru cele ce ml-a spus o- 
dată.

Frok Prenk Ndo este un cioban 
bătrin cu care Frok Prenghe Poci 
păzea oile In urmă cu 12 ani. In
tr-o zi, tn timp ce păzea turma 
In munții Meunela. la Oroci se 
auziră împușcături. Erau partiza
nii care luptau Impoiriua ocupau- 
ților și a trădătorilor de țară. Mi
cul Frok, tn vlrstă ie 12 ani. era 
îngrijorat: nu din cauza impuș-

din 
viată : 

deschis larg porțile 
muncească liberi și

ce muncesc aici este

tinăr muncitor: Ibrahim Drago- 
vaia .Este un băiat din Skodra 
care in trecut a trăit și el in mi
zerie. După eliberare a partici
pat la construirea unei căi fe
rate, a muncit In fabrica pentru 
fermentarea tutunului, la fabrica 
de cherestea din Dauka, pe ma- 

jițgyțaițtiere de construcție din 
Vlpra, iar acum ia construirea 
hidrocentralei. Să modeleze ba
rele de fier a învățat la fabrica 
pentru fermentarea tutunului. 
Echipa sa. care e formată din 
șapte tineri, a pregătit plnă a- 
cum 235 tone de fier de diferite 
forme. Munca acestei echipe nu e 
de loc ușoară: o pană cit de mică 
poate să dăuneze ansamblului 
tuturor lucrărilor. „La noi la 
dig. spune el. se muncește nu 

___ _____  __ ,.„r , __, ___ . numai la construirea unei mari 
din sat afirmase despre comuniști lucrări dar și la formarea oame- 

‘ ’_____. ■ - nuor vntprutui; noi mergem
spre progres, spre electrificare. 
Aceasta este pentru noi o mare 
fericire". Ibrahim mai povestește 
că este logodit și in curind va 
merge la Skodra, orașul său na
tal. pentru a se căsători, Ibra
him Dragovaia ca și Frok Păci 
lucrează la fundația digului

Ferit Ketska este un om de 
statură mijlocie, bronzat cu 
umerii largi. Cind l-am întrebat 
dacă lucrează la schelărie, el a 
schițat un zlmbet și mi-a spus 
puțin ironic:

— Eu și echipa mea construim 
întreaga schelărie: tot noi am 
instalat și marile macarale.

Am rămas mirat clteva clipe. 
Munca complexă ce a fost de
pusă pentru efectuarea unor a- . 
semenea lucrări, tmi dădea im
presia că trebuie să am de a face 
cu oameni cu totul deosebiți, nu 
ca atest simplu muncitor pe care 
ll aveam tn fața mea...

— Părinții mei lucrau 
' la Toptanas, spune el.
tn munți cu partizanii.
am învățat: m-ain calificat și as- ’ 
tăzi slnt tn măsură să rezolv 
singur proiectele. In afară 
schelărie trebuie să montăm 
cablurile de înaltă tensiune.

Iată trei muncitori diferiți: 
vtrstă diferită, din regiuni dife
rite. dar care au multe laturi co
mune. Frok se gindea să se în
calțe cu o 
Ibrahim să 
rit să albă 
Ei au fost 
Astăzi slnt cu toții 
destoinici pe șantierul 
tratei „Enver" ți asta 
că viața lor e acum cu 
îmbelșugată. Partidul 
chts tuturor not orizonturi 
viață șl acum năzuiesc să-ții jz- 
ducă o cit mai substanțială coflEi 
tribuție la victoria socialismului 

sarcină tn Albania populară. <.1/

FIGRI ISLAM 
ziarist albanez

★

căturilor, căci luptele erau de
parte. Copilul era îngrijorat de ce 
avea să se tnttmple căci preotul

că vor distruge bisericile.
Dar iată ce-l spuse Intr-o 

bătrinul cioban Frok Ndo:
— Cind vor veni comuniștii, tu 

vei purta încălțăminte.
Atît doar, dar vorbele bătrânu

lui cioban tl făcură să se gln- 
dească la ceva frumos, să spere, 
să viseze... Acea pereche de ghe
te era mult pentru el. Era bine 
înțeles un vis de început, visul 
unui copll.de 12 ani, al unui să
rac care a intrat In școala prima
ră la o vtrstă cind alții o termi
nau...

Școala a făcut-o după elibera
re. cind s-a deschis pentru pri
ma oară una tn satul său. S-a 
înscris apoi tn organizația de ti
neret. Au urmat acțiunile tine
retului, participarea la construi
rea căii ferate Durres—Tirana Șl 
Durres—Elbassan ți tn sfirșit 
primirea In partid, intrarea In 
rtndurile celor mal buni fii ai 
poporului, constructori activi ai 
socialismului.

O lume nouă s-a deschis atunci 
pentru ttnărdl din Fan. Iată-l tn 
prezent pe șantierul hidrocen
tralei „Enver", 
tea centrală a 
nare.

Apa rlului 
dreapta, plnă 
al digului va fi betonat, 
narea cere eforturi uriașe. Pă- 
mintul este tare, stlncos. 
sute 
tier, 
ritm 
greș 
fele 
vom 
prevăzut, spune 
noiembrie 1957 
electrică ,,Enver" 
mină tn Albania.
pe care nl l-am luat In fața Con
gresului ne însuflețește inimile. 
Toată lumea este conștientă că 
are de. îndeplinit o 
mare".

Să facem cunoștință n tmed

zi

pămtntul 
Am fost 

Mai apdt ‘

muncind la par- 
digului, la beto-

este abătută 
tind flancul

spre 
sting 
Beto-

de
Și

de

Oot 
de oameni lucrează pe șan- 
Munca continuă Intr-un 

rapid. Cel de al IH-lea Con- 
al Partidului a înviorat for- 
tinerilor constructori. „Noi 
termina digul tn termenul 

Frok, șl la 29 
hidrocentrala 

va răsplndi lu- 
Angajamentul

pereche de ghete, 
tmbrace o haină, Fe- “ 
o parcelă de pămint. '. 
toți trei copii săraci, 

muncitori 
hidrocen- 
tnseamnă 
mult mai 
le-a des- 

trt~

copll.de


Lucrările Adunării 
Generale a O* N* U

NEW YORK 28 (Agerpres).— 
l a ședințele plenare ale Adunării 
Generale au fost reluate discu
țiile generale. La discuțiile din 
27 noiembrie au participat dele
gații Republicii Populare Polone, 
Norvegiei, Peru, Venezuelei, Ye
menului, Uniunii Sud-africane, 
statului Panama și ciankaișiștul.

In cuvîntarea sa M. Naszkow
ski, șeful delegației Republicii 
Populare Polone a arătat că e- 
venimentele care au coincis 
deschiderea celei de-a 11-a se
siuni a Adunării 
provocat neliniște și îngrijorare 
tuturor celor cărora Ie sînt 
scumpe pacea și colaborarea in
ternațională.

Subliniind că O.N.U. a între
prins unele măsuri pentru înceta
rea agresiunii împotriva Egiptu
lui, delegatul R.P. Polone a 
spus în continuare: noi trebuie 
6ă obținem totuși ca recomandă
rile organizației noastre să fie 
îndeplinite cu precizie și în pri
mul rînd ca toate trupele țărilor 
care au comis agresiunea să fie 
.retrase imediat din Egipt. Nu 
putem tolera, a spus el, ca nici 
măcar parțial unele puteri să-și 
înfăptuiască proiectele colonia
liste în Orientul Apropiat.

Referindu-se la măsurile efi
ciente necesare înfăptuirii unui 
program real de dezarmare, de 
interzicere a armelor de extermi
nare în masă și de slăbire genera, 
lă a încordării internaționale, de
legatul polonez a spus : „Consi- 
dsrăm că noile propuneri pre
zentate de guvernul Uniunii So
vietice reprezintă un pas înainte 
in această direcție și că ele me
rită să fie studiate în mod amă
nunțit de Adunarea Generală.

M. Naszkowski s-a referit de 
asemenea la problema creării u- 
nui sistem de securitate colecti
vă în Europa.

cu

Generale au

Referindu-se tn continuare la 
evenimentele din Ungaria, Nasz- 
kowski a subliniat că după pă
rerea Poloniei, „clasa muncitoa
re din Ungaria și întregul po
por ungar va găsi îri el suficien
te forțe pentru a apăra victo
riile regimului său de democrație 
populară, pentru a transpune în 
viață programul democratizării 
socialiste și pentru a reglementa 
relațiile sale internaționale pe 
baza principiului suveranității”. 
Delegatul polonez a cerut Adu
nării să nu pună piedici poporu
lui ungar în calea rezolvării a- 
cestor sarcini.

în încheiere Naszkowski a vor
bit despre extinderea și întărirea 
relațiilor internaționale ale Re
publicii Populare Polone.

Delegatul Yemen-ului s-a o- 
cupat îndeosebi de problema co. 
lonialismuiui. Colonialismul en
glez, a declarat el, continuă pină 
în prezent să încalce suveranita
tea Yemen-ului avînd pretenții 
asupra unei părți a statului Ye
men. Trebuie să se pună capăt 
ocupării ilegale de către Anglia 
a unei părți a teritoriului Yemen
ului.

Reprezentantul Yemen-ului a 
cerut tuturor membrilor O.N.U. 
să apere drepturile popoarelor 
Algeriei și Ciprului în lupta lor 
pentru autodeterminare și inde
pendență.

în afară d.e cuvîntările delega- 
ților care au expus punctele de 
vedere ale guvernelor lor în pro. 
blemele importante ale politicii 
internaționale, în ședința din 27 
noiembrie a adunării au fost 
rostite și discursuri care au urmă
rit numai un singur scop — o- 
trăvirea atmosferei în cadrul 
O.N.U. Astfel de cuvîntări au fost 
cele rostite de Belaunde (Peru), 
Boyd (Panama) și de ciankaișist.

D. T. Șepilov a plecat la Moscova
NEW YORK 28 (Agerpres), — 

TASS transmite:
La 28 noiembrie, D. T. Șepilov, 

ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., care a participat la lu
crările celei de a 11-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., a 
părăsit New York, plecînd pe ca-

lea aerului la Moscova. După 
plecarea lui D. T. Șepilov, dele
gația Uniunii Sovietice la sesiu
nea Adunării Generale este con
dusă de V. V. Kuzhețov, prim 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe.

Ședința guvernului egiptean
CAIRO 28 (Agerpres). — La 

27 noiembrie a avut loc o ședin
ță a guvernului sub președinția 
lui Gamal Abdel Nasser, preșe
dintele Egiptului, tn cadrul că
reia, potrivit relatărilor presei, 
au fost examinate situația politi-

că din fără, precum și principa
lele probleme de politică externă 
ale Egiptului.

La ședlnfă au asistat Aii Sa
bri, șeful cancelariei președinte
lui.

Darurile poporului sovietic 
trimise poporului, egiptean

rurile poporutui nostru eroicului 
popor egiptean care apără cu ab
negație libertatea și independen
ta sa. Vom depune toate efortu
rile pentru a transporta această 
tncărcâtură in Egipt in timpul 
cel mai scurt.

oamenilor
Uniunea Sovietică

ODESA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 27 noiem
brie a plecat din Odesa spre 
unul din porturile engleze vapo
rul „Ivan Secenov" din flota Mă
rii Negre. Vaporul transportă 
3000 tone de grtu, 500.000 bor
cane de lapte conservat, medica
mente și materiale de pansament, 
un spital de campanie pentru 300 
de oameni utilat și dotat cu apă
rate Roentgen și cu alte aparate șt 
instrumente medicale, 10 ambu
lanțe sanitare etc. tn sumă to
tală de circa 15.000.000 ruble.

Acesta este darul 
muncii din
pentru poporul egiptean, procu
rat cu banii depuși de oamenii 
sovietici la fondul de ajutorare a 
populației egiptene care a sufe
rit de pe urma invaziei interveh- 
ționiștilor anglo-franco-israelieni.

împreună cu darurile trimise 
poporului egiptean pleacă o dele
gație a Comitetului Executiv a 
Uniunii Societăților de Cruce Ro
șie și Semilună Roșie din 
U.R.S.S., tn frunte cu N. S 
Hmelev, prim vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Uniunii.

A. G. Tretiak, căpitanul vapo
rului „Ivan Secenov". a de
clarat următoarele coresponden
tului TASS:

Marinarii stnt mtndri de fap
tul că celui mai tinăr vas din flo
ta Mării Negre, care pleacă nu
mai tn cea de a 2-a cursă, i-a re
venit înalta cinste de a duce da-

Demonstranții irakieni 
întîtnpinați cu gloanțe

DAMASC 28 (Agerpres). — 
După cum relatează ziarul „Al- 
Manar". la 26 noiembrie a avut 
loc In provincia irakiană Negev 
o demonstrație de protest împo
triva participării guvernului Ira
kului la complotul imperialist 
împotriva Siriei. In urma dispo
ziției primului ministru:, Nuri 
Said. împotriva demonstranților 
au fost trimise trupe. Datorită a- 
cestui fapt. 20 de persoane au 
fost ucise șl cîteva sute de mani- 
festanți au fost răniți.

Ziarul „Al-Manar" scrie eă 
„prin împușcarea demonstranți? 
lor. Nuri Said a înscris o nouă 
filă neagră In istoria murdări a 
trădării națiunii arabe". '

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 29 noiembrie 1956

Pentru întărirea rîndurilor 
Partidului Comunist Francez

Sosirea la Delhi
a lui CIU EN-LAI

SĂRBĂTOAREA
NAȚIONALĂ A IUGOSLAVIE]

TELEGRAME
Președintelui Republicii Populare ^Federative 'iugoslavia ~ 

Tovarășului IOSIP BROZ-TITO 
'Vccei Executive Federale a Republicii Populare 

Federative Iugoslavia .7 r r
Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Cu ocazia zilei de 29 noiembrie, sărbătoarea națională a Repu
blicii Populare Federative Iugoslavia vă rugăm să primiți cele 
mai călduroase felicitări și urări de noi și tot mai mari succese 
in opera de construire a socialismului în Iugoslavia.

Exprimînd convingerile profunde ale poporului romîn, ne bucu
răm din toată inima că relațiile de strinsă prietenie și colaborare 
intre Republica Populară Romînă și Republica Populară Federa
tivă Iugoslavia s-au dezvoltat și se dezvoltă continuu in interesul 
ambelor noastre popoare Irățești, al cauzei socialismului și păcii.

Dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romine

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine
GH. GHEORGH1U-DEJ

Prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin

PARIS 28 (Agerpres). — Zia- 
rul „L'Humamte" a publicat de
clarația Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist Francez 
în problema schimbării carnetelor 
de partid și a lărgirii în anul 
1957 a campaniei pentru întări, 
rea rîndurilor partidului. In de
clarație se spune că, in ciuda 
greutăților, rămîne deschisă ca
lea pentru unitatea clasei munci
toare în lupta pentru îndeplini
rea promisiunilor care i s-au fă
cut în ajunul alegerilor parla
menta»?.

In declarație se subliniază că 
Partidul Comunist Francez a fost 
și va fi organizatorul neobosit 
al Frontului Unic al socialiștilor 
și comuniștilor a cărui înființare 
va permite înfăptuirea unirii 
largi a forțelor naționale și de
mocratice, ceea ce va asigura mă
reția Franței și fericirea poporu
lui ei.

Biroul Politic arată în conti
nuare că în cursul anului curent 
au intrat. în partid peste 52.000 
de noi membri, au fost înființate 
1550 noi celule de partid. Numai 
în cursul lunii noiembrie, cind 
în Franța ș-a intensificat în mod 
deosebit campania anticomunistă, 
în rîndurile partidului au intrat 
peste 1000 de persoane.

Biroul Politic cheamă pe toți 
activiștii partidului și toate or
ganizațiile de partid să desfă
șoare campania pentru întărirea 
rîndurilor partidului, 
forța și eficacitatea 
partidului reprezintă 
restabilirii pe calea tratativelor 
a păcii în Algeria, consolidării 
păcii în zona Canalului de Suez 
și în întreaga lume, satisfacerii 
cererilor oamenilor muncii de la 
orașe și sate, triumfului aspira
țiilor democratice și naționale ale 
poporului francez.

deoarece 
activității 

chezășia
In-prieteniei și colaborării între 

dia și China pe baza celor cinci 
principii — pancia șila. El a sub
liniat importanța aceslei priete
nii și colaborări pentru dezvol- 
■'.... " ... : ' . ‘ 5'
și-a exprimat speranța că vizita 
sa va servi întăririi continue a 
prieteniei și colaborării dintre 
India și China.

Populația din Delhi a făcut o 
primire caldă reprezentanților 
poporului chinez prieten. Pe aero
port și pe drumul de la aeroport 
la Palatul președintelui s-au adu
nat cîteva zeci de mii de locuitori 
din capitala Indiei pentru a sa
luta pe Ciu En-lai și persoanele 
care-l însoțesc.

în seara zilei de 28 noiembrie. 
Ciu En-lai și persoanele care-l 
însoțesc au asistat pe stadionul 
din Delhi la spectacolul „Teatrul 
Umbrelor”, iar apoi au luat parte 
la un dineu dat in onoarea lor 
de primul ministru Nehru.

DELHI 28 (Agerpres).— La 
28 noiembrie a sosit la Delhi în- 
tr-o vizită oficială Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de stat al 
R.P. Chineze. , __

Ciu En-lai a fost întîmpinat de tarea păcii în întreaga. lume 
primul ministru al Indiei, Nehru, 
miniștri, membri ai corpului di
plomatic și de alte persoane ofi
ciale. Ciu En-lai a fost întîmpi
nat de asemenea de Dalai Lama 
și Pancen Lama care se află la 
Delhi.

Avionul cu care a sosit Ciu 
En-lai a fost însoțit de o escortă 
de onoare, de avicane de vinătoa- 
re ale forțelor militare aeriene 
indiene. Pe aerodrom a fost 
niată o gardă de onoare. Au 
executate imnurile de stat 
Republicii Populare Chineze 
Republicii India.

împreună cu Ciu En-lai au 
sit He Lun. vice-premier al Con
siliului de Stat al R.P. Chineze 
și alte persoane.

Rostind o scurtă cuvîntare pe 
aeroport, primul ministru Nehru 
a salutat cu cordialitate pe Ciu 
En-lai în numele țării, guvernu
lui și poporului. El a subliniat că 
India și China au formulat Cele 
cinci principii cu care sînt de a- 
cord un număr tot mai mare de 
țări.

In cuvîntarea de răspuns. Ciu 
En-lai a transmis poporului in
dian salutul frățesc al poporului 
chinez și a subliniat întărirea

ali- 
îost 
ale

Și

so-

Noi lupte
PARIS 28 (Agerpres). — După 

cum rezultă din știrile publicate 
în presa pariziană, în Algeria au 
avut loc noi lupte intre trupele 
franceze și detașamentele de răs- 
cutați algerieni, printre altele în 
apropiere de Gambetta (departa
mentul Constantine). In sectorul 
Bat na-Biskra răsculații au dis
trus rețeaua feroviară. Tn depar
tamentul Orarte un camion mili
tar francez a fost aruncat in aer 
de o mină.

In cîteva regiuni, trupele fran-

în Algeria
ceze și poliția au efectuat noi 
„operațiuni de curățire".

Potrivit relatărilor presei, pur
tătorii de cuvtnt militari fran
cezi au anunțat că tn 
răsculații „și-au 
atacurile pe întregul 
Algeriei".

ultimele zile 
intensificai 
teritoriu al 

Algeriei".
Un detașament de răsculați a 

organizat o ambuscadă la 50 km. 
la sud-est de orașul Alger șl a 
nimicii un convoi militar care în
soțea autocamioane franceze.

Ratificarea unor documente 
sovieto-japoneze de către 

Caimra inferioară 
a Parlamentului din Japonia 

TOKIO 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum s-a 
anunțat, în ședința plenară din 27 
noiembrie, Camera inferioară a 
Parlamentului japonez a discutat 
problema ratificării declarației 
comune a Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste și Japoniei, 
a protocolului încheiat intre 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste și Japonia cu privire 
la dezvoltarea comerțului și 
acordarea reciprocă a regimului 
națiunii celei mai favorizate, pre. 
cum și a acordului cu. privire la 
problemele pescuitului și la aju
torarea naufragiaților ele.

Trecîndu-se la vot toți cei 365 
de deputați ai Cameril Inferioa
re, care au participat la ședință, 
au votat in unanimitate pentru 
ratificarea documentelor sovieto- 
japoneze menite să contribuie la 
normalizarea relațiilor dintre 
cele două țări și la extinderea 
comerțului reciproc avantajos.

în știre se menționează că îna
intea votării un grup de depu
tați — partizani ai fostului pre
mier Yoshida — care condițio
nează ratificarea documentelor 
sus-menționate de o serie de ches
tiuni au părăsit sala pentru a 
arăta prin aceasta că nu sînt de 
acord cu voința majorității co- 
vîrșitoare a deputaților.

După ratificarea lor de către 
Camera inferioară, declarația so. 
vîeto-japoneză și celelalte docu
mente, au fost trimise imediat 
6pre discutarea Camerii superioa
re a parlamentului japonez.

Comuniștii maghiari sînt hotârîti să fie în primele 
rînduri a!e luptei pentru normalizarea vieții

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — 
După cum relatează postul de ra
dio Budapesta la 27 noiembrie a 
avut loc o conferință a activului 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar la care au luat parte ac
tiviști din circumscripțiile capita
lei. din organizațiile județepe și 
din marile întreprinderi din în
treaga țară.

Karoly Kiss, membru în Comi
tetul executiv provizoriu al par
tidului, a subliniat necesitatea in
tensificării muncii organizatori
ce și a activității comuniștilor 
pentru mobilizarea oamenilor 
muncii pentru normalizarea vieții 
economice. El a scos în eviden
tă importanța activității organiza
țiilor de partid din regiunile mi
niere și din marile întreprinderi 
pentru restabilirea producției 
normale.

Karoly Kiss a arătat că țările 
socialiste și partidele comuniste 
.din lumea întreagă sint alături 
de comuniștii unguri în actuala 
situație grea. în încheierea cu- 
vîntării sale el a cerut membrilor

partidului să intensifice producția 
și munca de partid, să nu tole
reze nicăieri irosirea bunurilor 
poporului.

Raportul a fost urmat de dis
cuții in cadrul cărora a luat cu- 
vintul Jănos Kădăr, precum și 
numeroși participanți.

In întreaga țară au loc cons
fătuiri ale comuniștilor care își 
exprimă hotărîrea de a se situa 
în primele rinduri ale luptei pen
tru normalizarea vieții, pentru 
refacerea Ungariei.

La întrunirea de Ia Csepel s-a 
subliniat de către participanți im
portanța organizațiilor de partid 
din uzine și s-a discutat calea 
care trebuie urmată pentru ca 
munca lor să fie cît mai rod
nică.

In acest orășel industrial mun
ca se desfășoară cu mult avint. 
Cei peste 14.000 de muncitori 
care s-au prezentat la lucru mun
cesc în condiții grele deoarece lip
sește materia primă necesară, pre
cum și combustibilul. La cuptoa
rele Martin, fiecare schimb lu-

crează cite 12 ore pentru a re
aduce producția la nivelul nor
mal. La fabrica de țevi a com
binatului se lucrează continuu 
ziua și noaptea.

In numeroase întreprinderi 
muncitorii sînt încă nevoiți să e- 
lectueze lucrări de întreținere de
oarece lipsa de energie și com
bustibil stînjeneșie activitatea 
productivă. Din Pecs 6e anunță 
că în minele de cărbuni lucrează 
din nou majoritatea muncitorilor. 
La minele din Komlo, Tatabanya 
și din alte locuri, munca se nor
malizează de asemenea, dar pro
ducția de cărbune este încă insu
ficientă.

Datorită eforturilor depuse de 
țărănimea muncitoare aprovizio
narea Budapestei cu alimente, în 
special lapte, produse lactate și 
carne este satisfăcătoare. Aprovi
zionarea cu piine se îmbunătățeș
te de asemenea continuu. Morile 
lucrează zi și noapte și există 
cantități suficiente de cereale pa
nificabile.

Președintelui Republicii Populare Federative Iugoslavia '.
Tovarășului IOSIP BROZ-TITO

Belgrad
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Federative 

Iugoslavia — Ziua Republicii — vă adresez dv. tovarășe preșe. 
dinte și popoarelor Iugoslaviei în numele popoarelor Uniunii 
Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al U R.S.S. și din partea 
mea personal sincere felicitări și salutări, precum și cele mai 
bune urări de noi succese in construirea socialismului in țara 
dv., in intărirea prieteniei și colaborării dintre țările noastre.

K. VOROȘILOV 1
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.
Moscova, Kremlin.
28 noiembrie 1956

Lucrările Scupșcînei Populare 
Federative a Iugoslaviei

Un adevărat 
negoj de sclavi

BERLIN 28 (Agerpres). — 
După cum anunță ziarul vest- 
berlinez „B. Z.“ in lagărele unde 
au fost internați fugarii unguri 
care au trecut grani fa in Austria 
in cursul ultimelor evenimente se 
desfășoară un intens trafic pen
tru recrutarea acestora. Numeroși 
agenți din Germania occidentală 
au invadat aceste lagăre aflate 
pe teritoriul austriac și. neprecu- 
pefind promisiunile. încearcă să 
convingă pe cetățenii unguri să 
se înroleze ca mercenari in le
giunea străină franceză. Femeile 
sînt destinate barurilor de noapte 
vest-germane.

Referindu-se la aceste recru
tări. postul de radio al Berlinu
lui democrat le consideră un a- 
devărat „negoț de sclavi".

BUDAPESTA 28 (Agerpres).— 
Postul de radio Budapesta a 
transmis comunicatul comun dat 
publicității în urma consfătuirii 
dintre reprezentanții sindicatelor 
libere ungare și delegația F.S.M.

La invitația sindicatelor libere 
din Ungaria, se arată în comuni
cat, în zilele de 23—26 noiem
brie s-a aflat la Budapesta o de
legație a Federației Sindicale 
Mondiale îri frunte cu secretarul 
general al F.S.M., Louiș Saillant. 
Delegația a avut discuții priete
nești cu oamenii muncii, cu ac
tiviștii sindicali și cu delegația 
sindicatelor libere din Ungaria, 
condusă de Găspăr Sândor, pre
ședintele Consiliului Central al 
Sindicatelor.

TRnrtnnrinnnrinnnrinnnrs^^ 5 rtnnnnnnnnsTHnnnnnnnrmnr^ 5 imnnrinnnrt^^
Agresorii anglo-franco-israe

lieni cărora li s-a alăturat tn ul
timele zile Statele Unite, stnt 
In căutarea unei noi victime tn 
Orientul apropiat. Potrivit poli
ticii revanșarde a puterilor im
perialiste această nouă victimă 
va trebui să plătească notele 
de plată pentru acoperirea u- 
riașelor cheltuieli impuse de in- gresiv de la Bagdad. Guvernul 
vadarea Egiptului. In căutarea irakian 
acestei victime, privirile impe
rialiștilor s-au oprit asupra Si
riei principalul stat arab după 
Egipt, care a susținut și susține 
cu fermitate politica premierului 
Nasser.

Nu Intlmplător sorții au căzut 
asupra Siriei. Această „alegere" 
trebuie pusă tn legătură cu con
siderentele de ordin economic și 
mai ales politic legate de acea
stă țară. De multă vreme — și 
mai ales ca urmare a politicii 
de independență națională dusă 
de guvernul de la Damasc și a 
alianței lui cu Egiptul — Siria a 
fost considerată o piedică In ca
lea planurilor expansioniste ale 
S.U.A. și Angliei tn Orientul A- 
propiat. Vizita președintelui Si
riei, Sukri Kuatli, în Uniunea 
Sovietică ca și reafirmarea de 
către această țară a politicii de 
neaderare la blocurile militare 
au provocat o puternică ener
vare tn Occident.

Diplomația americană nu 
poate să se tmpace cu glndul 
că cu ctțiva ani tn urmă a su
ferit un răsunător eșec tn Siria. 
In anul 1949. poporul a izgonit 
de la putere pe colonelul Șișakli, 
unealtă a imperialismului ameri
can In Siria. Anglia care . visea
ză de mult să-și realizeze planul 
său de creare a așa-numifei „Se
miluni fertile" . cu , participarea 
Irakului și, Iordaniei, a primit 
la rlhdul ei o lovitură: recent au 
fost aruncate tn aer conductele 
ei petrolifere de pe teritoriul si
rian. , .■,■■. --------- - , —
v Amploarea , presiunilor, impe- sint-ip ^rpatitalp n; 
rialiste asupra Siriei este și măi și reprezint"! „ .......
idvidentă dacă avem In vedere că intrigilor imperialiste care se țes 
irnpotripa 'acestei țări. OU $ mi- împotriva Siriei- și 9i orinduirii 
•lioane de. locuitori și ța o vitală ei republicane .pentru, instaurarea 
poziție strategică mai uneltesc unui regim subordonat. imperia- 
Irakul și Turcia, 'state tnveci- lismului -și legat de pactul de la 
națe și membre ale pactului a- Bagdad".

Complot imperialist
împotriva Siriei

nu a renunfat nici un 
moment la planul său de a ane
xa Siria la regatul hașemit al 
regelui Faisal, urmlnd ca pe tro
nul acestei țări să fie instalat 
Abdul lllah un membru al fami
liei regale irakiene. De aseme
nea Turcia viseasă să anexeze 
regiunea Alep de multă vreme 
revendicată de guvernul de la 
Ankara.

In lumina acestor fapte se 
poate deduce limpede de ce după 
Egipt este acum rindul Siriei să 
devină o, nouă victimă a impe
rialismului. La mijloc este vorba 
de un nou complot imperialist, 
complot care a fost demascat re
cent de către guvernul sirian. 
Zilele trecute au apărut știri care 
arătau că comandamentul mili
tar al Siriei a descoperit un 
mare transport de armament de 
proveniență britanică care a fost 
introdus in fără prin contraban
dă dintr-o (ară arabă învecinată 
— Irakul. In legătură cu aceasta 
la Damasc s-a cerut rechemarea 
de urgenfi a ambasadorului si
rian din Irak, precum și rupe
rea relafitlor diplomatice dintre 
cele două state. Dar. declarațiile 
făcute de presă ca și de înalte 
personalități siriene atestă că 
firul complotului împotriva Si-, 
riei trebuie căutat mult mai. de
parte dectt la Bagdad. Revista 
sirianfi ,.At Tahrir" scrie: .Com
pletul nu poate fi considerat un 
caz izolat care a avut loc in ur
ma unei înțelegeri dintre Nuri 
Said și ctțiva trădători din tara 
noastră.

Tntr-ade->ăr, capătul fitilului me- Egipt care a avut ca rezultat 
nit să aprindă butoiul de pulbere distrugerea conductelor din Si- 
pregătit, de puterile imperialiste ria ,a costat Irakul aproximativ 
în Siria trebuie căutat mai ales 
tn culisele diplbmației Angliei, 
Franței și Israelului nemulțu
mite de poziția Siriei de solida
ritatea deplină cu Egiptul. Este 
cunoscut faptul că după inter
venția celor trei state în Egipt, 
guvernul sirian a luat hotărîrea 
de a tntrerupe scurgerea petrolului 
irakian destinat Angliei prin 
conductele societății britanice 
„Irak Petroleum Company" care 
traversează teritoriul sirian. A- 
runcarea tn aer a acestor con
ducte petrolifere a făcut ca cel 
puțin 7O°Io din petrolul destinat 
Angliei și Franței să nu mai 
curgă în rezervoarele celor două 
țări. Blocarea Canalului de Suez 
de către agresorii franco-englezi 
a făcut imposibilă trecerea va
selor petrolifere din golful Per
sic spre Anglia și Franța.

In prezent. Anglia și Franța, 
pentru a face față crizei de com
bustibil, trebuie să repună tn 
funcție cu orice preț conducta 
societății „Irak Petroleum Com
pany" care traversează terito
riul sirian. Pentru realizarea a- 
cestui obiectiv cele două puteri 
colonialiste — condamnate de 
majoritatea statelor la O.N.U. 
pentru agresiunea lor tn Egipt și 
cărora li s-au cerut tn mod cate
goric să-și retragă trupele de ne 
teritoriul egiptean — vor să ac
ționeze prin intermediul aliatului 
lor. „ferm" din pactul de la Bag
dad : Irakul. Cercurile conducă-

Rădăcinile complotului . toare franco-britanice mizează in 
aii,late mult, mai adinei acest scop pe omul de casă al 
tiț‘O aprigă din'laflțul " ' " - - ■■\ „Foreign Office-ului". Nuri Said, 

premierul irakian și pe nemulțu
mirea unor cercuri de afaceri 
din Irak cărora le-au scăzut ve
niturile. Agenfia United Press 
relata, de' pildă, ..că criza din

o treime din venitul său națio
nal".

Dacă intențiile Angliei și Fran
ței In ce privește Siria nu stnt 
cu nimic disimulate, poziția Sta
telor Unite apare tot atlt de 
limpede. In momentul de față 
diplomația americană continuin' 
du-și uneltirile ei tn Orientul A- 
propiat și Mijlociu face un joc 
dublu.

Pe de o parte — profitind de 
scăderea catastrofală a presti
giului Angliei și Franței.In țările 
arabe caută să înlăture aceste 
țări camuflindu-se sub steagul 
„prieteniei cu arabii". Tn legătu
ră cu aceasta trebuie pus și fap
tul că recent S.U.A. au votat a- 
lături de țările din Asia și Afri
ca pentru retragerea trupelor a- 
gresoare din Egipt.

Pe de altă parte, S U.A. vor 
să împingă pe aliații lor fran
cezi și englezi la noi aventuri in 
Orientul Apropiat. Desigur că 
aceasta ar lega Anglia șt Fran
ța de mlini și de p'cioare, corn- 
plictndu-le poziția In țările Asiei 
și Africii, poziție și așa destul 
de complicată. Dificultățile pe 
care partenerii anglo-francezi ar 
urma să le tntlmpine in cazul 
că ar sprijini un complot împo
triva Siriei și deci o nouă agre
siune tn Orientul Mijlocul ar 
ușura insă întărirea pozițiilor 
monopolurilor americane in O- 
rientul Apropiat și Mijlociu.

In legătură cu aceasta tn pre
sa americană se remarcă in ul
tima vreme o campanie împotri
va Siriei sub pretextul că aceas
tă țară ar fi devenit... „un stat 
comunist" șl că vecinii el. Tur
cia și Irakul, stnt „îngrijorați" 
de situația creată.

In acest sens la Washington
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In cadrul acestor consfătuiri de
legațiile sindicatelor libere ma
ghiare și ale F.S.M. au discutat 
problema evenimentelor din Un
garia. manifestările de solidarita
te cu oamenii muncii din Unga
ria, legăturile internaționale ale 
sindicatelor ungare, etc.

Reprezentanții sindicatelor ma
ghiare și-au exprimat devotamen
tul nestrămutat față de principiul 
internaționalismului proletar pre
cum și hotărîrea lor de a colabo
ra frățește și de acum înainte cu 
Federația Sindicală Mondială 
precum și cu toate organizațiile 
sindicale din toate țările pen
tru pacea între popoare, pentru 
unitatea oamenilor muncii din lu
mea întreagă.

BELGRAD 28 (Agerpres). — 
In cadrul lucrărilor sesiunii Scup- 
șcinei Populare Federative a 
Iugoslaviei a avut loc o ședință 
comună a Vecei Federative și a 
Vecei Producătorilor. In raportul 
prezentat cu acest prilej S. Vuk- 
manovici. vicepreședinte al Vecei 
Federative Executive, s-a ocupat 
de dezvoltarea economiei Iugo
slaviei în anul 1956 și de ba
zele politicii economice a Iugo
slaviei pe anul 1957.

Potrivit proiectului planului so
cial, a declarat Vukmanovici, în 
anul 1957 ptoducția socială tota
lă va înregistra o creștere de II 
la sută țn comparație cu cea din 
anul 1956, urmînd să se cifreze 
la 1.801 miliarde dinari.

Vorbind despre dezvoltarea e- 
conomiei Iugoslaviei în 1956, S. 
Vukmanovici a declarat că tn 
ramurile de bază ale economiei 
a continuat să existe o dezvolta
re inegală. Anul a"esta producția 
industrială a crescut cu 10 Ia su
tă, reprezentind astfel 166 Ia sută 
in comparație cu nivelul cel mai 
înalt al producției industriale a- 
nuale înainte de război. în ceea 
ce privește producția agricolă, ca 
a fost în acest an cu aproxima
tiv 12 la sută inferioară celei din 
anul precedent.

Proiectul de plan, a declarat 
Vukmanovici, acordă prioritate 
creșterii consumului personal și 
îmbunătățirii treptate a nivelului 
de trai al populației, accentul pu-

nîndu-se pe ridicarea nivelului de 
trai al muncitorilor și funcționa
rilor.

S. Vukmanovici a insistat a- 
supra necesității intensificării în
tregii prodiicții agricole. întăririi 
gospodăriilor agricole de stat și 
a celorlalte mari gospodării a- 
gricole, precum și asupra sarci
nilor dezvoltării sistematice a 
cooperativelor agricole de tip ge
neral. S. Vukmanovici a arătat 
că pentru agricultură se vor a- 
loca 43 miliarde dinari. El a sub
liniat că investițiile tn agricul
tură vor fi sporite îndeosebi pen
tru lucrări de ameliorare a solu
lui, pentru achiziționarea de trac
toare și alte mașini și unelte a- 
grico'e.

•N
BELGRAD 28 (Agerpres). — 

După c/zov anunță agenția Ta- 
nîug, ijqe|S i.noiembrie au conti- 
nua/piao iS u- Scupșcinei Popu
lare ?e a iugoslaviei. Au
luat v .< Slavko Komar, 
membru Vecei Executive Fe
derative, care s-a ocupat de pro
blemele agriculturii și Poko 
Dapcevici. membru al Vecei 
Executive Federative, care s-a °- 
cupai de problemele în legătură 
cu transportul.

Lucrările Scupșcinei Populare 
Federative ca’re vor ti inlrerupte 
in timpul sărbătorii naționale a 
Iugoslaviei, vor continua la 4 
decembrie, ora 11.

Muncitorii marocani se ridică 
împotriva bazelor militare 

americane din țară

se vorbește despre livrarea de 
noi ajutoare In armament Iraku
lui. Această zarvă tn jurul pre
tinsei „agresivități" a Siriei are 
drept scop să arunce praf In o- 
chil opiniei publice arabe pentru 
a camufla In fond adevăratele 
țeluri agresive ale diplomației 
americane.

Dar știrile care sosesc din ca
pitala Statelor Unite arată că 
nu mai poate exista nici un du
biu asupra adevăratelor intenții 
ale guvernului american. Agenția 
United Press, care dă tn vileag 
aceste intenții, relatează Intr-o 
știre transmisă la 25 noiembrie 
că „potrivit cercurilor diplomati
ce din capitala S.U.A. s-a aflat 
că Departamentul de stat studia
ză posibilitatea aderării Statelor 
Unite la pactul de la Bagdad". 
La Washington se apreciază că 
in prezent este momentul ca 
S.U.A. să facă parte din pactul 
de la Bagdad căci ceea ce a mai 
rămas din „prestigiul britanic In 
Orientul Mijlociu s-a spulberat, 
creindu-se un gol care ar putea 
fi umplut numai de Statele Uni
te ale Americii".

Să rezumăm faptele:
Ieșind cu prestigiul (șl nu nu

mai cu prestigiul) șifonat după 
agresiunea împotriva Egiptului. 
Anglia. Franța și Israelul caută 
cu orice preț prin complotul pe 
care-l urzesc împotriva Siriei 
să-și salveze interesele In Orien
tul Mijlociu.

Statele Unite Incurajlnd com
plotul Angliei și Franței împo
triva Siriei vor să scoată casta
nele din foc cu mina parteneri
lor lor anglo-francezi. Profitind 
apoi de această situație imperia
liștii americani intenționează să 
ia locul celor două puteri pocind 
sub masca de „prieteni ai arabi
lor".

Popoarele arabe care au făcut 
front comun solidariztndu-se cu 
Egiptul tn 
agresiunii 
ne vor ști 
imperialist 
Siriei.

CASABLANCA 28 (Agerpres). 
— Oamenii muncii din Maroc au 
inițiat o puternică campanie îm
potriva bazelor aeriene americane 
de pe teritoriul Marocului. Agen
ția United Press anunță că. do
cherii marocani refuză să des
carce vasele care transportă pro
vizii și muniții pentru cele trei 
baze aeriene americane din Ma
roc. Această acțiune a Început la 
26 noiembrie, cind muncitorii do
cheri din portul Casablanca au 
refuzat să descarce cargobotul 
american „Norfolk Victory” care

avea pe bord o încărcătură des
tinată instalațiilor americane. 
Este pentru prima oară cind 
muncitorii marocani împiedică 
prin acțiunea lor aprovizionarea 
bazelor militare americane din 
Maroc. Pină acum ei au inițiat 
asemenea acțiuni împotriva gar
nizoanelor franceze. Observatorii 
politici consideră că acțiunea do
cherilor marocani este începutul 
unei campanii pentru lichidarea 
bazelor aeriene americane din 
Maroc.

REZULTATE
DE LA OLIMPIADA

momentele grele ale 
anglo-franco-israelie- 
să dejoace 
pregătit

complotul 
împotriva

H. 1OHAN

ATLETISM
MELBOURNE 28 (Agerpres). 

Corespondență specială. — Cei 
care cu 4 ani în urmă la Helsinki 
au putut să măsoare entuziasmul 
publicului finlandez, salutind vic
toriile lui Zatopek, nu și-ar putea 
imagina explozia de aplauze care 
a cutremurat stadionul „Cricket 
Ground”, miercuri după amiază, 
cind sovieticul Vladimir Kuț a 
trecut linia de sosire in proba de 
5.000 ml, cîștigind a doua meda
lie de aur la aceste jocuri. Ală
turi de finlandezul Nurmi și ce
hoslovacul Zaiopek, sovieticul 
V!adim>r Kuț este cel mai mare 
alergător de fond al tuturor tim
purilor. Splendidul buchet de 
victorii sovietice a fost complec
tat astăzi cu cele două medalii 
de aur cîștigaie de Leonid Spi
rin la 20 km marș și Inessa Ia- 
unzem la aruncarea suliței.

LUPTE LIBERE
Miercuri a început în sala ..Ex

poziției” din Melbourne turneul 
olimnic de lupte libere. Pentru 
cucerirea medaliilor olimpice la 
cele 8 categoiii sint angajați cei 
mai buni luptători din lume în 
frunle cu valoroșii campioni ai 
Turciei — considerată primă fa. 
vorită — Iranului, Uniunii So- 
vietice. Japoniei și Franței.

La categoria mijlocie lup
tătorul bulgar Nicolov a obținut 
victoria la puncte în fața cunos

cutului luotător sovietic Shirlad- 
ze. Intr.un meci foarte spectacu
los, contind pentru categoria co
coș, Dagistanli (Turcia) I-a în
vins la puncte pe japonezul M. 
Iizuka.

POLO PE APA
în piscina olimpică a început 
miercuri competiția de polo pe 
apă. Cele 19 echipe participante 
sînt repartizate în trei serii pri
mele două clasate in fiecare se
rie urmînd să participe la tur
neul final. Aceste serii au urmă
toarea componență: seria A: 
R. P F. Iugoslavia, R P, R., 
U.R.S.S., Australia seria B: ita- 
l'a. Germania, Singapore, sera 
C: R. P. Ungară. S.U.A.. An
glia.

Echipa R. P. Romîne a debu
tat victorioasă învingind repre
zentativa Australiei cu scorul 
de 4—2 (2-1).

Astăzi, echipa R.P.R. întilneș'e 
echipa Uniunii Sovietice.

FOTBAL
In turneul olimpic de fotbal 

miercuri s-a disputat primul joc 
din cadrul sferturilor de finală. 
Reprezentativa R P F. Iugoslavia 
a întîinit echipa S.U.A. Jocul 
s-a desfășurat tot timpul în nota 
de superioritate a fotbaliștilor 
iugoslavi care au obținut o vic
torie categorică cu scorul de 

9—1 (5—1).


