
In apărarea păcii
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Lucrările sesiunii
Marii Adunări Naționale

stabili in Rominia domnia mo. 
șierilor și fabricanților. Po. 
porul nostru, tineretul nostru, 
care a cunoscut și cunoaște 
fericirea de a trăi liber, de a 
crea pentru bunăstarea sa 
proprie, nu poate decit să res
pingă cu o fermitate de ne
zdruncinat pe toți strigoii 
trecutului.

Republica Populară Romină 
este conștientă de faptul că 
actuala situație internațio. 
nală face necesară adoptarea 
unor măsuri concrete care să 
excludă posibilitatea dezlăn
țuirii unui nou război și care 
să consolideze pacea mondia
lă. Aceste măsuri sint indi
cate in propunerile pe care 
guvernul sovietic le.a făcut 
in declarația sa din 17 no
iembrie cu privire la proble
ma dezarmării și a micșorării 
Încordării internaționale. Pro
punerile sovietice cuprind un 
vast program menit să ducă 
la o reducere treptată in de
cursul viitorilor doi ani a for. 
țelor armate ale tuturor sta
telor, la interzicerea imediată 
a experimentării armelor a. 
tomice și cu hidrogen — ca 
un prim pas către interzicerea 
totală a producției și folosi
rii acestor arme de distrugere 
in masă — reducerea forțelor 
armate ale S U.A., Angliei, 
Franței și U.R.S.S. staționate 
in Germania precum și pe te
ritoriile țărilor membre 
pactului nord-atlantic și 
tratatului de la Varșovia, 
chidarea in decurs de doi 
a bazelor militare aeriene

a K. P. R.
poporului au părăsit 
rile lor de muncă spre a 
se Intllni In sala de pe dealul 
mitropoliei. Sesiunea Marii 
Adunări Naționale a fost șl 
de astădată rodnică. Cei pe 
care poporul i-a aleș In or
ganul suprem al puterii de 
stat au exprimat prin docu
mentele adoptate și prin cu- 
vintul rostit la tribună cele 
mai fierbinți năzuințe ale oa
menilor muncii din țara noas
tră.

Desigur, in actuala sesiune 
de o deosebită importanță 
este prezentarea șl aprobarea 
declarației guvernului R.P.R. 
cu privire la propunerile gu
vernului U.R.S.S. In proble
ma dezarmării și micșorării 
încordării internaționale. De 
la tribuna Marii Adunări Na
ționale se spunea despre 
ceastă declarație că este un 
document prețios. Intr-ade. 
văr, declarația guvernului 
R.P.R. este un document pre
țios pentru că exprimă in mo
dul cel mai jlist interesele vi
tale ale poporului romîn, in
teresele cauzei păcii in lume.

Momentul în care guvernul 
R.P.R. iși precizează atitudi
nea sa pozitivă față de noile 
propuneri sovietice in proble
ma dezarmării este caracteri
zat printr-0 accentuare a în
cordării in situația interna
țională. Agresiunea tipic co
lonialistă săvtrșltă împotriva 
Egiptului a creat primejdia 
izbucnirii unui al treilea răz
boi mondial. Locuitorii orașe
lor egiptene au cunoscut tra
gedia distrugerilor, a bom. 
bardamentelor barbare și cu
nosc acum cruzimea represiu
nilor la care se dedau ocu- 
panții anglo-franco-israelieni. 
Cele ce s-au Intimplat șl se 
Intimplă încă in Egipt cons
tituie o flagrantă încălcare a 
principiilor de morală inter
națională șl a prevederilor ce 
stau ia baza O.N.U. Agresorii
— chiar după declarațiile lui 
Butler și compania — slnt 
hotărițl să persevereze pe a- 
ceastă cale a încălcării hotă- 
ririlor O.N.U., a mobilizării de 
forțe militare in regiunea Sue- 
zului. Ori, nu se poate să nu 
se observe că se creează in 
acest fel o amenințare ca in 
Egipt să se aprindă cu și mai 
mare intensitate focul războ
iului. In strinsă legătură cu 
uneltirile cercurilor agresive 
trebuie puse și Încercările ele- 
mentelor contra.revoluționare 
de a răsturna puterea popu
lară in Ungaria șl de a crea 
in centrul Europei un focar de 
război.

Guvernul R P.R. constată in 
declarația sa că „a devenit 
evident că anumite cercuri a. 
gresive au urzit un vast vom- 
plot impotriva păcii și liber, 
tății popoarelor". Guvernul 
țării noastre și-a afirmat răs
picat atitudinea in legătură 
cu evoluția situației interna
ționale. Tara noastră și-a 
manifestat n prezență activă 
in viața internațională, expu- 
nindu-și punctul de vedere in 
legătură cu evenimentele din 
Egipt, precum și in legătură 
cu cele petrecute In Ungaria
— atit de la tribuna Organi
zației Națiunilor Unite, cit și 
prin o serie de documente de 
o deosebită importantă ca 
declarația guvernului R.P R- 
care a înfierat agresiunea im
potriva Egiptului, comunica, 
tul comun romino-maghiar etc. 
Poporului Irate maghiar po
porul nostru ii dă un ajutor 
dezinteresat. Republica Popu
lară Romină este credincioasă 
ideilor coexistenței pașnice. 
Insă nu poate privi indiferen
tă cum cercurile imperialiste, 
neținind seama de invățămin- 
tele istoriei, vor să întoarcă 
popoarele din mersul lor spre 
progres. Poporul romln, parti
dul șl guvernul — intr.o 
unitate desăvirșită — urmă
resc cu atenție deosebită des-^ 
fășurarea evenimentelor pe * 
plan internațional. Torentele" 
de calomnii pe care presa și? 
radioul burghez le revarsă la j 
adresa țării noastre nu faci 

£tfT<S.,lî''."liî|Fruntaș printre fruntașii sectorului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Mesajul Marii Adunări Naționale 
a R.P.R. către Sovietul Suprem 

al U.R.S.S.
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navale ale unor state pe teri
toriul altor state, instituirea 
unui control internațional 
eficace al Îndeplinirii acestor 
măsuri. Țara 
are rezerve 
scopurile și 
nului „cerului 
de acord să 
problema folosirii ca mijloc 
de control a fotografierii din 
avion pe o distanță de 800 km. 
la est și la vest de linia de 
demarcare a forțelor N.A.T.O 
șl cele ale țărilor participante 
la tratatul de la Varșovia. 
Declarația guvernului R.P R. 
arată necesitatea folosirii me
todei tratativelor — inclusiv 
cele la cel mai înalt nivel — 
pentru reglementarea proble
melor internaționale litigioase.

Viața arată cit de necesar 
este ca problema dezarmării 
și a micșorării încordării in
ternaționale să fie analizată 
in mod realist, cu simț de 
răspundere. Uniunea Sovie
tică. prin propunerile ei, do
vedește o grijă deosebită pen
tru pacea lumii. Nu același 
lucru se poațe .spune despre 
puterile occidentale căre fac 
risipă de cuvinte pacifiste, dar 
care refuză categoric să trans
forme vorbele ih fapte. Și nu 
numai atlt: Anglia și Fran. 
ța — țări participante la dis
cuția asupra dezarmării — au 
comis chiar o agresiune.

Republica Populară Romină 
sprijină cu energie propuneri
le sovietice, convinsă Viind că 
interesele vitale ale poporului 
nostru, interesele păcii in lu
me, o cer cu insistență Țara 
noastră este iubitoare de pare, 
dar in arelași timp este gata 
să zdrobească orice acte agre. 
sive «ie dușmanilor drepturi
lor și libertăților poporului 
nostru. Mergind cu fermitate 
pe drumul socialismului, noi 
întărim neîncetat prietenia cu 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste, pe baza princi
piilor leniniste ale egalității 
In drepturi, respectului mu
tual și neamestecului in tre
burile interne.

Declarația guvernului R.P.R.. 
dezbaterile din Marea Adu
nare Națională dovedesc că 
patria noastră este conștientă 
de răspunderea ce-i revine in 
menținerea păcii. Glasul Ro- 
miniei democrat-populare a 
răsunat incă o dată in spriji
nul luptei pe care omenirea 
o duce pentru a împiedica 
dezlănțuirea unui nou război.

„Sclnteia tineretului**

noastră, deși 
cu privire la 
utilitatea pla- 
deschis", este 
se examineze
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La primăvară - mai stăpîni
pe tainele belșugului

Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romine întru
nită în sesiunea ordinară din 28 noiembrie 1956, a dezbătut decla
rația guvernului R.P.R. In legătură cu propunerile guvernului 
Uniunii Sovietice, privind problema dezarmării șl slăbirii încordării 
internaționale.

Luind act de apelul privitor la dezarmare, adresat de Sovietul 
Suprem parlamentelor din toate țările lumii, Marea Adunare Na
țională reafirmă adeziunea întregului popor romîn la principiile 
coexistenței pașnice între țări cu structuri sociale diferite șl la 
rezolvarea oricăror probleme litigioase pe calea tratativelor, prin
cipii ce au fost expuse in declarația guvernului R.P.R.
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La un nou oficiu 
de foraj

Prin februarie 1955 a luat fiin
ță în regiunea Pitești un nou ofi
ciu de foraj. Prima sondă a fost 
forată de comunistul Ion " 
Desigur, trecînd la muncă inten
să de zi cu zi, tinerii din echipă 
împreună cu șeful lor au simțit 
nevoia de o viață colectivă, de o 
organizare pentru îndeplinirea și 
depășirea planului. Organizarea 
lucrului pe brigăzi de tineri a 
dat rezultate valoroase.

Brigada de tineret este condusă 
de comunistul Ion Răcoșeanu, pe
trolist vechi șl cu experiență în 
munca cu tineretul. Această bri
gadă se află astăzi la o sondă de 
adîncime și dă dovadă de o înal
tă pregătire și însușire a tehnicii 
noi de forare. Ea aplică metoda 
sovietică de forare rapidă cu apă. 
Dintre utemiștii șl tinerii din a 
ceasta brigadă, fruntași sînt 
Constantin Tamaș, mecanic, care 
își întreține pompele în bune con
diții, maistrul sondor utemist 
Gheorghe Sităruș, Valter Cuța, 
Gheorghe Minea șl alțl tineri.

Soare

Corespondent 
I ANGHEL

Tînăra Elisabeta Klement 
de la intreprinderea „Tricoul 
Roșu" din Arad obține o de
pășire zilnică a normei de 
60— 80 la sută. Fotografia 
noastră înfățișează pe har
nica muncitoare lucrind la 
urzitul firelor.nreior. |

Foto: AGERPRES J

Seara închinata 
aniversării 
eliberării 
R. P. Albania

Miercuri 28 noiembrie, a __
ioc la Casa Centrală a Armatei 
o seară închinată celei de a 12-a 
aniversări a eliberării R.P. Al
bania.

Cu acest prilej, conferențiarul 
E. Kahana de la Școala „I. C. 
Frimu" a C.C.S. a vorbit despre 
„Marile succese obținute de po
porul frate albanez pe drumul 
construirii socialismului".

Au fost de fată reprezentanți 
ai Ambasadei R.P. Albania la 
București.

avut

M.am aflat la Galați tocmai tn 
zilele clnd la Palatul Cultural se 
desfășura instructajul unul grup 
de ingineri, tehnicieni și delegați 
ai secțiilor culturale. în vederea 
deschiderii învățămintului agro
zootehnic de masă. Intr-o sală a 
Palatului Cultural. 65 de delegați 
veniți de pe ogoarele regiunii 
Galați ascultau felul in care se 
organizează învățămîntul agro
zootehnic și cum trebuie predate 
lecțiile in cercuri.

L-am găsit aici pe inginerul 
Valeriu Daniș, șeful secției de 
propagandă din direcția agricolă 
a regiunii Galați, cu care am *• 
vut o convorbire.

Cum s-a desfășurat anul trecut 
Invățămintul agrozootehnic de 
masă și care sînt învățămintele?

lată răspunsul primit:
Anul trecut au funcționat în 

regiunea noastră 390 de cercuri, 
cu 8146 de participanți. Dintre 
acestea însă, numai 203 cercuri, 
cu 5199 participanți au reușit să 
încheie cursurile.

Acolo unde cercurile au fost 
temeinic organizate și sprijinite, 
ele și.au dovedit cu prisosință 
foloasele. Tn multe locuri s-au 
obținut recolte bune, tocmai da
torită unei calificări mal Înalte 
obținute de oameni. (Cum ar fi, 
de pildă, la gospodăria colectivă 
„Drumul belșugului" din comuna 
Matca, raionul Tecuci, care a 
obținut în medie 2.400 kg. grîu la 
hectar)

Pe lingă o serie de realizări 
certe ale invățămîntului din a- 
nul trecut, s-au manifestat și o 
serie de lipsuri. In primul rînd 
numărul cursanților a fost mic 
față de posibilități. Din cauza ne
păsării unor sfaturi populare,

Convorbiri despre des
fășurarea învăfămînfului 
agrozootehnic de masă 

în regiunea Galaji

Cocktail oferit de ambasadorul R.P. Albania 
la București

Ambasadorul extraordinar și 
>lenipotențiar al R.P. Albania la 
bucurești Miha Lako a oferit joi 
seara un cocktail în saloanele 
Casei Centrale a Armatei, cu pri: 
lejul celei de a 12-a aniversări a 
eliberării Albaniei.

Au luat parte tovarășii: Gheor- 
ghe Apostol, Nicolae Ceaușescu, 
Iosif Chișinevschi, Miron Con- 
stantinescu. Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Constan
tin Pîrvulescu, Leonte Răutu. ge
neral colonel Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec. Janoș Fazekaș, 
Vladimir Gheorghiu, acad. prof.

dr. C. I. Parhon, acad, prof, Tra
ian Săvulescu, miniștri, Th. Ru- 
denco și Al. Lăzăreanu, locțiitori 
ai ministrului Afacerilor Externe, 
Valentin Steriopol, locțiitor al 
ministrului Comerțului Exterior, 
conducători ai instituțiilor cen
trale, și organizațiilor oamenilor 
muncii, academicieni, generali și 
ofițeri superiori ai Forțelor Arma
te ale R.P.R., artiști, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București.
Cocktailul s-a desfășurat tntr-o 

atmosferă de caldă prietenie.

unele cercuri nu și-au încheiat 
cursul, altele s-au desființat. 
Lectorii n-au fost totdeauna pre
gătiți suficient de bine. Apoi, a- 
nul trecut s-au folosit lectori din- 
tr-o comună in alta, ceea ce a 
dus la funcționarea defectuoasă 
a cursurilor. Majoritatea lecțiilor 
s-au ținut despre cultivarea plan, 
telor de cimp. neținîndu-se cont 
de specificul regiunii și cererile 
juste ale țăranilor muncitori 
cereau și lecții in domeniul ; 
tehniei, viticulturii etc.

Lipsurile ca șl realizările 
vățămîntului agrozootehnic 
anul trecut constituie pentru 
un bogat izvor de învățăminte.

ÎNTREBARE: Cum se va des
fășura in acest an invățămintul 
agrozootehnic de masă in regiu
nea Galați ?

RĂSPUNS: De curînd a luat 
ființă comisia regională de orga
nizare și îndrumare a învăță
mintului agrozootehnic de masă, 
care și-a început activitatea. Doi 
tovarăși au fost trimiși la „Casa 
Agronomului" din București, la 
instructajul ținut de minister în 
această problemă. Noi, la fel, 
am ținut în zilele de 22 și 23 
noiembrie un instructaj in ca
drul căruia au fost predate și o 
serie de lecții model cu 65 de 
cadre din regiune.

Invățămintul agrozootehnic de 
masă din anul școlar 1956—57 
va fncepe între 25 noiembrie și 
1 decembrie. El se va desfășura 
în două etape: de la 1 decembrie 
1956 pină la 15 martie 1957 va 
fi perioada teoretică, iar de la 
I aprilie 1957 pină la I septem
brie 1957, perioada de lucrări 
practice in cimp.

Cercurile de 3 luni din gospo
dării agricole colective vor cu
prinde 4550 de participanți. La

care 
zoo-

în- 
d In 
noi

căminele culturale vor funcționa 
264 de cercuri cu 7.238 de parii- 
cipanți Se vor ține numeroase 
cicluri de conferințe in cadruj 
căminelor culturale. Cele 15 
cursuri de 3 ani din gospodăriile 
agricole colective, cuprinzind 400 
de colectiviști, iși vor continua 
activitatea și mai bine.

In aceste zile se va desfășura 
șl la raioane instruirea lectori, 
lor. Anul acesta, fiecare cerc își 
va avea lectorul său. Au fost mo
bilizați ingineri și tehnicieni a- 
gronomi. învățători, profesori, ca. 
dre bine pregătite pentru a pre
da lecții în cadrul cercurilor.

★
Tot în sala din Palatul Cul

tural, în mijlocul tovarășilor ve- 
niți la instructaj, l-am găsit pe 
tovarășul Florea Stănescu, în
drumător al secției culturale a 
sfatului popular regional, mem
bru tn comisia regională de or
ganizare și îndrumare a invă
țămîntului agrozootehnic de ma
să. La întrebarea noastră cu pri
vire la ajutorul pe care-l dă 
secția culturală învățămintului a, 
grozootehnic de masă, tov. Flo
rea Stănescu ne-a răspuns:

In primul rind secția culturală 
va avea în grijă cercurile ce 
vor funcționa tn cadrul cămine
lor culturale, pentru țăranii 
muncitori individuali și membrii 
întovărășirilor. Anul acesta vor 
funcționa cercuri de trei luni 
in 264 de cămine culturale cu
prinzind 7238 de cursanți. Se 
mărește în mod considerabil și 
numărul ciclurilor de conferințe 
ce se vor ține în cadrul cămine
lor culturale. Anul trecut s-au 
ținut 125 de cicluri, iar anul a- 
cesta se vor ține 314 cicluri de 
conferințe cu un număr de cel 
puțin 7.000 participanți.

Pentru a mări numărul lectori
lor au fost antrenați profesori de 
științele naturii, precum și alte

ȘT. HALMOȘ

(Continuare tn pag 2-a)

ik „N-avem burlane“

Președintelui Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare, 

tov. Dobi Istvân
Primului ministru al Guvernului 

Revoluționar Muncitoresc Țărănesc 
al Republicii Populare Ungare, 

tov. Kădăr Jânos
Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romine, adre

sează un călduros salut de solidaritate frățească clasei muncitoare 
și poporului maghiar in lupta pentru zdrobirea definitivă a contra
revoluției și le dorește succes deplin In acțiunea oentru restabilirea 
ordinei și liniștei in interior, pe drumul reconstrucției socialiste 
in Ungaria.

Mesajul Parlamentului sirian către 
Marea Adunare Națională a R.P.R.

„Agresiunea Imperialistă împotriva poporului egiptean constituie 
un grav precedent de natură a încuraja alte acte amenințînd inde
pendența, suveranitatea și libertatea micilor națiuni.

Parlamentul sirian adresează un apel urgent parlamentului romîn 
pentru ca să susțină Republica Egipt in lupta sa pentru apărarea 
libertății și independenței sale și pentru menținerea integrității teri, 
loriului său. Propunem ca și el să activeze cu ardoare spre a pune 
capăt manevrelor imperialiștilor îndreptate împotriva libertății 
popoarelor.

Ăcționlnd astfel, parlamentul dv. tși va da contribuția la susți
nerea idealurilor Națiunilor Unite, la servirea cauzei libertății și 
la consolidarea păcii universale

Parlamentul sirian Ișl exprimă speranța că apelul său va găsi 
ecou in conștiința tuturor oamenilor liberi".

Mesajul Marii Adunări Naționale 
a R.P.R. către Camera Deputaților 

din Siria
„Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romlne, întru

nită In sesiune ordinară la 28 noiembrie 1956. lulnd act de mesa
jul ce la-fl adresat, înfierează și condamnă cu hotărîre agresiunea 
imperialistă anglo franco-israeliană împotriva poporului egiptean, 
precum și uneltirile rușinoase îndreptate împotriva statelor arabe.

Poporul romîn și-a afirmat în adunări și mitinguri deplina sa 
solidaritate cu lupta tuturor țărilor arabe pentru Independență Și 
suveranitate națională".

Decchiderea
„Zilelor filmului din R. D. Germană**

Sub auspiciile Ministerului Cul
turii și Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
joi seara a avut loc la cinema
tograful Magheru deschiderea 
festivă a Zilelor filmului din R.D. 
Germană.

Au fost de față Al. Buican, vi
cepreședinte ai I.R.R.C.S., Marin 
Stanciu, director general adjunct 
al cinematografiei, oameni de 
artă și cultură, un numeros pu
blic.

A fost prezent W. Eggerath,

FZîrLHTE’iVf tl

Auzisem dinainte că lucrează 
tn sectorul uzinal șasiu al uzinei 
de tractoare „Ernst Thălmann" 
din Orașul Stalin. Știam că e 
membru In brigada de tineret 
nr. 14, condusă de strungarul An
ghel Deteșan. brigadă fruntașă 
pe uzină. Știam de asemenea că 
datorită îndemînărij și sîrguinței 
cu care lucrează, el ctștigă în 
fiecare lună întrecerea pe profe
sii. Dar nu-l cunoscusem pină 
atunci.

Aplecat asupra unei mașini de 
frezat, cu o mînă strinsă pe ma
netă, cu privirea atintită asupra 
unei piese din care săreau așchii 
înguste de metal, un tînăr mic 
de statură, cu ochii vioi, ager, se 
lupta cu timpul.

— Acesta este frezorul Gheor
ghe Trîmbițaș — iml spuse tova. 
rășul Anghel Bărbuțoiu. secreta
rul organizației U.T.M. din 
sector. . , . , . luuiuiui, aauci va viuiuu

M-am apropiat de el «Ț morti să fie reduși. Aceasta reu-
schimbat citeva cuvinte. A_po, ?ește s,0 facă prin preggtirea
după sfîrșitul schimbului, tînărul dinainte a sculelor și a pieselor 
mi a povestit ore întregi amintiri de frezat aranjîndl] •
pline de emoții, bucurii intime )a !ndemînă. £heia

laambasadorul R. D. Germane 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Scriitorul Mihu Dragomir a 
vorbit despre filmul în R. 
mană.

A rulat apoi filmul „Mi-e sete" 
tn regia lui Kar! Paryla după un 
scenariu de Walter Gorrish și 
Karl Paryla.

In rolurile principale apar Ed
win Marian, Ilsabe Caregnato, 
Harry Hindemith.

(Agerpres)

;.D. Ger-

Reuniune 
consacrată 
aniversării 

R.P.F. IugoslaviaNinsoarea, venită anul acesta 
mai de timpuriu, m-a prins pe 
meleagurile raionului Negru- 
Vodă, In drum către comuna In
dependența. II însoțeam pe to
varășul Trandafir — secreta^ al 
Comitetului 
Constanta, 
de dornici 
gospodărit 
organizației 
tă comună, 
iarnă.

Independența * o comună 
mare. Colectiva de aici, temeinic 
închegată, are roade despre care 
s-n vorbit mult. întovărășirea 
nou creată de asemenea a pornit 
la drum cu hotărîre. Există tn 
sat șt o stafiune de mașini șl 
tractoare, o școală elementară 
cu 7 clase cu limbă de predare 
romină șl școala elementară cu 
limba de predare tătară, există 
și local pentru cămin cultural, 
nu prea mare — două camere 
— dintre care una adăpostește 
biblioteca sătească, slnt și 8 ute- 
miști-cadre didactice la cele două 
școli, mă rog, există multe con
diții și posibilități ca tineretul 
de aici să desfășoare o activitate 
plină de roade. Adăugați la toa
te acestea și faptul că utemiștii 
din Independenta au desfășurat 
In perioada verii o activitate bo
gată și veți înțelege de ce eram 
convins că aici voi găsi trebu
rile U.T.M.-ului rostuite cu grijă 
pentru perioada iernii.

Am fost tnsă nevoit să sorb 
paharul dezamăgirii...

Dar să luăm faptele la rlnd.tn 
ordine.

Comitetul U.T.M. pe comună 
(secretar tov. Laclie Anghel) de 
vreo două luni, de tind vremea 
s-a răcit, și-a suspendat orice 
fel de activitate. Exemplul său 
l-au urmat și birourile celor două 
organizații’ U.T.M. (cea de la 
gospodăria colectivă și cei 
de la întovărășire). Și dacă 
ar fi vorba de nepricepe
re sau de lipsă de experiență 
din partea cadrelor utemiste, si
tuația ar mai fi explicabilă. Dar 
nu e vorba despre aceasta. In 
comitetul pe comună și In birou
rile celor două organizații, pe 
lingă utemiști cu experiență, lo
calnici. sini și utemiști învăță
tori, oameni pregătiți, care pot 
face mult pentru culturalizarea 
tineretului.

Alta e tnsă pricina. Tovarășii 
din comitetul U.T.M.. se vede 
treaba că au intrat la iernat, 
gindind probabil că ptnă la pri
măvară organizațiile U.T.M. tre
buie să hiberneze. E vorba de 
spiritul de răspundere scăzut al 
acestor tovarăși, de faptul că ei 
nu se străduiesc să fie la înălți
mea încrederii ce le-au acordat-n 
'itemiștii. Cită răspundere simt

regional U.T.M. 
amlndoi deopotrivă 

să aflăm cum și-au 
rosturile activității 
utemiștii din aceas- 
acum in prag de

pentru organizație acești tova- 
'ăși, ne-o dovedește și motiva
rea pe care ei au arborat-o pen
tru a justifica hibernarea lor:

— N-avem burlane pentru 
sobă, tovarășe, tn frig nu putem 
aduna tinerii, așa că... președin
tele sfatului popular e de vină, 
că nu ne dă burlane, de aceea 
organizația noastră etc. etc.

Care va să zică. S.M.T.-ul. cu 
atelier de reparații, e la doi pași 
(și sini și acolo utemiști pentru 
care confecționarea celor 2—3 
burlane e o jucărie) și „vino
vat" de inactivitatea U.T.M.- 
ulul e... președintele sfatului.

Și pentru că „cuiul lui Pepe
lea" slnt burlanele, după judeca
ta tovarășilor din comitetul 
U.T.M.. celelalte neajunsuri slnt 
clare :

Nu-s burlane — de două luni 
biblioteca și căminul cultural 
stau cu lacătul la ușă.

Nu-s burlane — căminul cul
tural stă nemăturat de două luni 
de zile( de clnd au dat utemiștii 
ultimul bal) pentru că, ne-a in
format Maria Budeancă — bi
bliotecara, „dacă n-a fost căldu
ră, femeia de serviciu de la sfat 
n-a putut face curăjenie". Fru
mos I Utemiștii fac balul și 
pasă-mi-te, curăjenia să le-o facă 
alții.

Fiecare tși vede de-ale lui, lă- 
slnd ca treburile U.T.M.-ului să 
le facă „celălalt".

Și cite nu sini de făcut I
C'mdva. cei din Independenta 

se ■ mlndreau cu echipa artistică 
a căminului cultural al cărei su
flet erau utemiștii.

Anul trecut, pe vremea asta, 
biblioteca înregistrase aproape 
două sute de cititori, 
„n-avem burlane".

Iarna trecută la cămin 
neau conferințe, cercurile 
tehnice reuneau mai in 
seara zeci de tineri și vlrstnici 
setoși sd dezlege din cărfi tai
nele științei despre rodnicia pă- 
mlntului. Acum.. „președintele 
sfatului e de vină că nu ne-a 
dat burlane".

Anul trecut...
Dar, destul I Exemplele despre 

„ce-a fost" ar putea continua 
pe multe pagini. Vorba e că des
pre ce este acum, nu poți spune 
mai nimic.

începe o perioadă clnd la sate, 
tn deosebi, se poate organiza cu 
tineretul o activitate cultural- 
educativă, bogată, variată, inte
resantă, menită să umple multe 
goluri rămase din perioadele a- 
nului clnd tinerii slnt prinși cu 
treburile âmpului.

Nu credefi că ar fi timpul să 
teșiți din „blrlogul" tn care v-ați 
băgat la iernat și să vă apucați 
de treabă cu hotărire, tovarăși 
membri ai comitetului U.T.M. 
din comuna Independența ?i

SAVIN STELIAN

Acum...

se ți- 
agro- 
toată

Joi seara a avut loc la Casa 
Centrală a Armatei o reuniune a 
militarilor din Capitală consacra
tă celei de a 11-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare 
Federative Iugoslavia.

Au asistat de asemenea repre
zentanți ai Institutului romln 
pentru relațiile culturale cu stră
inătatea, Ministerului Afacerilor 
Externe, precum și reprezentanți 
ai Ambasadei R.P.F. Iugoslavia 
la București.

Cu acest prilej, Mircea Moar- 
căș, ziarist la Agenția Romină de 
Presă „Agrepres" a împărtășit 
din impresiile culese tn timpul u- 
nor vizite făcute recent în R.P.F. 
Iugoslavia.

A fost prezentat apoi tn avant- 
premiera filmul „Ei au fost mai 
tari", o nouă producție a studiou
rilor iugoslave.

La început nici tatăl nu voia. A- singur tăiș, conform indicațiilor 
pol amindoi s-au învoit. Iar cînd fișei tehnologice el — cu aproba- 
m-au Înscris la școală, tata se 
găsi cu un muncitor, un vechi 
prieten. Acesta mă sfătui să mă 
fac frezor: „e o meserie frumoa
să" — spunea el. Și a avut drep
tate.

De atunci, de cînd a terminat 
școala profesională de ucenici a 
uzinei, au trecut doi ani. Astăzi 
tînărul Trîmbițaș este frezor. El 
se numără printre cei mal buni ____  , __  __ .
fruntași ai sectorului, cîștigîn- • atunci pe părinții și surorile salel
du-și stima tovarășilor de lucru. Mult s-a bucurat șl fratele său,

«Lucrez pe o mașină de frezat loan, student la Facultatea de
sovietică — îmi spuse el — E mecanică din Orașul Stalin,
puternică, nu se defectează și Intr-una din duminicile trecute, 
efectuează operații de ^precizie. Gheorghe a fost acasă. In sal

... . . mujțj j.3U strjns mțna șj [-au
felicitat. Iar tatăl său. i-a spus 
printre altele: „Eh, Gheorghe, 
tu ai apucat vremuri bune 
Cîndva. cînd eram și eu ca tine, 
am vrut să învăț o meserie. îmi 
plăcea mult timplăria. Dar pe 
vremea vechiului regim eu n-am 
avut posibilități".

Apoi mult s-a bucurat bătrîmil 
cînd Gheorghe i a destăinuit că 
vrea să devină maistru frezor. 
Desigur tînărul are destule po
sibilități să-și poată îndeplini și 
această dorință.

NICOLAE NICOLAU 
redactor la ziarul „Drum Nou' 

Orașul Stalin

Și eu o îngrijesc cu atenție și am 
grijă să nu o supun la eforturi 
mari.»

Vorbindu-mi despre „tainele" 
succeselor sale, tînărul îmi spuse 

'• că el dă o mare atenție organi
zării lucrului, astfel ca timpii

-- ’ A . • . . . uindiinc a sLuictui și a uicaciui
2ÎA Teî’£.°re de frez3t’ aranjtndu-le cit mai

.. succesului
constă însă în faptul că el știe 
să se folosească practic de avan
sul șl de viteza mașinii, tn ra
port cu duritatea și diametrul 
fiecărei piese pentru prelucrat. 

De asemenea. în loc să între
buințeze cuțite de frezat cu un

din trecutul său.
„Era prin 1950. Terminasem de 

curînd școala elementară tnlr-un 
sat de lîngă Făgăraș și stăruiam 
să învăț o meserie. Mama însă 
nu era de părerea mea „De ce să 
pleci prin străini?" — motiva ea.

(Agerpres)
rea maistrului — folosește cuțite 
de frezat ciș trei tăișuri, al căror 
randament este superior. Rezul
tatul ? 2-3 norme zilnice, și ni
ci un rebut.

Nu de mult, pentru succesele 
sale deosebite în producție tină- 
rul nostru a primit steagul de 
„fruntaș în producție" pe sector. 
Această veste a ajuns și In satul 
său natal. Și cîtă bucurie a fost

ZILE DE IARNĂ LA EICAZ

La Bicaz, în timpul liber, școlarii se luptă cu zăpada. Pe» tru moment săniuțele așteaptă
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La sfîrșit de trimestru
— Ce ne puteți spune la 

încheierea primului trimestru de 
Învățătură ?

In viața școlii, încheierea unei 
etape de muncă este un eveni-, 
nteftf ea re-și subliniază prezența 
prin preocupări, frămîntări și 
sirtifămirite Specifice. Ztua de ho- , 
tar între o etapă și alta — de j 
data aceasta ziua de 2J noiembrie , 
1956 — se conturează prin sem
nificația sa cu atît mai mult cu , 
cît te apropii de ea. Tn preajma 
ei. munca cunoaște o intensificare , 
cate merge crescînd. Odată cu 
trecerea hotarului urmează. în , 
mod firesc, o oarecare destindere. ,

Spre deosebire de anii trecuți, . 
la sfîrșitul primei etape de mun
că am parcurs — în conformitate . 
cu noua structură a anului șco- , 
Iar — o treime din drum și nu ' 
o pătrime.

Acest an școlar este primul în 
.card se aplică Hdtărîrea C.C. al 
P.M.R. șt a Consiliului .de Mi
niștri al R.P.R. privitoare la îm
bunătățirea învățămîntului de 
cu’tură generală.

O îmbogățire a conținutului 
procesului de învățămînt s-a pro
dus. frt âftul acesta, numai la 
clasele a III-p, a V-a și a VIII-a, 
în. donforrriitjte cu prevederile 
hotărlrii. Tn acest caz, avem de 
semnalat cu Bucurie introducerea 
unor obiecte noî, care — fără 
îndoială — contribuie la lărgirea 
orizontului cultural al elevilor și 
Implicit la o mai substanția-ă 
dezvoltare multilaterală. Astfel, 
la clasele a V-a s-a introdus încă 
o limbă modernă, (la noi elevii 
acestor clase studiază unii 
franceza și alții germana), iar 
la clasele a VIII-a limba latină. 
Elevii și, în general, părinții a- 
cestora sînt deosebit de bucuroși 
că învață lucruri noi, deși la stu- 

• (fiul latinii fntîmpină dificultăți.
O deosebit de prețioasă îmbu

nătățire a conținutului s-a pro
dus. începînd din acest an, la 
literatura romînă în clasa a 
VIII-a.

Noțiunile de teorie a literaturii 
pe care le studiază amplu, pre
cum și operele literare din lite
ratura romînă și universală _ a- 
supra cărora se fac exemplifică
rile corespunzătoare aduc o im
portantă contribuție la cultura 
generală a elevilor, la formarea 
gustului elevilor pentru citit, la 
educația lor estetică.

Sînt obiecte al căror studiu se 
face mai temeinic. începînd din 
acest an școlar, prin predarea 
concentrică a acestor obiecte. Așa 
iste, de pildă, căzut botanicii pe 
care elevii o reiau amplu, tn clasa 
a VIII-a, după ce au studiat-o și 
în clasele V—VII.

Și în ceea ce privește verifica* 
rea cunoștințelor elevilor s-au 
adus, începînd din acest an șco
lar îmbunătățiri care trebuie să 
fie semnalate dacă ținem seama 
de legătura organică existentă 
între înarmarea elevilor cu cu
noștințe, priceperi, deprinderi și 
controlul, aprecierea muncii ele
vilor. Elevii dau, acum, lucrări

Interviu cu O. Șafran, 
directorul Școlii medii 

mixte nr. 11 
din București

scrise trimestriale ia 'aproape 
toate obiectele de învățămînt și 
rtu mimai la cîteva ca în trecut 
Sigur că acest lucru le cere 
efort mai mare, dar dacă nu 
tăm că fiecare lucrare scrisă 
plică o sistematică repetare 
materiei și odată cu aceasta 
adîncire a ei, efortul suplimentar 
e compensat printr-o mai mare 
temeinicie a cunoștințelor.

Școala de cultură generală din 
tara noastră oferă azi elevilor 
posibilități largi de temeinică

un 
ui- 
im- 

a

cești mai, mult decît atunci cînd 
te afli în primul pătrar. Formula 
cu care unii se mîngie la înce
putul anului . școlar : „mai este 
timD" încă nu a fost revizuită.

Una din preocupările școlii 
este tocmii de a duce cu elevii 
noștri o intensă muncă de lămu
rire pe această linie.

Cum a sprijinit organizația 
U.T.M. buna desfășurare a proce
sului de învățămînt ?

Organizația U.T.M. din școa
la noastră are o frumoasă tradi
ție în ce privește preocuparea 

o' pentru buna-desfășurare a proce
sului de învățămînt. In afară de 
activitatea desfășurată pe această 
linie în perioada alegerilor (k>a- 
t» ' 
analiza

La primăvară 
pe tain

(Urmare din pag. b
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zootehniștiși alțți. De asemenea 
au losWuate măsuri pentn 
zestratea cercurilor d-mțcăi 
culturale ctf^tărți, broșuri j 
țoalei didac Rice. St-au cheli 
acest scop pînă acum 18.01
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iea Mate de boli, eprubete cu semmp 
in» most*»«ajs îngrâșiăminit «himi- 
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Din cadrul cercului, noștri 
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aerai scop piua acum lo.uvy iei. nor nlantș necunoscute în Bărâ-

să cutreiere sadele noastre. poate cultiva vița de vie. Să în-
Avem toate condițiile asigurate cercăm și noi“ — mi-au spus 

pentru desfășurarea linBL an de ctftWnțîi. în 1954 colectiva fiOas- 
învățamint agrotehnic ea«e să tră a inewwt 33 cultwe ctouă
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N-am fost la părinții mei de 
vreo două lăni..Cind am intrai 

ritH. curtt, după ke am mlngliat 
cgțelul care sărea In jurul meu, 
am pripit cu drag locurile atU 
de cunoseute și dragi.

— Vai, părinții mei au intrat 
la iarnă ,fără lemfte — mi-am 
tis, bizind lobul igol unde, de 
obicei, se înălța un stativ de 
lemne. Intrtnd tn casă însă, 
m-a tnttmpinat o căldură plăcu’

ț..—n.e, CVXț, : •
fi Caut tu privirea pr/ta. Este. 

De Amil Nou mă gtnd,esc să-t 
sta fac. Mamei cadou iar fier de 

mai mult acasă și mi-tim rea- fdlcat electric...
thintft de dnii de școală... Ce Înainte de plecare să nu uit 
greu a fost să citesc șt să-mi s-o întreb jfe mafhă dd vottaf. că 
fac lecțiile la lumina gazorhi- nu cumva să iau un fler de căi
ței. Acum și gaz metan, și ra- cat care să nu-ț folosească... 
dio. și lumină electrică...

Pe sobă, într-un colț, stă ve- 1RINA MĂRGĂRIT
chiul fier de călcat cu cărbune. funcționară C.F.R.

— După cum vei avem 
lumină...

Am regretat că nu pot 
mai mult acasă și rht-am

i

dările dc . seama au, centrat, 
„jjizâ f>e atitudinea fâță de.îtț 
vă^tifrăf, orgaftizafa U.T.M? Se ‘ 

pregătire — rămîne ca toți elevii „preocupă de’prezența elevilor la
: orele de consultații, de activja-

"" “ “ - --------------ii c
să Te folosească cu pricepere:

Există vreo deosebire intre si
tuația fa învățătură difi acest 
prim trimestru și pătrarul I al 
anuîuî trecut ? Etevii sîht mai

te<

anului trecut ? Etevii sîht 
bine pregătiți ?

t)in cercetarea notelor la care 
6-a ajuns in fiecare clasă, re
zultă o situație ceva mai bună 
decît la sfîrșitul primului pătrar 
al anului școlar trecut. Printre 
altele, cred că un lucru bun care 
trebuie menționat e acela că la 
clasa a X.a elevii sînt mult mai 
bine pregătiți la matematici de
cît în anul trecut cu toate că lu
crează cu același profesor exi. 
genf. Se remarcă însă o muncă 
mult mai stăruitoare din partea 
elevilor.

In școala noastră acest' lucru 
se datorează, cred, faptului că 
organizațiile U.T.M. și de pio
nieri au reușit tntr-o măsură mai 
mare să pună în centrul activi, 
tații lor o ațitudine corespunză
toare a elevilor în ce privește 
frecvența, disciplina și învăță
tura.

De asemenea, tovarășii profe- 
eori diriginți au reușit să deter
mine la părinți o mai justă ati
tudine în ce privește legătura cu 
școala

La clasele a VlII-a situația e 
mai puțin bună decît la sfîrșitul 
pătrarului I din anul școlar tre-. 
cut. Aici acționează și unele 
greutăți de care s-au izbit elevii 
acestor clase. Cei mai mulți se re. 
simt de pe urma faptului că nu 
s-au putut bucura întru totul de 
vacanța de vară, pregătindu-se 
pentru examenul de admitere 
care s-a dat în august. Sînt elevi 
al căror randament e mai scăzut 
în condiția inexistenței tlnor ma
nuale (literatura romînă, geogra
fia. istoria).

Manualele sînt gata și fără în. 
doială că înlăturarea acestor di
ficultăți va aduce și o îmbună
tățire a situației la învățătură.

Mai cred că în, cazul unora 
dintre elevii care au o situație 
mai rea decît la sfîrșitul primu- 
lui pătrar din anul trecut a In
fluențat și faptul că aceștia încă 
nu s-au pătruns de faptul că în 
primul trimestru trebuie să mun-

Xtri-șCblâră, de ifrecvșhț: 
fiecate 'două săptâm'îni 'au. 

loc consfătuiri ale directorului 
cu toate birourile organizațiilor 
de clasă, In cadrul cărora birou
rile U T.M. fac schimb de expe
riență în ce privește munca lor 
în aceste domenii. De la fiecare 
consfătuire birourile pleacă înar
mate cu obiective concrete pen
tru perioada următoare și cu 
metodele corespunzătoare.

Toate birourile au în compo
nența lor elevi fruntași la învă
țătură, care au autoritate de a 
cere elevilor din clase să-și facă 
datoria.

Ce credeți că aveți de făcut 
în trimestrele următoare pentru 
ridicarea nivelului de pregătire 
a elevilor ?

In afară de măsurile despre 
care am mai amintit, ne punem 
mari speranțe în analiza muncii 
pe școală pe care o vom 
curînd. Aceste analize — și ele 
reprezintă o tradiție a școlii — 
aduc totdeauna un reviriment.

In trimestrul II începe și mun. 
ca de lămurire individuală mai 
susținută cu elevii care dovedesc 
— prin notele obținute pe primul 
trimestru — că nu muncesc sa
tisfăcător.

Sîntem convinși că elevii noștri 
vor înțelege că cine nu are note 
bune pe primul trimestru, trebuie 
să facă maximum de efort pe al 
doilea, întrucit, cine are note ne
satisfăcătoare în cea mal mare 
parte a anului școlar nu ne in
spiră încredere atunci cînd îna
inte de încheierea anului și nu
mai atunci începe aă muncească 
Rezultatele unei asemenea munci 
nu sînt substanțiale și noi lup
tăm pentru o pregătire temeinică 
a celor ce- ne sînt încredințați 
spre educare.

De asemenea, aportul organi
zației U.T.M va putea fi mai pu
ternic, ca urmare a faptului că 
noile organe alese s-au putut 
acomoda cu munca, au început 
să capete experiență.

face in

Succesul constructorilor navali din Turnu Severin
pescăresc din planul anuluiLa începutul acestei săptămîni 

constructorii de la Șantierul na
va] din Țurnu Severin au lansat 
la apă vasul pescăresc metalic 
nr. 599: Miercuri ei au terminat 
și construcția vasului pescăresc 
nr. 600 care a fost lansat la apă 
în cursul zilei de 29 noiembrie 
Lansarea celor 2 nave a prilejuit 
un rodnic bilanț cu care cons
tructorii navali de la acest șan
tier se mîndresc. Vasul pescă
resc nr. 600 este cel de-al 184- 
lea vas de acest fel construit pe 
șantier din anul 1952 și pînă în 
prezent și totodată ultimul vas

cesta.
La construirea înainte de ter

men a vaselor pescărești nr. 599 
și 600 au dat un aport prețios 
membrii echipelor conduse de Ni- 
colae Guță, care au executat 
probele hidraulice, sudorul Ion 
Șurcă precum și sudorii din bri
gada lui Adrian Biro.

Constructorii navali din Tr. 
Severin sînt hotărtți să execute 
înainte de termen și celelalte ca
tegorii de vase prevăzute tn plan 
anul acesta.

constituie un succes al luptei soiuri de viță de vie: Riesling Șî 
pentru culturalizarea țărănimii Afuz-ali. Tot din inițiativa 
muncitoare din regiunea noastră, cercului, riughia a fost schimbată 

2 din acest an cu iarba de Sudin.

□ iiuvcaiui icFiuuai 91111 micii 111 ” .. . !■ 1
gineri și tehnichșni agronomi, de a.P°rn,t Șl propurterea ca toamna 
,1a gospodării, agricole xalective- arat totpamîntul colecti
Ș.M.T.-uri Și ^uflete agficole. Ații ?', nu prima’ 

'Stat de vorbă eu tîriă ra-l inginer obfceiul. .prectim : 
agronom Alexandru Mazilu de se™ , 1101 ,me‘° 
la gospodăria „coleptivă „Alexan. ” ' 
dru Suvorciv" din comnria Cioa
ra Doicești. Iată ce ne-a spus 
el:

— In colectiva noastră funcțio
nează un cerc de 3 ani, cu 30 
de cursanți, în mare parte tineri. 
Acum începem al treilea an de 
cursuri. Cercul nostru funcțio. 
nează în casa-laborator a co
lectivei. Am observat că elevii 
mei vor să cunoască și practic 
tot ceea ce se predă. Toate lec
țiile teoretice sînt însoțite de de
monstrații de laborator. Avem

rri _ Y C’ 1 j
Marț păft’e a celor Vefliți Ia înj 

strucțajul regional sînt tineri in- -
să^fie arat tot pămîntul colecti- 

Ivara cum era 
im și inițierea unor 
netode.

Deci cercul nostru constituie un 
sprijin puternic al colectivei, în a- 
plicarea unei 
fate, care ne 
moașe.

agriculturi înaln- 
aduce recolte fru-

★
In regiunea Galați, învățămîn- 

tul agrozootehnic de 
toate condițiile să se 
deosebit de bine. La 
pe ogoarele regiunii 
ieși țărani muncitori mai pregă
tiți, mai stăpîni pe tainele pă- 
mîntului.

masă are 
desfășoare 
primăvară, 
Galați vor

— Ei, ai văzut? mi-a spus 
mama. Avem și ga^ metan. Ce 
spui ?

• Ce puteam să spun? Mă 
bucuram. La locuințele ceferiști 
lor din Poiana-Cimpina a fost 
introdus și gazul metan.

Spun „și“, fiindcă In ultimii 
ani s-au mai petrecut aici și alte 
schimbări.

De fiecare dată cînd am vd>. 
nit acasă am găsit cite ceva 
nou. tntii a fost radiofiedt cari 
tierul. In apartamentele meca
nicilor, acarilor, frînariler a ră
sunai cuvîntlil crainicumi de lâ 
radio. Înainte mă feream did 
cauza ‘întunericului să vin seară 
ttrziu acasă. Cartierul era cui 
fundat intr-un întuneric com
plect, lnțr-o noapte venind spre 
casă mare mi-a fost surpriza, 
cînd am văzut atlta lumină. 
Mama n-a mai aprins lampa că 
petrol ci a răsucit butonul și 6 
lumină vie a inundat camera.

s
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Ce folos că-i în magazie..,
E ora 13. La cantina șantierului C.F.R.-Suseni din raionuf 

Tg. Jiu se servește masa. Cei 30—40 muncitori șl salariați ai 
șantierului lasă lucrUI și se îndreaptă către sala de mese. Pri
mul fel fiind adeseori o supă sau o ciorbă, rtu se simte nevoia 
CbnsuinuiUi de apă. In Schirtib, la felul doi (mai ales daca 
s-a pregătit, pentru zfuâ aceea mlncate dd castraveți sau varză 
călită), mesenii stnt hevoițl să si ăcoale de la masă și să SS 
așeze la una dirt cozile formate la cele 3—4 cafti de băut âpă, 
cile există la cantirtă. Ciuda e cu atîf mai măre cînd știi că în 
magazie există 50—60 Căni emailate, așezate cu grijă, câ să 
nu se strice.

Oare de ce aceste căfti sîht ținute la păstrată? Pentru asta 
au fost cumpărate ?

DUMITRU POPESCU 
tehnician, șartfierul C F.R-Stiseni.

i

CU APARATUL DE FILMAT
I_______ 1 ÎN LUMEA SUBMARINĂ

al șaselea continent — aUn i 
fost numită odată ciudata lume 
submarină, dezvăluită de curlnd 
In fața miilor de spectatori ai 
filmelor de către cineaști care ou 
coborit in adlncul oceanelor cu 
aparatul de filmat. Dezvoltarea 
tehnicii cinematografice care a 
făcut posibilă filmarea sub apă, 
a prilejuit apariția unui șir de 
asemenea filme realizate in mai 
multe țări, Apariția repetată pe 
ecran a unor documentare sub- 
aquatice a făcut chiar să se vor
bească de o modă. Și ca o încu
nunare a muncii cineaștilor reali
zatori ai acestui gen de filme, 
opera lui JacqUes-Yves Cousteau. 
,,Le monde du silence" („Lumea 
tăcerii") a fost premiată la ul
timul Festival internațional al 
filmului de la Cannes.

Nu este aici cred interesantă 
confruntarea cu tot dinadinsul a 
datelor de apariție a acestor fil
me cu scopul de a stabili că unul 
sau altul dintre ele a putut su-

feri influența celui apărut mai 
înainte. Este Insă 
că după cit se pare

de remarcat 
_ _ există multe

puncte de tangență Intre felul 
în care realizatorii ftlmelor s-au 
apropiat de lumea necunoscută 
pe oare voiau s-o înscrie pe 
peliculă. Există se pare nume
roase asemănări între filmul 
germarto-englez care rulează a- 
cum in Capitală și cele ale altor 
cineaști.

Pornind 
punct de 
cat modul 
pasionat cercetător al fundului 
mării, a izbutit să înscrie pe 
peliculă bizarul peisaj subaqua- 
tic. fauna și flora de o frumu
sețe nebănuită. Hass a folosit 
iluminarea artificială cu reflec
toare redlnd astfel coloritul real 
al mediului submarin. Aceasta 
deoarece de la o distanță de 
cea. patruzeci de metri sub mare 
lumina albă a soarelui nu mai

de la un asemenea 
vedere, trebuie remar- 
in care Hans Hass, un

toacei flore, a sttncilor ciudate— 
toate acestea te fac să regreți 
că filmul se termină atlt de re
pede.

Totodată, Pans Hass a Știut 
in multe rinduri să. introducă >su 
un anume unibi scene dpi viața 
membrilor expediției G gște sim
patică scena petrecerii de sub 
apă, de pildă. $î se cerb subli
niată noutatea folosirii sunetului 
sub apă, ceea ce permite specta
torilor să și audă sunetele, vi
brațiile, ecourile proprii acestei 
lumi cunoscută ca lume a tăce
rii. Dincolo de interesul stlrnit 
lă spectatori de înregistrarea să 
zicem a zgomotului» produs de 
balenă, există aci fără Indoidlă 
și o valoare strict științifică a 
procedeului tehnic folosit de doc- 
torul Hass. De altminteri. între
gul film degajă o robustă încre
dere In marile posibilități — încă 
nu îndeajuns folosite — pe care 
tehnica modernă le are pentru a

0 scenă din film

pătrundp.și .peisajul devine mo- sPr‘i‘nf, cercetările științifice ale

insă
rîri in mare a avut. rflș(bceos<A 
pricină, o imagine deformată a 
peisajului submarin. Realizatorii 
filmului „O aventu-ă In Marea 
Caraibelor" au vrut chiar să a- 
rate deslușit acest fenomen in
teresant, introduclnd reflectoa
rele in văzul spectato-i'or și 
dezvăluind astfel bogăfia ului
toare de 
aquatic.

Filmul 
pe ecran 
sebit de 
peștilor 
Caraibelor și a insulelor Galapa
gos. Urmărirea obiceiurilor dife
ritelor soiuri de rechini, a pești
lor de un colorit straniu fi fer
mecător, filmarea excepțional de 
curajoasă a balenei surprinsă, de 
aparat de la o apropiere InspUi-i

culori a mediului sub-

lul Hans Hass aduce 
o serie de aspecte deo- 
interesante, din ulița 
din preajma insulelor

. .. cu tot dinadinsul 
să confecționeze o dramaturgie 
a filmului său. doctorul Hass a 
depășit limitele documentarului 
tnscenlnd cîteva peripeții ale 
membrilor expediției — amuzan
te poate ca atare — dar vădit 
neautentice. Asemenea episoade 
nu erau necesare, pentru că lu
mea pe care filmul o prezintă 
este atît de interesantă, atlt de 
inedită Incit nu cerea dramati
zarea ei artificială Trectnd Insă 
peste acest neajuns, ca și peste 
sărăcia dialogului, care scade 
valoarea imaginii tn 10c s-o valo
rifice. filmul tn ansamblul lui 
este captivant, trezind tn spec
tatori satisfacția de a fi desco
perit pe ecran tainele și frumu- 
sețile unei lumi prea puțin cu-

te
aparat de la o apropiere Dțspti^ nospute.
mlntătOafi, prei/Mared tnt’ntă- '1 v ION BARNA

Drumul glorios al revoluției
Nu de mult și-a încheiat lucră

rile Congresul al VlII-lea al Par
tidului Comunist Chinez. Congre
sul a făcut bilanțul marilor rea
lizări ale poporului chinez pe 
drumul construirii societății so
cialiste, a trasat programul luptei 
pentru transformarea Chinei în
tr-o mare putere industrială. To
varășul Mao Țze-dun a arătat că 
congresul a avut sarcina „de a 
sintetiza experiența acumulată de 
la cel de-al VH-lea congres, de a 
Uni stfîns întregul partid, de a 
uni strîns toate forțele din țară 
și din străinătate care pot fi uni
te în lupta pentru construirea u- 
nei mari Chine comuniste".

In cei II ani care au trecut de 
la Congresul ai Vli-lea în viața 
Chinei s-aum^dus evenimente de 
o uriașă însemnătate internațio
nală.. Astfel. tn 1949 a fost creată 
Republica Populară Chineză. A-

chineze
de exploatare de 
clasă, care a exis
tat in decursul 
cîtorva milenii, 
a fost creată orînduirea so
cială socialistă. Congresul a sub
liniat astfel faptul că poporul 
chinez sub conducerea partidului 
a repuftat victoria în revoluția so
cialistă.

Care sînt particularitățile dez
voltării revoluției în China ? 
Transformările revoluționare din 
China au o serie de particulari
tăți specifice, ge: 
parte, de scfiiml 
pe arena internațională în sen
sul întăririi pozițiilor socialismu- 

nepuuoca ropu.»,» '“j/8 si(stei^ mondi.?.1' ’ar.Ped«
ceati» înseamnă că a fost tncu- aJ*L_P.arlf_ fe.!îP.eC'.f!™1 .'"“V.1®! 
nurjâtă de ituedes lupta poporu
lui chinez sub conducerea par
tidului comunist pentru răsturna
rea dominației reacționare a im
perialismului, a feudalismului și 
a ■ capitalului birocratic. Un alt 
eveniment de importanță covîrși
toare șște faptul — relatat la 
Congresul al VlII-lea — că în a 
doua jumătate a anului trecut și 
în prima jumătate a acestui an 
Ropotul chinez a repurtat o vic
torie definitivă, hotărîtoare în 
transformarea socialistă a agri
culturii, industriei meșteșugărești, 
industriei și comerțului capitalist.

Bilanțul principal al acestor 
schimbări este — după cum se 
arată în Rezoluția cu privire la 
raportul politic — că în Chină 
s-a rezolvat în linii mari contra
dicția dintre proletariat și bur
ghezie, s-a pus capăt sistemului

Prof. univ. 
I. Ticmâneanu

fost o revoluție 
burghezo - demo
cratică de tip obiș
nuit, ci o revo- 

burghezo-democratică de tip 
Această revoluție a fost con- 
de clasa muncitoare și a 
premizele pentru dezvolta-

„Seînteia tineretului" |
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, interne din China, care a trebuit 
să realizeze trecerea de la o eco- 

. nomie semifeudală, semicolonială, 

. la socialism Tn aceste condiții ea 
i a trebuit să elaboreze din punct 
ș de vedere teoretic asemenea pro- 
’ bleme ca trecerea a zeci de mi- 
, lioane de gospodării țărănești 
1 mici pe făgașul cooperației cores- 
i punzătoare condițiilor specifice 

din China, precum și căile de 
, transformare a Industriei capita- 
! liste private în industrie socia

listă, cît și alte probleme impor
tante ale reorganizării socialiste 
a societății.

In dezvoltarea sa mișcarea re- 
. voluționară din China cuprinde 
' două etape: etapa revoluției de

mocratice și etapa revoluției so- 
1 cialiste Revoluția democratică și 

cea socialistă sînt etape diferite 
prin caracterul lor, însă ele se 

; îmbină reciproc. Sfîrșitul revolu
ției democratice reprezintă înce
putul revoluției socialiste. Aceasta 
se explică prin faptul că revo
luția democratică din China n-a

luție 
nou. 
dusă 
creat 
rea socialismului. In mod obiec
tiv această revoluție nu numai că 
nu a netezit drumul pentru dez
voltarea capitalismului, dar a 
deschis o cale mai largă pentru 
dezvoltarea socialismului.

ierate, (pe de o In lugrare» sa „Despre demo
lările survenite «rația ftouă", tot. Mao Tze-Dun 

a scris: „Prima fază, prima eta
pă a acestei revoluții nu trebuie 
tn nici un caz să ducă și nu poa
te să ducă la crearea tn China 
a unei societăți capitaliste de dic
tatură burgheză; în această eta
pă sarcina este de a crea o so
cietate nouă-democratică a dic
taturii alianței tuturor claselor 
revoluționare din China sub con
ducerea proletariatului chinez și 
de a desăvîrși astfel prima etapă. 
Apoi revoluția va trece în etapa 
a doua — etapa construirii so
cietății socialiste în China".

In prima etapă de dezvoltare a 
revoluției din China în fața ei 
stăteau importante sarcini cu ca
racter antiimperialist și antifeu
dal. Aceste sarcini au fost rezol
vate pe calea forței armate. 
Aceasta a fost determinat de fap
tul că în 1945 după victoria asu
pra imperialiștilor japonezi, clica 
gomindanistă a respins propune
rile partidului comunist de a în
cepe tratative asupra probleme
lor democratizării vieții sociale a 
țării. Urmarea a fost că tn țară 
a izbucnit din nou un război ci
vil în cursul căruia armata go
mindanistă a fost zdrobită. In 

y

lupte crîncene armata de elibe
rare națională a Chinei elibera o 
provincie după alta în care se 
înscăuna puterea populară și se 
trecea la înfăptuirea de trans
formări democratice. Trebuie sub
liniat că baza socială a acestei 
noi puteri revoluționare o consti
tuiau toate clasele care participau 
la revoluție, dar o însemnătate 
hotărîtoare o aveau două clase: 
clasa muncitoare și țărănimea. 
Tocmai acest fapt caracteriza con
ținutul de clasă al puterii instau
rate în aceste provincii eliberate, 
ca putere muncitorească-țără- 
neâscă.

In cursul revoluției democratice 
șl în prima perioadă a revoluției 
socialiste au fost înfăptuite cu 
succes sarcinile următoare:

a) A fost dusă pînă la capăt 
opera de eliberare a țării de sub 
jugul imperialiștilor străini. în
treaga Chină, cu excepția Taiva- 
nului și a cîforva insule de pe li
toral, a fost eliberată de sub ju
gul cotropitorilor imperialiști și al 
reacționarilor gomindaniști, deve. 
nind un stat independent și su
veran. Aceasta înseamnă că în 
China a fost rezolvată cu succes 
sarcina antiimperialistă a revolu
ției democratice;

b) încă în perioada revoluției 
democratice și mai ales după do- 
borîrea clicii gomindaniste reac
ționare, poporul chinez, sub con
ducerea Partidului Comunist Chi
nez, a înfăptuit într-un termen 
scurt profunde transformări agra
re, în urma cărora s-a desființat 
pentru totdeauna sistemul funciar 
moșieresc, lichidîndu-se feudalis
mul. Reforma agrară a reali
zat năzuințele de veacuri ale ță
rănimii și a însemnat totodată un 
act revoluționar de o covîrșitoare 
importanță care a netezit calea 
transformărilor socialiste în agri
cultură. Totodată, prin desființa-

rea proprietății moșierești, împro
prietărirea țăranilor și prin scu
tirea lor de plata anuală a aren- 
dei către moșieri în valoare de 
50.000.000 tone cereale s-a întărit 
alianța dintre muncitori și țărani, 
s-a ridicat productivitatea agri
culturii, s-a lărgit piața in
ternă, creindu-se condiții pen
tru industrializarea țării și pen
tru transformarea socialistă a 
agriculturii. Aceasta înseamnă că 
în China a învins revoluția popu-

Promisiuni și nimic mai mult
Tn urmă 

prinderea 
București, 
activitate 
murteitOti 
un club încăpător. înzestrat cu 
bibliotecă,’ jocufi de șah, ■’tenis 
de măsă, costume peritrii echipa in 'Ioduri dosnice etc. 
artistică etc.

Clubul Cra instalat îfttf-un 
ldcâl corespunzător și cu toate 
că pentru amenajarea clădirii 
întreprinderea „Electro!#/" a 
Investit importante sume de 
bani, în larîîa anului I95b Sta
tui popular al raionului „Gii. 
Gheorghiu Dej" a cerut elibera
rea acestui local.

Numeroasele intervenții fă
cute de conducerea întreptin- 

. deții hu au dat nici Un rezul- 
•făt în afara unei vagi promi-
• siuni, că sală Va fi transfOr-
• mată Vremelnic în depozif de
ț alimente și că „Intr-un viitor 
•apropiat va fi restituită fabri- 
“Cii". Cum întreprinderea ,,'Elec- 
e«... «„a.....

3

|

cu 2—3 anj la între- trofâr" 
„Electrofar" din 

a existat O bogată 
culturală. Tinerii 
aveau la dispoziție

nu avea nici altă sală 
spațioasă, bunurile clubului ’s-au 
risipit prin diferite locuri : bi
blioteca a fost Înghesuită pe 
uh coridor, tnesȘle de șah au 
devenit birdufi, mesele de tenis - 
au fost dăntontăte și depozitate j

:

Dar Să Vedem ce destinație a • 
primit sala clubului. Mai ăntți 1 
a fost depozit de alimente, după 
o Vreme a rămas goală, iar hi 
cefe din urmă transformată.. 
ititTmii atelier de'cizmărie.

Dată tovarășii din comitetul 
executiv ai Statului poptitar. a’, 
raionului „Gh. Gheorghiu-bej“ • 
ar fi acordat atenția cuvenite 
cerințelor culturale ale munci
torilor de ta „Electrofar", pro
blema putea fl soluționată de 
mult.

Spetăm că această situațib 
va fi curmată cit mâi curirtd.

I
•,

J

GH. IONESCU i 
electrîeian-Bucureșfi •

INFORMAȚII
• I-n sala Academiei R.P.R. va nr. 132, s-a deschis joi la amiază 

avea loc vineri la ora 17,30 o șe- expoziția de desene a sculpiorlței 
dința festivă organizată de Sub-. Ada Geo.

• Societatea pentru r.ăspîndi- 
rea științei și editurii anunță'că 
vineri la :ora 19 Va- avea loc în 
cadrul Universității populare' — 
sala SsR.S.G. din str. Bisefica 
Ambei 5-7, conferința „Marea 
Neagră și importanță ei economi- 
co-geografică" pe. dare o va ține 
prof. univ. Sergiu CărăușU. -
>**««««**«**»**»«***»«
rUl orînduirif de stat Republica 
Populară Chirtelîă este un stat 
de democrație populară: Fortna 
de stât a puterii populare este 
republica populară Menirea pu
terii revoluționare create în Chi-

secția de Arte a Academiei R.P.R. 
pentru sărbătorirea academicia
nului prof. Gh. Oprescu, directo
rul Institutului de Istoria Artei 
al Academiei R.P.R., cu prilejul 
împlinirii viratei de 75 de ani,
• La galeriile de artă ale fon

dului plastic din calea Victoriei
«<»»«»««»««»««»*■»»«»■

antifeudale, antiimperialiste tir 
revoluție socialistă înseamnă â-« 
dîncirea revoluției, trecerea la 
rezolvarea unor sarcini ale pe' 
rioadei de trecere de la capita
lism la socialism. ‘

Călăuzindu-Se în activitatea sa 
după învățătura marxist-leninistă 
și aplicînd-o în mod creator lă 
condițiile Chinei, Partidul Comu
nist Chinez a trasat ca sarcină a 
celei de-ă doua etape a revolu- 

, - . v;------------tiei construirea în China a socie-' ■
lara antifeudala; fgțn socialiste, prin dezvoltarea' -ar cei sowaltst se-dezvolta-, se in.

c) confiscarea și naționalizarea industriei socialiste și în primul tărește, devenind precumpănitor, 

nelor, minelor, mijloacelor de co- transformării Chinei dintr-o 
municațn, întreprinderilor corner- îiăari»raî3
ciale și băncilor, —■
seră cotropitorilor _.„r____T.. T-

'• .capitalului birocratic și transțp^- vechii economii,

bucățele și de capitalism și de so
cialism. Principalele sectoare ale' 
economiei perioadei de trecere 
sînt: capitalismul, mica producție 
de mărfuri și socialismul; princi
palele forțe sînt: burghezia, mica ___ _____
burghezie (în special țărănimea), na șub conducerea clasei murici- 
clasa ftiuncitoare: Statornicirea (oare este 
formelor socialiste în economie' 
are 10c în condițiile de luptă îm
potriva elementelor capitaliste în 
curauL cWaf sfeCtbfut (Capitalist 
își pierde tot mai mult pozițiile,

i toare este să asigure construi- 
: rea sbciălisttftolui, lichidarea cla

selor etfploatatoârd, inchisiV deci 
a burgheziei. Aceasta, după cum 
e fjresc ridică problema atitu
dinii — îp etapa actuală —* a 
clasei muncitoare față de bjir- 
'ghezia tiâfidYiMă din-China 

Se ^tie tă îh petioâda Cînd -re
voluția a început să se desfă-

■perioadei de trecere se carat să se contureze înfringerea ine- 
hzeaza prin existența a cinfi vitabilă a gomindaniștilor și vie- 

ife totia tevdluțiCi democratice, bur- 
m- gheziă rtațimiălă Care utî timp 
:c' Șovăise, a trecut și eâ de partea 

-> cp a
luției, 
j de 
l ca 

j țărănească.
. ------------ -lîcii gominda

niste în 1949, și eliberarea aproa
pe a întregii Chine , Continen
tale s-a ridicat cu toată ascuți
mea problema perspectivelor re- 
voljțlției, ș-a ridicat problema re
lațiilor1 dintre clasa muncitoare 
și bufgheșiâ națională Aplicînd 
în mod creator marxismul, por
nind de la condițiile concrete ale 
realității chineze și anume por
nind de la raportul de forțe din 
țară favorabil clasei muncitoare, 
clasa muncitoare din China și 
avangarda sa — partidul comu- 
hist — au socotit că e indicat să 
mențină alianța cu burghezia 
națională în etapa revoluției so
cialiste

Din analiza raportului real al 
forțelor de clasă din țară se 
constată că în această perioadă 
clasa muncitoare reprezenta o 
forță organizată, combativă a- 
vînd în frunte un partid Comu
nist călit în lupte; că clasa mun-. 
citoare reușise să închege o 
largă coaliție democratică, să 
consolideze alianța ei cu țărăni
mea și să se afirme ca adevărat 
conducător al întregului popor; 
că clasa muncitoare dispunea de

, ' v- ------------------------------- -- Wiuuouici ouuiaiioic ți in pil'Uiu
de către puterea populara a uzi- rînd a industriei grele în vederea._ _
nelor. minelor miiloacelor de co- r-t, ~ ♦’ra V’^are

^tfeadei de'Tec7re seS T" ’ înc(*ut

nr’refizează prin (
^capitalului birocratic și transțp^- vechii economii, &-a indicat să se „ sectoare : sectorul de stat _ cai

- M »e‘T» mi ec'atenti;
mis poporului chinez, • statului stat nu numai a agriculturii, ci și torul ’cooperatist care reunește reVnluti’pi ripmnrrafiJI8
popular sa puna stapînire pe po- a industriei meșteșugărești, a in- masele largi de mici producători’ fârcri't hA» cnXUlă* ’ ai .

* dustriei și comerțului capitalist, (aceste 2 sectoare sînt sectoarele d/r La VcMmhat rnnf 2
Tovarășul Ma0 Țze-dun a sub- socialiste ale economiei R.P. Chl-ț^asă^ pwtîbT re$$iol64 

linla‘..!» refetate rîndufi ca !» "T.)j...,S.ect0r„'i,J fS^or' și putere țVf*«rtrea«%(ărăneas.
eterul capi- DuPa zdrobirea clici’

-._------.. ... v, ,a.ră
agrlr> îftapnîat!) îhtt-o’ma>e fiu. 
tetel'^dusțrială.' A«ai.‘H Wfe'

rezolvîndu-se astfel problema*' 
/„’care p’e care".

nsl

zițiile-cheie ale economiei țării și 
să le transforme în elementul 
conducător al economiei.

Victoria revoluției democratice 
din China a creat condițiile ne
cesare pentru trecerea țării Ia cea 
de-a doua etapă a revoluției — 
etapa revoluției socialiste care în
cepe odată cu proclamarea Repu
blicii Populare Chineze în 1949.

Ocupîndu-se de această proble
mă în Raportul de activitate al 
C.C. al P.C.C., tov. Liu Șao-ți a 
arătat că de la constituirea Repu
blicii Populare Chineze, „dato
rită faptului că clasa munci
toare în alianță strînsă cu ță
rănimea de multe milioane a 
cucerit puterea în țară, parti
dul său politic — Partidul Co
munist Chinez — a devenit tin 
partid care conduce puterea poli
tică, iar dictatura democtatică a 
poporului a devenit în esență Una 
din formele dictaturii proletaria
tului, acest lucru a asigurat po
sibilitatea câ revoluția noastră 
burghezo-democratică să se trans
forme nemijlocit pe cale pașnică, 
într-o revoluție proletară, socia
listă". De aceea constituirea Repu
blicii Populare Chineze marchea
ză desăvîrșirea în linii esențiale 
a etapei revoluției burghezo-de- 
mocfâtice în China șf începutul 
etapei revoluției proletare, socia
liste. Transformarea revoluției

a industriei meșteșugărești, a

liniat în repetate _____  „ ...
condițiile Chinei, prin „metode 
pașnice, adică prin metode de 
convingere, de educare se poate 
nu numai înlocui proprietatea in
dividuală cu proprietatea colecti. 
vă, socialistă, dar ee poate înlo- 
cuî proprietatea capitalistă cu c-ea 
socialistă".

Lâ elaborarea liniei sale gene
rale, a metodelor șl mijloacelor 
de luptă îh vederea atingerii 
obiectivelor propuse în perioadă 
trecerii treptate a țăfii la socia
lism, Partidul Comunist tine sea
mă de teoria leninistă a perioa
dei de trecere, de bogata expe
riență a Uniunii Sovietice, precum 
și de condițiile concrete ale rea
lității chineze.

fncă Marx a scris câ între so
cietatea capitalistă și cea cotnu. 
tristă se află o perioadă de trans
formare revoluționară a primei în 
a doua, DezVOltînd. în mod crea
tor marxismul, Lenin a arătat că 
între capitalism și comunism se 
află o anumită perioadă de tran
ziție perioadă care nu poate aă 
nu întrunească anumite trăsături 
sau însușiri ale ambelor acestor 
formațiuni 6ocial-economice. Le
nin a arătat că în economia pe
rioadei de trecere sînt părticele,

individuale ale ț 
meșteșugarilor; sectorul capi
talismului privat și sectorul capi
talismului de stat Printre ele po. 
ziția conducătoare o deține secto
rul economic cu caracter socialist 
care se dezvoltă treptat și înlo
cuiește treptat toate sectoarele ne. 
socialiste din sistemul democrației 
populare.

Coexistența alături a sectorului 
socialist și a sectoarelor nesocia- 
liste și lupta pentru transforma
rea socialistă a acestora constituie 
o particularitate a dezvoltării 
Chinei, iar această particularitate 
demonstrează că R.P. Chineză se 
află tocmai în perioada de trecere 
a dezvoltării societății socialiste. 
In această perioadă puterea popU. 
Iară se sprijină pe legea concor
danței obligatorii a relațiilor de 
producție cu caracterul forțelor de 
producție, pe legile economice ale 
socialismului cate au apărut și se 
afirmă treptat odată cu apariția 
și întărirea continuă a sectoru
lui socialist.

Particularitățile interne ale dez. 
voltării revoluției chineze și exis
tența lagărului socialist mondial 
au condiționat și specificul or
ganizării de stat a Republicii 
Populare Chineze. După caracte-
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Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale a R. P. R.
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Coraportul Comisiei pentru Afacerile 
Externe prezentat de deputatul 

Teodor lordăchescu

acțiunea forțelor

Deputatul Teodor Iordăchescu 
președintele Comisiei pentru Afa
cerile Externe a Marii Adunări 
Naționale, a prezentat coraportul 
acestei comisii asupra Declarației 
guvernului R.P.R. cu privire la 
propunerile guvernului U.R.S.S 
în problema dezarmării și mic 
șorării încordării internaționale

Omenirea se află într-un mo
ment de mare răspundere — a 
spus vorbitorul. înaintea el se 
deschid în prezent două căi: ca
lea coexistenței pașnice — cam 
poate fi realizată prin încetarea 
„războiului rece" și oprirea ctirsei 
înarmărilor — sau calea conți 
nuării cursei înarmărilor și a 
„războiului rece" — care va duce 
ia un nou război mondial nemai 
întîlnit de greu și destructiv. Fap
tele arată că cercurile agresive 
din Occident urmăresc •* !™
pingă omenirea pe calea războiu
lui.

Declarația guvernului sovietic 
eu privire la problema dezarmă
rii și a micșorării încordării in
ternaționale contribuie ia unirea 
și mobilizarea tuturor forțelor pă
cii pe baza unui program precis

să im-

și constructiv care dă răspuns ce- 
ior mai acute probleme interna
ționale.

Considerăm binevenită decla
rația guvernului Republicii Popu
lare Romîne care își ridică gla
sul în sprijinul cauzei păcii. Fap
tul că guvernul romîn se declară 
de acord și sprijină cu hotărire 
propunerile guvernului sovietic în 
problema dezarmării și micșorării 
încordării internaționale corespun
de întrutotul intereselor poporu
lui nostru, intereselor Republicii 
Populare Romîne ca stat suveran 
și iubitor de pace. Chezășia pu
ternică a independenței și suve
ranității statului nostru este le
gătura frățească indestructibilă 
cu celelalte țări socialiste în frun
te cu Uniunea Sovietică și China 
populară, toate vital interesate în 
menținerea și întărirea păcii.

Comisia pentru Afaceri Externe 
a Marii Adunări Naționale — 
a spus în încheiere vorbitorul — 
este întrutotul de acord cu De
clarația guvernului Republicii 
Populare Romîne și recomandă 
Marii Adunări Naționale s-o a- 
probe.

niat că între 
contrarevoluționare din Ungaria 
și între agresiunea din Egipt 
există o legătură strîflsă.

In zilele cînd mina incendia
toare a imperialismului a stirnil 
flăcări în cele doua colțuri ale 
lumii, clasa muncitoare, întregul 
popor muncitor din patria noas
tră, ca un singur om și-a strîns 
rîndurile in jurul steagului leni
nist al partidului nostru.

Pot să afirm că toți intelec. 
tualii cinstiți din regiunea noas
tră au protestat cu tărie în zi
lele terorii singeroase din Unga
ria împotriva crimelor și actelor

de huliganism ale horthyștilor pească drepturile și libertățile 
contrarevoluționari care eu per
fidie și-au permis să fluture 
numele lui Petofi și tradițiile na-

pOporului, să aducă Vreo atinge
re construcției sale pașnice.

_____  _______  v. ______ __ Țară noastră are această capâ- 
ționale ale poporului ungar noi- citate pentru că în anii regimului 
cu toții, romîni și maghiari, am 
simțit deopotrivă forța uriașă a 
unității noastre strihse, încrede
rea nețărmurită în Partidul Mun
citoresc Romîn.

Guvernul nostru dă dovadă de 
mare chibzuință atunci Cînd, în 
conformitate cu voința poporului 
nostru, ridică la putere de lege 
atitudinea hoastfă față de situa
ția internațională, aderarea noas
tră la propunerile sovietice.

Cuvîntui deputatului dr. N. Gh. Lupu
din circumscripția electorală 
Botoșani, regiunea Suceava

încă de la început, vorbitorul 
condamnă atacul trupelor anglo. 
franco-israeliene care a fost pri
mit cu ostilitate în lumea în
treagă.

In

mici, au înfierat încercarea de a 
readuce Canalul de Suez în stă- 
pînirea foștilor patroni.

Un alt act internațional,

Cuvîntui deputatului Milutin Podoabă
din circumscripția electorală 

Sînnicolau Mare, regiunea Timișoara
condamnă acțittnile contrarevolu
ționare petrecute în Ungaria și-și 
dovedesc prin fapte dragostea și 
atașamentul față de regimul 
nostru democrat-popular.

Pentru munca lor colectiviștii 
primesc cantități însemnate de 
produse. Un număr tot mai mare 
de țărani muncitori își constru
iesc case noi. Minoritățile na^ 
ționale se bucură de drepturi e- 
gale cu populația de naționalitate 
romînă. Ele participă la condu
cerea treburilor obștești, au școli 
în limba lof maternă, cămine' 
culturale unde duc activitate 
păstrînd și dezvoltînd cultura lor 
națională. Toate acestea pot exis
ta numai într-un stat în care 
muncitorii șj țăranii sînt la con
ducerea treburilor țării.

Constantin Civitu

aceste clipe hotărî toa re
pentru soarta omenirii 
cat în sprijinul vieții, 
multă dîrzenie pentru 
dreptul la libertate și 
minare al unui popor, 
unei culturi milenare, 
cîștigat de curind suveranitatea, 
popoare mari și mici care au vă
zut în conflictul pentru Suez o 
amenințare a păcii, așa de greu 
cîștigată.

Este semnificativ, că la ONU, 
atitudinea agresorilor a fost în
conjurată de quasi totală dezapro
bare și condamnare. State măriși

s-au ridi- 
cu și mai 
a apăra 
autodeter- 
posesor al 
care și-a

de 
mare răsunet, a venit în ultime
le zile să se adauge efortului in
ternațional de salvgardare a 
păcii. Mă refer la declarația 
U.R.S.S. privitoare la dezarmare 
Marea țară a socialismului, con
secventă în atitudinea de susți 
nere a conviețuirii pașnice Intre 
popoare indiferent de sisteme po
litice, a venit cu o nouă propu
nere concretă pentru slăbirea în
cordării internaționale.

Populația țării noastre, alături 
de oamenii de bine dîn întreaga 
lume, salută acțiunile menite să 
oprească declanșarea unui 
măcel.

nou

democrat popular economia na- 
țională s-a dezvoltat considerabil 
și continuă să se dezvolte, pentru 
că clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare sînt hotărîte să lo
vească fără șovăire pe toți acei 
care ar încerca să se atingă de 
marile drepturi și libeftăți cuce
rite. pentru că există o unitate de 
nezdruncinat între partid, guVern 
și popor.

Țara noastră are de asemenea 
o armată puternică, armată de 
tip nou — creația regimului de
mocrat-popular.

Niciodată în Istoria sa poporul 
romîn n-a fost mai puternic ca 
astăzi, niciodată nu a avut prie
teni rrțai de nădejde. Nu cunoa
ștem alte situații în istoria noas
tră cind Romînia să fi fost tra
tată de la egal la egal în rela
țiile cu alte state.

în încheiere vorbitorul a ară
tat că votează Declarația Guver
nului R.P.R.

Cuvîntui deputatului Stelian Moraru

„Propunerile Uniunii Sovieti- 
ce cu privire la dezarmare și de
clarația guvernului nostru dove
desc încă odată că țările socia
liste, în frunte cu Uniunea Sovie
tică, sînt pentru menținerea pă
cii în întreaga lume, pentru in
dependența popoarelor, pentru 
progresul omenirii și colaborare 
între toate statele.

Tn continuare vorbitorul a a- 
rătat că cercurile imperialiste 
Vor să creeze și să mențină în
cordarea in relațiile interdațio 
nale, să readucă dominația trus
turilor în țările care și-au cu
cerit independența — cum este 
cazul Egiptului. Tot aceste 
cercuri au pus la cale putchul 
contrarevoluționar din Ungaria.

Țăranii muncitori din raionul 
nostru, a continuat vorbitorul.

Cuvîntui preotului

Cuvîntui deputatului Mihai Schuster 
din circumscripția electorală Cisnădie, 

regiunea Stalin
nică. De curînd ei au terminat 
construcția hidrocentralei Sadu 
de la Sibiu și au pus în funcțiune 
sistemul de aprovizionare cu apă 
al orașului Cisnădie. Tn regiunea 
Stalin, a arătat vorbitorul, au fost 
înmînate cetățenilor de naționali
tate getmarfă și maghiară 22.000 
de acte de proprietate pentru case 
și terenuri în jurul casei.

Consider, a spus în încheiere 
vorbitorul, că exprim sentimentele 
tuturor cetățenilor din Circum
scripția mea electorală Votînd de
clarația guvernului nostru cu 
privire la dezarmare și micșora
rea încordării internaționale.

„Declarația guvernului nos
tru exprimă fără îndoială convin
gerea tuturor oamenilor cinstiți 
din țara noastră în problema a- 
părării și consolidării păcii. Ce
tățenii din circumscripția electo
rală Cisnădie, cu care am discu
tat în ultima vreme, socotesc că 
atitudinea unul guvern în proble
ma consolidării păcii se vede clar 
și din felul în care acest guvern 
privește problema dezarmării".

In continuare vorbitorul a ară
tat că în regiunea sa trăiesc și 
muncesc împreună romîni, ger
mani și maghiari. Prin muncă 
pașnică, împreună ei obțin reali
zări însemnate în construcția paș-

deputat în circumscripția electorală 
Flăminda, regiunea Craiova

Ca reprezentant al Bisericii 
ortodoxe romîne — sprijinitoare 
permanentă și hotărîtă a păcii în 
lume — precum și ca ales al po
porului în Marea Adunare Națio- 
nală, declar că mă asociez întru
totul Declarației Guvernului 
R.P.R. în sprijinul principiilor 
declarației guvernplui U.R.S.S

la pre____  ________ __ ______  ... „____ __ r___
șorării încordării internaționale, ma dezarmării și a micșorării

Atn convingerea că popoarele încordării internaționale.

Cuvîntui deputatului Kovacs Gyfirgy 
din circumscripția electorală Covasna, 

Regiunea Autonomă Maghiară

i rației guvernului U.R„S.S 
1Z noiembrie 1956 cu privite 
•obîema detafnhărlî și a mic-

vor reuși să învingă uneltirile 
războinice.

Am încredere deplină că, după 
cum face guvernul R.P.R. și alte 
guverne își vor da adeziunea la 
principiile declarației guvernului 
U.R.S.S., din 17 noiembrie.

Votez dar cu încredere Decla. 
rația guvernului R.P.R. privitoa
re la declarația guvernului 
U.R.S.S. în legătură cu proble-

Cuvîntui deputatului Bercu Feldman 
din circumscripția electorală 

Tg. Frumos, regiunea Iași

Ga în toată țara și în Regiunea 
Autonomă Maghiară, muncitorii, 
țăranii muncitori, intelectualii de
votați poporului, au primit cu în
suflețire propunerile Uniunii So
vietice cu privire la dezarmare. 
Adunările populare desfășurate în 
ultimele săptămîîli într-o atmos
feră plină de un entuziasm fier-

binte, au arătat în mod evident 
că oamenii muncii romîni și cei 
aparținînd naționalităților conlo
cuitoare aprobă politica partidu
lui și guvernului nostru, politică 
consacrată apărării păcii.

Referindu-se la uneltirile răz
boinice ale cercurilor reacționare 
din Occident, vorbitorul a subli-

Evenimentele legate de agre
siunea anglo-franco-israeliană îm. 
potriva Egiptului, a spus vorbito
rul, au zguduit profund opinia 
publică mondială. Ele au dezvă
luit în mod incontestabil caracte
rul perfid, colonialist al acestei 
agresiuni. în același timp a de 
venit limpede rolul provocator și ___ _____ _ _____ _____
instigator al guvernului israelian, saț sîngele în lagărele de depor- 
_ -s_.r u -u-.x tare exterminare, nu poate uita

ororile fascismului și războiului.
Sprijin din toată inima Decla

rația guvernului țării noastre.

Cuvîntui deputatului general-coionel 
Teciu lacob

din circumscripția electorală Zalău, 
regiunea Cluj

In declarația guvernului nostru alături de prietenii săi, este 
- a spus vorbitorul —

a cărui politică este dezaprobată 
și de oamenii cinstiți din statul 
Israel.

O consecință a acestei politici 
falimentare este și faptul că mii

de cetățeni plecați în Israel 
cerut guvernului nostru să li 
dea posibilitatea de a Se întoarce 
in țară.

Populația evreiască din Romî 
nia, care a suferit pe propria pie
le asuprirea rasială, care a fost 
victima pogromurilor organizate 
de bandele fasciste, care și-a văr-

au
se

__________ ___________  _____ . . în
— a spus vorbitorul — se arată stare să zădărnicească orice în
că Republica Populară Romînă, cercare a acelora care vor să râ

o armată puternică, de experien
ță în conducerea vieții de stat în 
regiunile eliberate ; că reușise să 
înfăptuiască o serie de transfor 
mări care i-au asigurat simpatia 
și sprijinul maselor largi.

în schimb, burghezia naționa
lă. deși ar fi vrut Să ia puterea 
în mîinile ei nu dispunea de po 
sibilităfi reale pentru atingerea 
acestui scop. In plus era slab or
ganizată, puțin numeroasă, era 
în fapt izolată de popor, nu dis
punea de armată și nu avea nici 
experiență în conducerea treburi
lor de stat Ea avea însă de cîș
tigat de pe urma revoluției în 
sensul că scăpa de jugul mono
polurilor străine, căpăta posibili 
tatea de a-și lărgi activitatea de 
producție, dobîndea o piață în 
țară etc. Trebuie avut în vedere 
că în vechea Chină au existat 
contradicții puternice Intre inte
resele burgheziei naționale și 
cele ale imperialismului și capi
talului birocratic. De aceea bur
ghezia națională a fost intere 
sată în lupta împotriva impe
rialismului șl forțelor reacțio
nare ale Gomindanului, în zdro
birea acestora. Tocmai aceste 
interese ale ei au făcut-o să se 
supună voinței poporului, adică 
să nu se ridice la lupta impo 
triva acestuia tn aceasta constă 
una din particularitățile dezvol
tării revoluției chineze

Și în prezent clasa muncitoa
re aplică față de burghezia na 
țiortală o politică de alianță și 
totodată de luptă Aceasta se 
explică prin faptul că din punct 
de vedere economic întreprinde
rile industriale și comerciale ca 
pitaliste au un rol dublu : pe de 
o parte ele sînt folosite pentru 
nevoile asigurării bunăstării na
ționale și a binelui poporului, 
constituind insă totodată și o pie
dică in Calea rezolvării ace
stor sarcini. De aceea — ara
tă tov. Liu Șao-ți — statul a re
curs la politica folosirii, îngrădi 
rii și transformării întreprinderi 
lor industriale și comerciale ca 
pitaliste Potrivit acestei politici 
clasa muncitoare a stabilit și în 
domeniul economiei o alianță cu 
burghezia naționala, în care sec
torul de stat al economiei exer 
cită conducerea asupra sectoru

lui capitalist datorită cărui fapt 
proprietatea privată capitalistă 
se va transforma treptat, trecind 
prin diferitele forme ale capita
lismului de stat, în proprietate 
socialistă a întregului popor.

Această ;politică de folosire a 
sectorului capitalist și de trans
formare a acestuia își găsește 
explicația în faptul că în prima 
perioadă după eliberare în fața 
Chinei stătea importanta sarcină 
a refacerii economiei naționale 
ruinate, în faptul că din cauza 
marii rămîneri în urmă a econo
miei țării, a predominării în eco
nomie a micii producții se impu
nea folosirea tuturor posibilități
lor economice în interesul refa
cerii și construirii economiei na
ționale. Aceasta a permis să se 
evite o mare dezorganizare a 
economiei, să se evite șomajul, 
să se realizeze mai 
cerea și trecerea la 
economiei socialiste.

Puterea populară, 
interesele majorității , .
declarat reprezentanților bur
gheziei naționale că în perioada 
de trecere ei dispun de un anu
mit cîmp de activitate economi
că, dar că această activitate se 
va desfășura potrivit legilor țării 
și trebuie să corespundă interese
lor poporului. De asemenea pu
terea populară a subliniat că in
tenționează să transforme treptat 
sectorul capitalist în sector 
socialist prin diferitele forme ale 
capitalismului de stat.

Pe aceeași linie, în cursul 
transformării socialiste a indus 
triei și comerțului capitalist P.C 
Chinez a preconizat o politică de 
îmbinare a muncii de transfor 
mare a întreprinderilor cu mun
ca de reeducare a oamenilor, de 
reeducare treptată a elementelor 
capitaliste și de transformare a 
lor în oameni ai muncii. în oa
meni care trăiesc din munca lor 
Această linie — deși a întîmpi 
nat rezistență din partea unor 
elemente burgheze — se aplică 
in viață și a și dat rezultate im 
portante.

Succesele uriașe dobîndite în 
diferitele domenii ale construcției 
mcialiste au determinat schim 
bări radicale și în relațiile de 
clasă din China. Astfel clasa

rapid refa- 
construirea

exprlmînd 
populației, a

muncitoare a devenit clasa con
ducătoare în țară, țăranii cu gos
podărie individuală au devenit 
țărani cooperativizați, iar burghe
zia, ca urmare a transformărilor 
socialiste, este în curs de lichi
dare ca clasă.

Aplicînd linia generală adop 
tată încă în 1952 pentru perioa 
da de trecere, P.C. Chinez reali
zează treptat industrializarea so
cialistă, înfăptuiește treptat trans
formarea socialistă a agriculturii, 
a industriei meșteșugărești, a 
industriei și comerțului capita
list. în acest scop poporul chi
nez a depus o munca uriașă în 
cursul anilor 1950—1953 pentru 
refacerea economiei naționale, a 
pus bazele pentru industrializa
rea socialistă a țării, iar din 
1953 a trecut la realizarea pri
mului cincinal de construcție so
cialistă Principala sarcină a a 
cestui plan este' de a dezvolta 
industria grea, de a pune 
astfel baza puternică a industria
lizării țării și cooperativizării agri
culturii, de a realiza în conti
nuare transformarea socialistă a 
industriei și comerțului capita 
list și industriei meșteșugărești, 
de a asigura creșterea neîncetată 
a sectorului socialist și ridicarea 
nivelului de trai material și cul
tural al poporului.

Rezultatele se văd de pe a- 
cum: în documentele congresu 
lui al VHI-lea se arată că po 
porul chinez, înfăptuind cu un 
uriaș avînt revoluționar sarcinile 
perioadei de trecere de la Capi
talism la socialism, a obținut o 
victorie definitivă, hotărîtoare în 
transformarea socialistă a agri
culturii, a industriei meșteșugă
rești, a industriei și comerțului 
capitalist. Cu alte cuvinte în 
China a și fost îndeplinită în 
linii mari sarcina transformării 
proprietății private asupra mij 
toacelor de producție în proprie 
tate socialistă, obștească, ceea ce 
a făcut cu putință ca la Congres 
să se aprobe propunerile privind 
cel de-al doilea plan cincinal 
(1958-1962). Obiectivele princi 
pale ale acestui plan prevăd să 
se pună accentul și pe viitor pe 
dezvoltarea cu precădere a in 
dustriei grele și mai ales a in
dustriei constructoare de mașini

și metalurgice -, să se obțină o 
creștere a producției agricole cu 
aproximativ 35% față de nive
lul prevăzut în 1957; venitul 
național să crească cu aproxi 
mătiv 50%, iar salariul mediu 
al muncitorilor și funcționarilor 
să sporească cu 25—30%, veni
turile țăranilor urmînd să creas
că în aceleași proporții Astfel 
planul va asigura o amploare și 
un ritm care vor permite pe de o 
parte dublarea, și în unele ra
muri chiar triplarea producției iar 
pe de altă parte—va fi un pas im
portant pe drumul înfăptuirii 
sarcinii fundamentale: ca în de
curs de aproximativ trei cincina
le să se creieze un sistem indus
trial unitar, să se obțină trans
formarea Chinei într-o mare pu
tere industrială.

Bogata experiență a revoluției 
Chineze are o mare importanță 
Internațională. Această experien
ță dovedește fidelitatea față 
de marxism-leninism și îm. 
bogățește teoria și practica 
construirii societății socialiste. 
Mișcarea comunistă mondială se 
mîndrește pe bună dreptate cu 
priceperea comuniștilor chinezi 
de a descoperi și aplica cu succes 
noi metode de rezolvare a celor 
mai complexe probleme, cu price
perea P.C. Chinez de a folosi ex
periența tuturor țărilor socialiste 
pentru a rezolva cît mai bine sar- 
cinile construirii unei noi socie
tăți în marea Chină.

Pline de învățăminte pentru 
mișcarea muncitorească interna- 
țională sînt de asemenea urna 
nismul profund care a străbătut 
cuvîntările rostite la Congresul 
al VHI-lea al P.C. Chinez, com
baterea hotărîtă a dogmatismului, 
sectarismului, birocratismului, u- 
nitatea deplină a tuturor forțelor 
roporului chinez în lupta pentru 
socialism, preocuparea pentru 
ridicarea nivelului material 
cultural al poporului, grija 
constructorii socialismului să 
leagă roadele muncii lor de
acum, chiar în cursul construirii 
societății noi.

Și
ca

cu
pe

deoarece privește sufletul și In* 
teligența.

Pe lingă aceasta din tot ce 
știți dv. pentru higiena poporului, 
maternități, spitale, grădinițele 
de copii, reducerea mortalității 
infantile, drumuri și atitea alte 
lucruri se numără printre bine
facerile pe care le au oamenii 
simpli de Ia guvernul democrat. 
Trebuie să ne aducem aminte că 
orice dezvoltare ca a noastră nu 
se face fără greutăți, nu se face 
fără nemulțumiri personale, chiar 
ale unor grupuri de oameni, dar 
trebuie să băgăm de seamă și să 
cumpănim bine, să vedem ctt e 
de sus această binefacere tn care 
se afla azi poporul muncitor, else 
află într-o state care-i Va per
mite în scurt timp să dovedească 
în fața umanității întregi prin ta
lentele care le va dă, prin oa
menii de știință pe care-i va da. 
dreptul la existență între po
poarele care au ajuns tn fruntea 
civilizației.

Nădăjduim că vom ajunge, pas 
cu pas, acolo unde ne dau dreptul 
marile însușiri ale poporului no», 
tru.

romîn și față de guvernul demo
cratic, față de toată alcătuirea 
nouă a R.P.R.

Stările de lucruri de la noi nu 
sînt făcute să îndepărteze și să 
nemulțumească minoritățile con
locuitoare. Aceaslă declarație este 
a unui intelectual cohșiienț de 
vorbele pe care le rostește intr-o 
adunare ca cea de față.

Am încredințarea astăzi, după 
ce am stat de vorbă cu ministrul 
Forțelor Armate, că . regimul de
mocrat-popular și străduințele pe 
care le-au avut conducătorii să 
ridice poporul muncitor și înde
osebi țărănimea muncitoare din 
ignoranța și întunericul in care 
zăceau, la lumină, cunoștință Și 
știință, este un fapt îndeplinit: 
contingentul din anul acesta n-a 
numărat nici un analfabet. (A- 
plauze prelungite)..

v-rarSc-î—r*-* 
răsplata străduințelor acelora 
care luptînd împotriva multor 
greutăți au dovedit grija lor 
părintească pentru poporul mun
citor.

Eu socot că aceasta este una 
din cele fflai frumoase realizări,

*

din circumscripția electorală 
Brâila-nord, orașul Brăila

tn fiecare zi oamenii| muncii Aplauzele _dumneavoastră sînt 
simt'Că preocuparea centrali ar * ‘ * “■
partidului și guvernului țării 
noastre este înflorirea continuă a 
economiei și culturii și ridicarea 
neîncetată a nivelului de trai al 
celor Ce muncesc.

Este adevărat că noi n-am iz
butit încă să înlăturăm toate lip
surile și greutățile ce ne mai stau 
în cale, greutăți care în bună par
te sînt o urmare a stării de îna
poiere economică în care a fost 
ținută țara noastră pînă la in
staurarea puterii populare. Dar 
prin eforturile unite ale clasei 
muncitoare, țărănimii muncitoare 
și intelectualității legate de popor 
aceste greutăți vor fi biruite.

Poporul nostru, cate dorește să 
trăiască în pace și bună înțele
gere cu toate popoarele lumii, 
vede în măsurile propuse în De
clarația guvernului noi posibilități 
de întărire a colaborării între toâ. 
te țările, indiferent de regimul 
lor social și politic, pentru asi
gurarea păcii în lume.

In acest moment în căre pacea 
lumii este primejduită de complo
turile și acțiunile agresive ale 
puterilor imperialiste—a spus vor
bitorul — programul prezentat 
de Uniunea Sovietică pentru re
zolvarea problemei vitale a de
zarmării dă putința de a înde
părta pericolul războiului, de a 
întări și dezvoilta perspectiva pă
cii.

In țara noastră au trecut pen
tru totdeauna timpurile cînd 
cercurile imperialiste din apus 
dictau guvernelor burghezo-mo- 
șierești politica internă și exter
nă a Romîniei potrivit intereselor 
lor.

Astăzi cuvîntui hotărîtor în 
toate treburile statului democrat- 
popular îl are clasa muncitoare 
aliată cu țărănimea muncitoare, 
iar politica internă și externă a 
partidului și guvernului nostru 
cunoaște un singur interes, acela 
al oamenilor muncii de la orașe 
și sate, al poporului romîn.

Cuvîntui deputatului 
acad. Traian Săvuiescu

din circumscripția electorală Ana Ipătescu, 
orașul București

După ce a arătat că destin
derea încordării internaționale 
nu a convenit dușmanilor păcii 
care au dezlănțuit agresiunea 
asupra Egiptului, vorbitorul a 
spus: Toată isteria războinică, 
toată vijelia de minciuni stîrnită 
de anumite cercuri occidentale au 
drept scop 6ă renască „războiul 
rece", să accelereze cursa- înarma- granit

garanția propășirii lui o consti- 
tuie încrederea și unirea în iu 
rul clasei muncitoare, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Ro
mîn. ș.

Legătura strînsă și permanentă 
a Partidului Muncitoresc Romîn 
cu masele populare i-a dat tărie 
de nezdruncinat, iar unitatea de 

---------------------______________  „.„..It a conducerii Igi, asigură 
rilor în țările Atlanticului de mersul ndstru frfainte pe dfumul 
nord, să mențină sau să resța- nou și nebătut în țara noastră, 
bilească sistemul opresiunii colo- ai s&ciâlismulul.

~ Arta, literatura și știința au 
ajuns la un nivel necunoscut în 
trecut, iar răspîndirea lor în ma
sele largi ale poporului —• grijă 
permanentă pentru conducere — 
dă rod din ce în ce mai bogat. 
Alături de clasa muncitoare au 
venit cei mai de frunte intelec- 

stabilește calea țuali ai țării, pentru că marxismul 
așează pe scriitor, pe artist, pe 
omul de știință înaintea unei 
perspective juste și In fața pro
blemelor reale ale poporului. 

Sint cu totul de acord cu înțe
leptele propuneri ale guvernului 
Uniunii Sovietice cuprinse în de. 
clarația de la 17 noiembrie, care 
deschid largi’perspective pentru 
dezarmare, pentru pace și securi
tatea lumii.

nialiste Țările iubitoare de pace . 
în frunte cu U:R.S.S. au dovedit 
că nu urmăresc decit menținerea 
și consolidarea păcii la care as
piră toate popoarele lumii.

Declarația guvernului U.R.S.S 
din I7 noiembrie cu privire la de
zarmare și micșorarea încordării 
internaționale 
pentru rezolvarea acestor pro
bleme vitale pentru oameni și este 
o nouă contribuție la cauza păcii 
și securității popoarelor.

Pentru poporul nostru, obidit- 
timp de veacuri de dușmanii 
dinăuntru și oprimat de cei din 
afară, lăsat dinadins în urma 
tuturor popoarelor europene de 
exploatarea semicolontalistă — a 
spus mai departe vorbitorul —

Cuvîntui de închidere a sesiunii
rostit de

tov. Constantin Pîrvulescu
Tovarăși deputați și deputate,
Cea de a IX.a sesiune a Ma- 

rii Adunări Naționale își încheie 
lucrările.

In această sesiune Marea Adu
nare Națională analiztnd dezvol
tarea țării noastre în ultimii ani 
a hotărît să modifice Legea elec
torală. Avînd în vedere urmările 
întăririi statului democrat-popu
lar, modificările aduse au lăr
git dreptul de vot, înlăturînd Une
le nedemnități electorale prevăzu
te în vechea lege.

In lucrările sesiunii ne-am ocu
pat pe larg de Declarația Guver
nului R.P.R. cu privire la propu
nerile Guvernului Sovietic pen
tru dezarmare și slăbirea încor
dării internaționale. Tn unanimi
tate am exprimat aici voința po
porului romîn de a susține aces
te propuneri, aducînd astfel con
tribuția patriei noastre la apăra
rea păcii și prieteniei între toate 
popoarele lumii.

Odată cu încheierea lucrărilor 
sesiunii a IX.a. Legislatura Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne aleasă la 30 
noiembrie 1952 se apropie de sfîr- 
șlt.

In lucrările legislaturii noastre, 
în legile pe care le-am votat, in 
decretele emise, noi am fost că
lăuziți de politica Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Această politică are ca scop 
dezvoltarea economică a patriei 
noastre. întărirea permanentă a 
statului nostru democrat-popular, 
apărarea și dezvoltarea cuceriri
lor revoluționare ale clasei mun
citoare, crearea bunei stări ma
teriale și culturale a întregului 
popor.

In domeniul politicii externe 
am dezvoltat relațiile noastre cu 
țările socialiste, în 
niunea Sovietică 
coexistenței pașnice 
rile, indiferent de 
social.

An de an, Marea

frunte cu U- 
și politica 

cu toate ță- 
regimul lor

Adunare Na-
în cuvîntui său acad. Mihall 

Sadoveanu și-a exprimat satis
facția pentru votarea declarației 
guvernului R.P.R.

Oeupîndu-se de .convorbirile 
Care au avut loc la. Budapesta 
între delegațiile R.P.R. și R.P. 
Ungare, vorbitorul a arătat că 
ele au dovedit buna prietenie din
tre poporul romîn și poporul ma
ghiar și și-a exprimat încrederea 
că. după grelele încercări, forța

nrinrinHnrwnnnnnnnnnnnnnnnnnnnHnHnnr^  ̂ boos
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Cuvîntui acad. Mihail Sadoveanu
vicepreședintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale
democrației maghiare va spori și tionala a discutat, aducînd tmbu-
aceasta va aduce folos puterii nătățiri serioase și a votat bu- 
poporului maghiar, muncii lui și getul de statt aslgurînd. finanța- 
legăturilor lui cu poporul nostru sarciniior economice, sociale 
și celelalte pdpoare vecine și . », w. , . . t ,prietene.- ‘ -■,# citfturțlle ale stalului hostru

Referi-ndu-Oe fa cuvîntui depui democrat-popular.
tatului Kovacs Gyorgy, acad. Mi-fătului Kovacs Gyorgy, acad. Mi- Marea Adunare Națională a 
hail Sadoveanu a spue: Kovacs desfj f 0 muncă rodnicS 
Gyorgy a mărturisit simțamin- ’ .
tele scriitorilor din Regiunea Au- tru făurirea legislației noastre 

1 socialiste.

Gyorgy a mărturisit simțămin-

tonomă Maghiară față de poporul

Dintre legile votate reamintim 
legea pentru Organizarea judecă
torească. modificarea legii elec
torale, modificarea codului de 
procedură penală, codul familiei 
și alte legi menite să asigure o 
participare mai activă a maselor 
de milioane ale poporului nostru 
la activitatea de stat și obștească.

In cadrul lucrărilor legislatu
rii care se încheie Marea Adu
nare Națională a ratificat la 30 
mai 1955 Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
încheiat la Varșovia între guver
nul nostru și guvernele țărilor 
socialiste Câre asigură suverani
tatea și independența noastră na
țională.

In ultima vreme s-au Intensi
ficat schimburile de delegații par
lamentare între Marea Adunare 
Națională și parlamentele altor 
state.

Vizitele deputaților Marii Adu
nări Naționale în alte țări și vi
zitele unor delegații parlamentare 
străine la noi au contribuit la 
cunoașterea realizărilor din țara 
noastră, aducînd un aport însem
nat Ia întărirea prieteniei și 
coexistenței pașnice între state.

Datorită sprijinului țărilor so
cialiste. în frunte cu Uniunea So
vietică, și ca urmare a faptului 
că Republica Populară Romînă 
promovează în politica sa exter. 
nă principiile Cartei Națiunilor 
Unite, țara noastră a fost primită 
în Organizația Națiunilor Unite.

Tovarăși deputați și deputate,
In cursul întregii sale activi

tăți Marea Adunare Națională a 
exprimat unitatea care există in
tre partid, guvern și popor. Oa
menii muncii consideră politica 
partidului nostru drept propria 
lor politică.

Tn încheiere, mulțumesc tuturor 
deputaților Marii Adunări Națio
nale pentru munca depusă în a- 
ceasta legislatură, pentru strădu
ința pe care au manifestat-o ca 
activitatea noastră pusă tn slujba 
poporului muncitor să fie cît mai 
fecundă, să ducă la consolidarea 
continuă a regimului democrat- 
popular din patria noastră, la în
tărirea lagărului păcii, democra
ției și socialismului.

Declar închisă cea de a IX-a 
sesiune a Marii Adunări Națio
nale.

Al TINERETUL ARAB VA EXPRIMA 
SINCERA SA PRIETENIE «

îi priveam pe cei doi reprezen
tanți ai sindicatelor arabe și in
voluntar gindurile mi-au zburat 
spre străzile pline de animație 
ale Bucureștiului, pe care abia le 
părăsisem. Noaptea devenise stă- 
pînă pe oraș. La lumina felina
relor, mulțimea de bucureșteni ce 
umplea străzile mi se păruse deo
sebit de vioaie. Orașul trăia din 
plin bucuria vieții. Brusc, printr-o 
asociație de idei, în memorie 
mi-au revenit cîteva imagini pe 
care le-am întîlnit în urmă cu cî
teva zile în paginile presei: rui
nele Port Saidului.

Vorbea Muhamed Al Djabari. 
Un om tînăr, cu o șuviță de păr 
ce-i cădea rebelă pe frunte și cu 
un zîmbet ce nu se stingea nici
odată. Vorbea calm, iar uneori —- 
cînd pomenea de imperialism — 
glasul lui devenea parcă mai dur, 
tăios, Muhamed Al Djabari a ve
nit dintr-o lume ce a singerat 
cumplit în săptămînile din urmă 
— lumea arabă. Poate că orașul 
lui, sau strada lui, sau chiar casa 
lui au devenit ruine. Acum, el se 
află într-o țară ce iubește pacea, 
ce muncește pașnic pentru un vii
tor măreț. Poate de aceea am în
semnat grăbit primele lui cuvinte: 
„Vă transmit un salut frățesc 
arab".

Popoarele noastre se găsesc la 
sute și 6ute de kilometri depăr
tare. Muhamed Al Djabari ne so
cotește însă frați. De ce? O spu
ne chiar el: „Cu toate că șederea 
noastră in țara dvs. a fost de 
scurtă durată, ne-am putut da 
seama care este atitudinea po
porului romîn față de problema

Declarațiile făcute de reprezentanții 
sindicatelor arabe

arabă. Faptul că am găsit In Ro- 
minia un guvern și un popor ho- 
tărit să ne ajute a constituit pen
tru noi un mare sprijin moral".

Cîteva clipe de tăcere și vorbi
torul continuă : „Am luat contact 
cu numeroși reprezentanți ai po
porului dvs., cu tovarășii munci
tori din uzine, cu studenții și 
profesorii dvs. in institute, cu 
locuitorii Bucureștiului pe care 
i-am văzut in casele lor. Senti
mentele de solidaritate și priete
nie exprimate cu fiecare din 
aceste ocazii, le vom transmite 
muncitorilor din țările noastre. 
Atitudinea dvs. față de noi nu ne 
surprinde".

Muhamed Al Djabari ne ghi
cește parcă gîndurile. El spune: 
„Un popor care a suportat timp 
de decenii opresiunea monopollș- 
tilor, care a depus eforturi mari 
pentru a-și dobindi independența, 
este firesc să se solidarizeze cu 
lupta țărilor arabe".

Cineva 1-a rugat pe vorbitor 
să.și exprime impresiile culese în 
țara noastră. Acesta arată 
„Ne-am dat seama de progresul 
concret realizat de poporul ro- 
min sub regimul democrației 
populare. După toate cele văzute 
am rămas cu certitudinea că po
porul șl guvernul romîn sint 
strins uniți in aspirația comună 
de a făuri un viitor fericit Romi- 
niei populare".

Puține minute mai tîrziu tră-

lam împreună cu vorbitorul epo
peea luptei pentru libertate pe 
care arabii o duc cu atîta eroism. 
Glasul lui Muhamed Al Djabari 
căpătase spontan o forța neaștep
tată. Ochii îi sclipeau atunci cînd 
enumera acțiunile muncitorilor 
arabi în sprijinul luptei drepte a 
Egiptului împotriva agresorilor. 
Povestea despre aruncarea în aer 
a conductelor de petrol ale socie
tății „Irak Petroleum Company", 
despre revolta din Bahrein, des
pre acțiunile din Aden, despre 
patrioții algerieni ce-și intensifi
că rezistența lor împotriva colo
nialiștilor francezi. In fața ochi
lor noștri se contura viguros ta
bloul unității de luptă a patrio- 
ților din țările arabe.

Un gazetar a pomenit de gu
vernul irakian, guvern care favo
rizează uneltirile imperialiste. 
„Guvernul irakian — a spus Mu
hamed Al Djabari—a sfidat voin
ța populară atunci cind a semnat 
pactul de la Bagdad. Irakul în
treg se opune acestui guvern... 
Am aflat de complotul urzit de 
guvernul irakian Împotriva Siriei. 
Sintem însă convinși că arabii 
din Irak vor dejuca acest com
plot care nu servește intereselor 
lor".

Convorbirea prietenească conti
nuă. Aflăm lucruri interesante 
despre țările arabe, despre mun
citorii din aceste țări, despre 
condițiile lor de viață.

Partea — să-i zicem — ofi
cială a conferinței de presă a 
luat sfirșit. Ne apropiem de Mu- 
hamed Al Djabarl și-l rugăm să 
scrie cîteva 
torii ziarului

cuvinte pentru citi, 
nostru. El ne scrie:

ur ai •—». Ir

„Muncitorii și poporul arab ex
primă profunda prietenie care-i 
unește cu tineretul Romîniei popu
lare și-i urează progres deplin și 
prosperitate. Tineretul arab care 
luptă pe frontul egiptean contra 
imperialismului vă exprimă sin
cera sa prietenie".

Ne-am despărțit de Muhamed 
Al Djabari și Amad Aziz cu sa-— 
tisfacția pe care ți-o oferă întîl- 
nirea cu oaspeți dragi.

M .RAMURA

„Scînteia tineretului"
Pag. 3-a 30 noiembrie 1956
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Mesajul adresat de J. Nehru
lui N. A.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite mesajul adre
sat la 27 noiembrie 1956 de J. 
Nehru, primul ministru al Indiei, 
lui N. A. Bulganin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. :

Stimate domnule președinte I
Va mulțumesc pentru mesajul 

dv. personal pe care l-am primit 
acum cîteva zile de la ambasa
dorul dv. Sint întrutotul de a- 
cord cu dv. că trebuie depuse 
toate eforturile pentru realizarea 
unui acord care să preîntîmpine 
un război și să asigure pacea în 
lumea întreagă. Sîntem bucuroși 
că ați abordat din nou problema 
dificilă a dezarmării și simțim că 
acest lucru merită să fie studiat 
cu atenție. Studiem aceste propu
neri cu privire la dezarmare cu

Bulganin
minuțiozitatea și atenția pe care 
o merită.

Problema dezarmării privește 
mai ales marile puteri care dis
pun de mari forțe armate și ar
mamente de toate tipurile, și nu
mai ele pot întreprinde acțiuni 
eficace. In ceea ce ne privește pe 
noi, vom fi bucuroși să ajutăm 
pe orice cale care ne este posi
bilă. Actuala încordare interna
țională face să fie mai important 
ca oricînd ca în viitorul apropiat 
între aceste puteri să înceapă dis
cuții în scopul realizării unui a- 
cord cu privire la dezarmare. 
Dac? ceilalți participanți vor dori 
ca India să iafrarte la aceste dis
cuții 
ele.

NOUĂ REDUCERE 
DE PRETURI 

IN R. CEHOSLOVACA

dia să iaq)arte la aceste 
vom participa bucuros la

Cu sinceră stimă. 
JAWAHARLAL NEHRU

PRAG A 29 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Partidului Co
munist Cehoslovac și guvernul 
Republicii Cehoslovace au adop
tat o hotărîre cu privire la o 
nouă reducere de prețuri pentru 
mărfurile de larg consum. Potri
vit acestei hotărîri, care intră In 
vigoare cu începere din ziua de 
3 decembrie 1956 prețurile cu a- 
mănuntul ale produselor alimen
tare vor fi reduse cu 3,2 la sută 
pînă la 45j9 la sută, iar prețurile 
unor mărfuri industriale 
consum cu 6,5 la sută 
35.5 la sută.

Această reducere, care 
nit posibilă în urma 
productivității muncii 
plinirii prevederilor planului de 
stat, afectează produsele cele mai 
căutate.

de larg 
pînă la

a deve- 
creșterii 

și a înde-

Lucrările Adunării Generale a 0. N. U.
NEW YORK 29 (Agerpres). — 

In ședința din dimineața zilei de 
28 noiembrie a Adunării Gene
rale a O.N.U. au luat cuvîntul 
reprezentanții Bulgariei, Sudanu
lui și statului Haiti.

ge-

a
nu

Demonstrații 
antiguvernamentale 
în Irak

DAMASC 29 (Agerpres). — 
După cum anunță postul de ra
dio Damasc, în orașul irakian 
Nedșef au ioc de patru zile mari 
demonstrații ale întregii popu
lații. încercările trupe.or și po
liției de a împrăștia demonstra
țiile au fost zadarnice. Demon
stranții cer demiterea actualului 
guvern în frunte cu Nuri Said, 
retragerea imediată a Irakului 
din pactul de la Bagdad, precum 
și acordarea unui ajutor eficace 
Egiptului In lupta sa împotriva 
agresiunii anglo-franco-israelie- 
ne. Au avut loc ciocniri sîngeroa- 
se între demonstranți și trupe. 
De ambele părți s-au înregistrat 
aproximativ 100 de morți și sute 
de răniți.

In semn de solidaritate cu 
populația orașului Nedșef, la 28 
noiembrie au avut loc la Bag
dad, Amar și Ed-Divania mari de
monstrații ale populației care au 
durat pînă seara tirziu.

După cum anunță ziarele, nu
meroși oameni politici de seamă 
din Irak au adresat un mesaj re
gelui Feisal, cerînd demiterea 
imediată a guvernului Nuri Said 
și retragerea Irakului din pactul 
de la Bagdad. In mesaj se ce>re 
de asemenea asigurarea libertăți
lor democratice în țară, eliberarea 
din închisori a tuturor deținuți- 
lor politici, crearea unui guvern 
cu adevărat național și promova
rea unei politici de unitate a ță
rilor arabe în lupta lor împotri
va imperialismului.

NEW YORK 29 (Agerpres). — 
In ședința din după-amiaza zi
lei din 28 noiembrie a Adunării 
Generale a continuat discuția 
nerală.

Louns, delegatul Olandei 
cerut Adunării Generale „să
se lase antrenată" de problemele 
ca agresiunea împotriva Egiptu
lui și problema Irianului de Vest. 
El s-a dedat la atacuri și ca
lomnii împotriva guvernului In
doneziei pentru faptul că acesta 
a denunțat acordurile inegale cu 
Olanda semnate în anul 1949.

A luat apoi cuvîntul K. Po- 
povici, delegatul Iugoslaviei.

Referindu-se la problema agre
siunii împotriva Egiptului repre
zentantul Iugoslaviei a arătat că 
eforturile făcute de anumite sta
te pentru a justifica agresiunea 
au fost zadarnice.

In ceea ce privește așa-zisele 
probleme de lungă durată ale O- 
rientului Mijlociu, a spus în con
tinuare K. Popovici, nu putem să 
nu recunoaștem că ele ocupă un 
loc important printre cauzele 
care au dus la izbucnirea crizei 
actuale.

Trecînd la evenimentele din 
Ungaria K. Popovici și-a expri
mat speranța că în această țară 
vor fi restabilite în curînd liniș
tea și viața normală. Este ex
trem de important, a spus în 
continuare reprezentantul Iugo
slaviei ca unele cercuri politice 
străine să renunțe la încercările 
lor de a folosi actualele greutăți 
ale poporului ungar în scopuri 
de propagandă și de strategie 
politică care cu greu pot fi con
siderate ca fiind compatibile cu 
interesele păcii.

K. Popovici a arătat că în ță
rile Europei Răsăritene este im
posibilă revenirea la regimurile 
dinainte de război.

Nu împărtășesc punctul de ve
dere al acelora, a spus șeful de
legației iugoslave, care declară 
că actuala criză în relațiile in
ternaționale dovedește netemeini-

cla politicii coexistenței. Consi
der că adevărul este exact con
trariu. Factorii principali care 
au imprimat o orientare favora
bilă evoluției evenimentelor in
ternaționale, continuă să acțio
neze.

In cuvîntarea sa M. Favzi, șe
ful delegației egiptene, a făcut o 
scurtă trecere în revistă a situa
ției internaționale, subliniind că 
înainte de agresiunea anglo-fran- 
co-israeliană împotriva țării sale 
se conturase o slăbire a încordă
rii internaționale.

A urmat apoi la cuvînt minis
trul Afacerilor Externe al Indone
ziei Abdulgani.

Delegatul Indoneziei a consa
crat o mare parte din cuvîntarea 
sa problemei colonialismului și a- 
gresiunii Angliei, Franței și Is
raelului Împotriva Egiptului, pe 
care el a caracterizat-o drept o 
ciocnire între vechea concepție a 
forței și noua concepție a liber
tății și egalității națiunilor.

Vorbind despre evenimentele din 
Ungaria, delegatul Indoneziei a 
subliniat că referindu-te la aceste 
evenimente nu se poate să închizi 
ochii în fața eforturilor forțelor 
democratice din țările Europei ră
săritene „care au devenit cu pu
tință datorită politicii duse de li
derii sovietici în ultimii ani“ și 
care „nu pot decît să contribuie

la pacea generală". El și-a expri
mat regretul în legătură cu văr
sările de sînge din Ungaria și 
a declarat: „regretăm profund a- 
cest lucru, cu atît mai mult că 
toate greutățile Ungariei sînt ge
nerate de războiul rece. Prin pris
ma aceasta apare legătura cu se
curitatea Uniunii Sovietice".

Abdulgani a subliniat că în 
O.N.U. problema ungară „trebuie 
să fie despărțită de patimi poli
tice și de strategia războiului re
ce". El a cerut să nu se ridice nici 
în O.N.U. nici în afara ei piedici 
în calea proceselor pașnice care au 
loc în țările Europei răsăritene și 
în urma cărora, după cum a a- 
firmat el, se stabilizează guverne 
prietene cu vecinii lor.

In ședința din după amiaza zi
lei de 28 noiembrie a luat din nou 
cuvîntul Nunes-Portuondo (Cuba)

In cuvîntările lor Aldunate 
(Chile) și Urquia (Salvador) au 
căutat să justifice pe agresorii 
anglo-franco-israelieni, dr;!a fnd

In încheierea ședinței a luat 
cuvîntul Eban, reprezentantul Is
raelului care a acuzat Egiptul că 
persecută persoanele de prove
niență evreiască și a cerut efec
tuarea unor cercetări.

Delegatul Egiptului, Favzi a 
dezmințit această afirmație.

înainte de a închide ședința 
Wan Waithayakon, președintele 
Adunării Generale, a spus că pro
blema ridicată de reprezentantul 
Israelului nu are nimic comun cu 
ordinea de zr.

Agresorii trebuie să fie trași 
la răspundere!

- Declarajia guvernului egiptean —
CAIRO 29 (Agerpres). - La 

Cairo a fost dată publicității o 
declarație a guvernului egiptean.

La începutul declarației sale 
guvernul egiptean arată că in 
ciuda rezoluțiilor O.N.U. și a 
faptului că întreaga lume înfie
rează acest act de agresiune, 
agresorii săvîrșesc acțiuni, care 
încalcă cele mai elementare prin
cipii ale umanității, chiar după 
aplicarea ordinului cu privire Ia 
încetarea locului.

La 19 noiembrie helicoptere en
gleze au săvîrșit un raid asupra 
unei mici insule situată la 5 mile 
vest de Port Said și au debarcat 
trupe care au atacat populația 
civilă lipsită de apărare de pe 
insulă.

Toate acestea s-au produs ca o 
complectare la precedentul bom. 
bardament barbar de pe mare și 
din aer ai Port Saidului și a popu
lației sale civile pașnice de către 
trupele anglo-franceze, ceea ce

reprezintă o încălcare flagrantă a 
legilor războiului și a Cartei 
O.N.U.

Guvernul egiptean consideră 
că pentru toate aceste atroeități 
este răspunzător exclusiv guver
nul englez, deoarece dacă Anglia 
nu ar fi exercitat presiunea asu
pra Israelului și nu ar fi încu
rajat Franța, această agresiune 
și acest război nu ar fi avut loc 
niciodată.

Guvernul egiptean — se spune 
în continuare în declarație — 
cere ca Organizația Națiunilor 
Unite să ancheteze acțiunile bar
bare ale forțelor agresive ale Is
raelului, Angliei și Franței, îm
potriva populației din Gaza, Deir. 
El-Balah, Han-lunis, Rafah, El- 
Ariș, Port 
hotărtrllor 
încetarea 
împotriva 
din regiunea Gaza,

Said și cere aplicarea 
O.N.U. cu privire la 
agresiunii Israelului 
arabilor palestinieni

„Linia noastră principală
este de a consolida toate forțele poporului 

pentru mersul înainte"
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 26 noiembrie tovarășul Jâ

nos Kiddr, primul ministru al 
guvernului ungar revoluționar 
muncitoresc-țărănesc n acordat 
un interviu corespondenților zia
relor ,,Pravda" și „Komsomol- 
skaia Pravda". El s-a ocupat de 
unele probleme privind situația 
internațională și situația internă 
a Ungariei.

In legătură cu staționarea tru
pelor sovietice pe teritoriul Un
gariei Jănos Kădăr a spus:

După cum se știe, trupele so
vietice se află în Ungaria în con
formitate cu tratatele și acordu
rile care au fost semnate de gu
vernul ungar și aprobate de par
lamentul ungar. La cererea gu
vernului ungar trupele sovietice 
au acordat ajutor pentru zdrobi
rea contrarevoluției ungare. Tre
buie să spun că hotărîrea cu pri
vire la acordarea de ajutor po
porului ungar de către trupele 
sovietice n-a fost o chestiune 
ușoară nici pentru guvernul un
gar, nici pentru guvernul sovie
tic

Veți întreba de ce ? Știam prea 
bine că propaganda dușmănoasă 
va căuta să profite de aceasta 
pentru a acuza Uniunea Sovieti
că de amestec în treburile inter
ne ale statului nostru. In ce pri
vește guvernul sovietic, pentru el 
nu era vorba numai de jertfele 
umane și materiale, ci și de răs
punderea morală. Atît faptul că 
guvernul ungar, cumpănind to
tul, a hotărit să ceară acest aju
tor, cit și faptul că guvernul so
vietic, de asemenea cumpănind 
totul, a hotărit să acorde acest 
ajutor, dovedesc că el era impe
rios necesar.

In continuare Jănos Kădâr a 
spus:

Interviul acordat 
de tov. Jănos Kădâr

Trebuie să se aibă în vedere 
că în decursul istoriei sale 
Ungaria a cuprins unele te
ritorii care ulterior au in
trat în componența statelor 
vecine. Se știe că în prezent în 
fiecare din țările vecine cu Unga
ria există oameni de origină ma
ghiară. încă cu 25 de ani în 
urmă, în timpul regimului lui 
Horthy, au fost formulate în per
manență pretenții teritoriale care 
au constituit principalul obstacol 
în calea stabilirii de relații de 
bună vecinătate între Ungaria și 
o serie de țări. Este absolut lim
pede că dacă contrarevoluția ar 
fi acaparat puterea în țara noas
tră a doua zi ea ar fi putut re
curge la arme împotriva altor 
state. Acest lucru este lesne de 
înțeles. In felul acesta ajutorul 
guvernului sovietic acordat Un
gariei s-a extins și asupra altor 
țări. îndepărtînd de ele primejdia 
războiului. Apoi Jânos Kădâr a 
declarat :

Aș vrea să mă opresc asupra 
încă unei probleme importante. 
In presa străină s-a vorbit mult 
despre venirea în Ungaria a se
cretarului general al O.N.U., 
Hammarskjoeld, și a observatori
lor O.N.U. De ce am respins pro
punerile in această privință ? Din 
considerente de ordin juridic. 
Evenimentele din Ungaria sint o 
chestiune internă -----------------;!
noi ne apărăm suveranitatea. 
Această problemă are însă și alte 
aspecte. încetarea focului la 30 
octombrie a fost unilaterală — 
contrarevoluționarii n.au încetat 
focul, ci mai mult, au întețit văr-

a noastră și

în Ungaria munca se desfășoară 
cu tot mai multă intensitate

BUDAPESTA 29 (Agerpres). 
— (De la corespondentul Ager
pres).

In întreaga Ungarie munca se 
desfășoară cu tot mai multă in
tensitate. în cele mai multe din 
marile întreprinderi industriale și 
miniere se lucrează deja în două 
schimburi.

Sub lozinca „Budapesta va fi 
din nou frumoasă", tineri munci
tori constituiți în brigăzi de șoc 
au răspuns chemării Comitetului 
provizoriu al Uniunii tineretului 
muncitor-revoluționar de a lua 
parte la refacerea capitalei. Și a- 
provizionarea Budapestei se îm
bunătățește simțitor pe măsura 
restabilirii traficului feroviar.

In general viața capitalei Un
gariei se îndreaptă cu pași repezi 
spre normal. Un comunicat al Mi
nisterului Sănătății anunță că 
starea sănătății populației Buda
pestei este satisfăcătoare și că nu 
există mai multe cazuri de boli 
contagioase decît în mod obiș
nuit. Întreaga capitală este acum 
asigurată cu apă potabilă. Astăzi 
se redeschid la Budapesta cine
matografele. Incepînd de vineri 
30 de cinematografe vor prezenta 
cîte două spectacole zilnic, iar în 
celelalte se desfășoară cu intensi
tate lucrările de înlăturare a ava
riilor suferite în cursul săptămî- 
niior trecute.

Una din sarcinile care trebuie 
rezolvată urgent este aceea a asi
gurării combustibilului și ener
giei electrice. Ziarul „Nepszabad- 
sag" precizează că deocamdată se 
furnizează energie electrică în 
primul rînd zonelor în care se 
află spitale și întreprinderi im
portante.

a-

Cea mai mare termocentrală 
din (ară, termocentrala de la 
Kazsincabarcsika lucrează din plin. 
Muncitorii de la această între
prindere nu și-au întrerupt acti
vitatea nici o zi începînd de la 
23 octombrie.

La minele din întreaga țară 
producția crește treptat. Numărul 
celor care coboară în mine este 
din zi în zi mai mare. Normali
zarea extracției carbonifere a ră
mas însă în urma celorlalte ra
muri industriale din cauza încer
cărilor unor elemente contrarevo
luționare de a împiedica prin a- 
menințări pe mineri să-și reia lu
crul. Potrivit precizărilor făcute 
de cercurile oficiale ungare
ceastă situație se explică prin 
faptul că în industria minieră, din 
cauza lipsei cronice de brațe de 
muncă a fost angajat în anii tre- 
cuți oricine se prezenta. Astfel 
au pătruns în mine tot felul de 
elemente declasate, foști fasciști, 
horihyști, reacționari înveterați, 
care au dus o înverșunată propa
gandă reacționară.

In Budapesta ca și în diferite 
alte orașe ale țării, muncitorii de
mască elementele dubioase care 
se mai află încă aciuite în diverse 
consilij muncitorești sau în alte 
organizații de unde caută să-și 
continue activitatea de subminare 
a regimului de democrație popu
lară.

In actualele condiții existente 
în Ungaria de un mare ajutor 
sînt mărfurile trimise poporului 
ungar din țările frățești. Potrivit 
postului de radio Budapesta aju
torul primit de Ungaria pînă la 
27 noiembrie din partea statelor 
socialiste a însumat 2789 de , va
goane.

sările de sînge și actele de bar
barie. Iar atunci cînd li^ s-a dat 
o ripostă, cînd ei — după cum se 
spune — s-au văzut la ananghie, 
toate îndemnurile contrarevoluției 
se reduceau la unul singur: mai 
rezistați, vor sosi trupele ameri
cane, mai rezistați, vor sosi tru
pele O.N.U. In închipuirea multo
ra deosebirea dintre trupele a- 
mericane și trupele O.N.U. se 
ștergea. De aceea însuși faptul 
sosirii în Ungaria a unor repre
zentanți ai O.N.U. ar fi putut 
provoca confuzie în mințile oa
menilor. Fără îndoială că anumi
te elemente n-ar fi depus armele, 
într-un moment cînd noi tindeam 
spre consolidare o astfel de con
fuzie ar fi fost o dare înapoi. In 
treacăt fie zis, de ce erau nece
sari observatori cînd în acea pe
rioadă se aflau în Ungaria peste 
600 de reprezentanți ai presei 
străine care au văzut totul și 
față de care nu existau secrete ?

In continuare tovarășul Kădâr 
s-a oprit asupra unor probleme 
privind 
riei.

Linia 
el, este 
tele poporului pentru mersul îna
inte. Firește, întîmpinăm obsta
cole pe această cale. Dar noi 
sîntem ferm hotărîți să înlătu
răm tot ce împiedică consolida
rea noastră. In continuare Janos 
Kădâr. a spus că există ele
mente contrarevoluționare, pre
cum și oameni care temporar 
sînt induși în eroare, mai ales 
din rîndul intelectualității, care 
sub diferite influiențe formulează 
fel de fel de revendicări cu ca
racter politic și economic.

Nu este greu, a spus el, să te 
pronunți pentru o revendicare eco
nomică sau alia. Dar trebuie să 
existe o bază pentru îndeplinirea 
ei. Noi producem încă puțin. Cum 
să satisfacem, de pildă, cererea de 
a se spori salariile? S-ar putea, fi
rește. să se pornească mașinile 
de imprimat cu întreaga lor ca
pacitate de producție, să se fa
brice hîrtie-monetă. Dar acești 
bani trebuie asigurați cu măr
furi. Deci trebuie să muncim 
Vom munci, vom face ordine și 
atunci se va putea examina și 
problema lărgirii componenței 
guvernului, precum și problemele 
economice.

In încheiere tovarășul Kădâr a 
spus :

Reacțiunea internațională răs- 
pîndește fel de fel de gogorițe 
despre guvernul pe care îl con
duc. Dar nimeni nu a afirmat și 
nu poate să afirme că noi sîn
tem un guvern al bancherilor și 
moșierilor. Sîntem oameni ai 
muncii, sîntem un guvern munci- 
toresc-țărănesc și contrarevoluția 
regretă că sîntem un guvern mun
citoresc-țărănesc și mi un guvern 
al moșierilor și bancherilor.

situația internă a Ungă-

noastră principală, a spus 
de a consolida toate for-

Incepînd cu primii ani de după 
război și pînă mai săptămlnile 
trecute s-au scurs oceane de cer
neală peste munți de hirtie spre 
lauda „unității occidentale", a „u- 
nității atlantice" și a altor mărci 
și brevete de „unitate".

Mințile infierbintate au închi
nat ode, au creat comparații care 
de care mai bombastice. Un zia
rist francez, de pildă, compara a- 
lianța anglo-franco-americană cu 
tridentul lui Neptun, sugertnd că 
ea ar fi tn stare să alunge fur- 

■ lunile și să stăpînească mările — 
subtnțelegtndu-se și uscatul, nea
părat. Chestia asta cu tri
dentul voia să spună că cele 
trei puteri sînt tot „attt de unite 
ca și dinții de la furcoiul zeului 
apelor.

Prin urmare se etala cu tam- 
tomuri o unitate cum nu se mai 
află, o frăție in care nu încape 
nici un fel de ciorovăială, In- 
sflrșit o sflntă treime pămtntea- 
nă ce merge alături la bine și la 
rău, nesfîrtecată de nici un fel 
de contradicții.

Dar cind primele bombe anglo- 
franceze au căzut deasupra ora
șelor egiptene, au apărut semne 
mai acute ale răcirii dragostei. 
De la Paris șl Londra s-a comu
nicat imediat că e vorba de o 
ușoară neînțelegere cauzată de 
faptul că americanii nu pricep 
sensul acțiunii „curajoase" a 
franco-brilanicilor. De altfel, a- 
ceste neînțelegeri se manifestase
ră șl puțin mai înainte cu. prile
jul discuțiilor asupra Canalului 
de Suez, and americana păstra- siunea t biocarea Canalului, 
sera oarecari rezerve tncercina sa . ,T . ..
tempereze cumva zelul bătăios 
al anglo-jrancezllor.

Dar agresiunea comisă de An
glia, Franța și Israel a pus pro
bleme mai grave, a dat puțin la 
o parte cortina, iar pe scenă se 
joacă acum o altă piesă, în care 
interpreții îșl scot treptat măș
tile. Evenimentele desfășurate în 
ultimele două săptămîni, și in 
special dezbaterile din Adunarea 
Generală pe marginea agresiunii

TRIDENTUL LUI NEPTUN
tmpotriva Egiptului ca și conse
cințele economice ce decurg din 
blocarea Suezului, au limpezii 
oarecum pozițiile și au răsfrtnt 
lumina asupra relațiilor actuale 
dintre cele trei puteri occidenta
le. E drept că tn momentul de 
față lucrurile se spun cu jumăta
te de gură, unele acțiuni se o- 
presc la sfert și că multe se fac 
încă in culise. Au apărut insă des
tule elemente din analiza cărora 
se pot trage o seamă de jude
căți.

Anglia și Franța sînt „dezamă
gite" și pline ' " " ’
fața atitudinii 
centuată după 
senhower ca 
tors acasă de __  _____
a declarat plin de intristare că: 
„cea mai mare dezamăgire pen
tru opinia publică franceză a 
constituit-o atitudinea america
nă". Această dezamăgire amară 
a fost provocată de faptul că 
nord-americanii au votat tn A- 
dunarea Generală, pentru rezolu
ția statelor efro-asiatice care ce
rea retragerea imediată a agre
sorilor din Egipt ca și respecta
rea hotăririlor anterioare ale 
O.N.U.

A doua pricină de amărăciune 
este aceea că Statele Unite nu 
se prea grăbesc să ajute Anglia 
și Franța să iasă din impasul e- vedească că imperialiștii nord-a- 
conomic tn care le-a adus agre-

de amărăciune in 
Statelor Unite ac
re alegerea lui Ei- 

președinte. In
ia O.N.U., Pineau

punerea pe primul plan a acțiu
nilor de curățire a Canalului (ceea 
ce vine în sprijinul anglo-francezi- 
lor), Londra și Parisul s-au su
părat. Au început să se emită tot 
soiul de ipoteze cu privire la „jo
cul american1*, la „duplicitatea a- 
mericană** la „jocul periculos care 
lovește in eficacitatea N.A.T.O. și 
unitatea atlantică*1 („Le Figaro**).

In adevăr Statele Unite au fost 
puse într-o situație delicată, ceea 
ce a creat o dilemă. Pe de o par
te americanii au dorit să-și ajute 
aliații, iar pe de alta ei vor să 
apară în fața lumii, și în spe
cial a lumii arabe, sub masca 
prietenilor generoși, ai singurilor 
prieteni la care se poate găsi în
țelegere și ajutor. Că această di
lemă hamletiană servește perfect 
intereselor economice americane 
e altă poveste. Din unele fapte 
cunoscute se poate afirma că Sta
tele Unite nutresc din plin spe
ranța de a înlocui influența en
gleză în Orientul M'ijlociu și de 
a trage din aceasta toate avan
tajele posibile. Informația prove
nită din cercuri oficiale america
ne cu privire la „dispoziția** Sta
telor Unite de a participa la pac
tul de la Bagdad, oferta făcută 
Irakului de a i se livra armament 
american, deosebita curtoazie ară
tată unor țări arabe, par să do-

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 30 noiembrie 1956

Aceste două grupuri de proble
me converg către o situație ex
trem de complexă care a creat 
confuzie și îndoieli in cercurile o- 
ficiale artglo-franceze, lamentări 
și preziceri sumbre în paginile 
presei londoneze și pariziene.

Tn ce constă atitudinea mult 
discutată a Statelor Unite ? Pri
mul grup de fapte in legătură cu 
„amara dezamăgire" se referă la 
adeziunea Statelor Unite la ce
rerea majorității delegaților de 
la O.N.U. cu privire la retragerea 
agresorilor din Egipt. Cu toate 
că această aderare a fost 'însoți
tă de o serie de rezerve și prin

mericani socotesc potrivit mo
mentul, profitind de strimtoarea 
în care s-au băgat Anglia și 
Franța, să treacă in contul lor 
afacerile ce se pot aranja tn 0- 
rientul Mijlociu. Americanii insă 
desconsideră prin aceste manevre 
interesele țărilor arabe, și nu pri
cep că aici nu e vorba de vechiul 
joc ,.scoală-te tu să mă așez eu“, 
Ci de o mișcare istorică ce tin
de la eliberarea totală de sub 
imperialiști, la stăptnirea integra
lă a avuției naționale de către 
poporul respectiv. Ei încearcă 
să-și facă jocul fără să țină cont 
de istorie. Aceasta insă e o altă 
problemă. Cert e că americanii 
nutresc ginduri mari pe seama Iu-

mii arabe și tn contul foști
lor stiplni. De aceea manevrează 
spre cucerirea simpatiilor, prezen- 
tindu-se așa cum afirmă supărat 
„Daily Express", drept „prieteni ai 
popoarelor arabe". Paralel cu a- 
ceasta și tinzind către același 
scop Departamentul de Stat și 
presa americană fac front comun 
cu anglo-frâncezii, căutind să in
timideze și să sperie țările arabe 
cu vechea poveste a așa-zisului 
„pericol comunist". Folosind a- __  . ______ _____
cest basm răsuflat drept scut, tors" au concediat mii de munci- 
specultnd la maximum prestigiul 
scăzut al anglo-f râncezi lor, ame
ricanii speră intr-o reușită.

Intorcindu-ne la situația rela
țiilor anglo - franco • americane, 
trebuie subliniat că americanii 
profită de situația grea a Angliei 
șl Franței, pentru a le înlocui și 
In alte părți ale lumii. Așa de 
pildă in Australia. De curînd oa
menii de afaceri americani au a- 
cliiziționat 1.5 milioane acri de 
pămint australian. Recent, s-a a- 
nunțat că Australia a denunțat 
vechile tratate comerciale cu An
glia, tn urma cărui fapt o serie 
de mărfuri ies din sfera de in
fluență a lirei sterline și intră în 
cea a dolarului.

Un al doilea grup de probleme 
care accentuiază divergențele an- 
glo-jranco-americane și pune in
tr-o altă lumină relațiile dintre 
cele trei țări și scopurile urmă
rite de americani se referă la a- 
titudinea Statelor Unite față de 
greutățile economice prin care 
trec Anglia și Franța, in urma 
agresiunii și blocării Canalului 
de Suez. Sint cunoscute greută
țile mari tn care se zbat cele 
două țări occidentale. Lipsa pe
trolului arab, scumpirea unor 
mărfuri din Orient din cauza 
traficului ocolit pe la Capul Bu
nei Speranțe, a creat mari per
turbări tn economia Franței și 
Angliei. De aceea a fost nevoie 
să se raționalizeze petrolul. A- 
ceasta e insă numai o chestiune 
tranzitorie. Dat fiind că tn An-

glia multe ouptoare Siemens- 
Martin, industria de automobile, 
intreaga industrie energetică, 
transporturile feroviare folosesc 
mult petrol se vede cit de greu 
atirnă dificultățile de aprovizio
nare cu petrolul arab. In plus 
s-a strîmtat piața exportului. A- 
ceasta se resimte tn special in 
industria automobilelor. Firma 
Citroen anunță: „N-am mai vin- 
dut un automobil de două săptă- 
mini". Uzinele „Vauxhall Mo

tor! Zece mii de docheri londonezi 
nu mai au de lucru. Piinea, car
nea, cafeaua s-au scumpit. In 
Franța situația nu e mai bună. 
După cum anunță „France Preș- 
se" o oficialitate franceză a a- 
firmat că „in aurind Franța se 
va afla intr-o situație tn care a 
fost la sjtrșitul războiului mon
dial. Ea va depinde in întregime 
de Statele Unite tn ce privește 
rezervele de dolari si livrările de 
petrol".

In această situație privirile ce
lor două guverne s-au îndreptat 
peste ocean așteptind un sprijin 
serios. Ele au nevoie de petrol, 
de cereale, de bumbac, de unele 
materii prime pentru industria 
metalurgică și de o serie de pro
duse alimentare. Peste ocean se 
găsesc toate acestea. Petrolul 
venezuelean sau mexican, grlu 
argentinian sau canadian, bum
bac american etc. Anglia și Fran
ța sperau că o singură ochladă 
îngrijorată va pune tn funcție 
convoaie de vapoare și tancuri 
petrolifere. După cite se pare lu
crurile nu se petrec chiar așa. 
Statele Unite s-au făcut a nu ve
dea privirile, iar celelalte state 
au promis livrări contra dolari. 
Ori aici e marea bubă. Rezerve- 
te de valută ale Angliei și Fran
ței sint destul de modeste și tn 
special tn dolari. Banii dați de 
americani au intrat in armament 
sau In mărfuri băgate pe git 
Așa că Anglia are o lipsă aoută 
de dolari și Franța nu mai pu
țin. După presupunerile făcute

de cercuri oficiale și gazetari, a- 
mericanii nu se prea grăbesc să 
dea alți bani fapt ce nu poate 
crea la Londra și Paris decit în
grijorare și pesimism. In mod 
oficial Statele Unite au anunțat 
că sint greutăți în livrarea de 
petrol tntructt nu se dorește a- 
gravarea relațiilor lor cu lumea 
arabă. De aceea „Sunday Times" 
califică poziția americană drept 
„anii britanică". In S.U.A., sus
ține ziarul, se naște un „puternic 
sentiment antibritanic. Acest sen
timent se manifestă in rindul ce
lor două partide politice, in rin- 
durile cercurilor de afaceri și In 
țară in general".

Dezamăgirea față de neaștep
tata poziție a Statelor Unite 
care, după părerea unora, soco
tește potrivit să se folosească de 
greutățile prin care trec aliații 
occidentali pentru a rezolva con
tradicțiile ce au mocnit pînă a- 
cum. este destul de mare. Repro
șurile de dragoste abundă. Se 
spune, mai pe ocolite, mai pe față 
că nici Statele Unite nu se pot 
socoti nevinovate de agresiunea 
din Egipt, deoarece pină acum au 
sprijinit o serie de acțiuni anglo- 
franceze. Se nutrea speranța la 
Londra și Paris că și de data 
aceasta Statele Unite vor fi în
țelegătoare.

Prin urmare, relațiile anglo- 
franco-americane se găsesc acum 
intr-un impas. Se poate presupu
ne că dinții tridentului lui Nep- 
tun au cam inceout să se în
doaie. Contradicțiile au răbufnit 
la suprafață, iar timpul nu le a- 
tenuiază, ci dimpotrivă. Cu fieca
re zi, greutățile economice și po
litice ale Angliei și Franței slnt 
tot mai grele. La primul șoc sta
bilizarea economică de care se 
făcea atît caz, mai ales in An
glia, s-a vădit a fi un mic bluf! 
propagandistic. Contradicțiile in
terne ca și consecințele pe plan 
extern — in special pe piața in
ternațională — iși spun cuvîntul 
Sprijinul american s-a dovedit a 
li șubred. Disputa e in curs. Ră- 
mine ca timpul să dezvăluie și 
mai multe aspecte ale contradic
țiilor ce macină occidentul.

AL. GIRNEAȚA
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Recepție la Moscova 
în cinstea proclamării 

R. P. F. Iugoslavia
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 29 noieiru 
brie cu prilejul Zilei Republicii, 
sărbătoarea națională a Republicii 
Populare Federative Iugoslavia, 
V. Miciunovici, ambasadorul 
R.P.F. Iugoslavia în U.R.S.S. a 
oferit o recepție.

La recepție au participat N. A. 
Bulganin, N. S. Hrușciov, L. M. 
Kaganovici, A. I. Mikoian, V. M. 
Molotov, G. K. Jukov, M. P. Ta
rasov și T. Kulatov, vicepreședinți 
ai Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., P. P. Lobanov, pre
ședintele Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
V. T. Lațis, președintele Sovietu
lui Naționalităților al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., miniștri ai 
U.R.S.S., locțiitori de miniștri, 
mareșali ai Uniunii Sovietice, ge
nerali ai armatei 6ovietice, depu
tați în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., deputați în Sovietul Su
prem al R.S.F.S.R., funcționari 
superiori din ministere, conducă
tori ai organizațiilor obștești, oa
meni de cultură sovietici.

Printre oaspeți au fost de ase
menea Cliivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romine, Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al RP.R-: 
Manea Mănescu, ministrul Finan
țelor al R.P.R., Marcel Popescu, 
ministrul Comerțului Exterior 
al R.P.R.

Au participat de asemenea și 
șefii unor reprezentanțe diploma
tice acreditați în U.R.S.S., mem
bri ai ambasadelor, atașați mi
litari, ziariști sovietici și străini.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă.

VARȘOVIA. La 29 noiembrie 
a început la Varșovia, conferința 
națională preelectorală a activiști
lor pe tărim social și politic. 
Dezbaterile au fost deschise de 
A. Zawadski, președintele Comi
tetului Frontului Național pe în
treaga Polonie, care a subliniat 
că cuvîntul de ordine al confe
rinței este unitatea poporului po
lonez. După ce a fost aprobată 
ordinea de zi a luat cuvîntul W. 
Gomulka.

TIRANA. La 26 noiembrie ac. 
s-a organizat în Palatul Cultural 
din crașul Korea o seară închi
nată R.P.R. Cu această ocazie 
s-a ținut o conferință despre rea
lizările poporului romin. prezen- 
tîndu.se apoi filmul „Republica 
Populară Rcmînă".

AMMAN. — Parlamentul ior
danian a aprobat propunerea 
primului ministru Suleiman El 
Nabulsi de a se abroga tratatul 
militar anglo-iordanian.

39 din 40 de deputați, elfi are 
parlamentul iordanian au votat 
pentru anularea acestui tratat și 
un singur deputat a votat contra.

JOCURILE OLIMPIADEI
DE LA MELBOURNE

At'elism
MELBOURNE 29 (Agerpres). 

— Corespondență specială.
în ziua a 8-a a Olimpiadei la 

„Cricket Ground" erau progra
mate numai două finale și se 
prevedea o zi calmă. Dar, un in
cident neprevăzut a produs des
tule emoții spectatorilor care au 
trebuit să aștepte 3 ore pentru a 
afla rezultatul definitiv în proba 
de 3.000 m. obstacole. Întrece
rile decatlonului și seriile la 
1.500 ni. au adus multe surprize 
fără ca rezultatele să fie excep
ționale. Timpul a fost rece, cu 
vînt și cer înnorat și mulți dintre 
concurenți nu s-au simțit în lar
gul lor obținînd rezultate slabe. 
Printre aceștia este și recordma
nul mondial la 400 m. Lou Jones 
(45"2/10) care a mers mult sub 
posibilitățile sale în finala pro
bei.

Cursa de 3.000 m. obstacole a 
început cu un atac puternic al 
norvegianului Larsen care după 
două ture conduce detașat, îna
intea unui mic pluton alcătuit din 
recordmanul mondial Rozsnyoi 
(R. P. Ungară), sovieticul Rjiș- 
cin, englezii Sh.rley și Disley. 
Rozsnyoi încearcă un atac dar 
este închis pe coardă de Larsen 
și cursa continuă cu pozițiile ne
schimbate pină în turul patru 
cind atletul maghiar reușește să 
ia conducerea cursei. Apoi în 
frunte trece sovieticul Rjișcin 
care duce trena aproape 200 de 
metri și cedează din nou locul 
lui Rozsnyoi. La intrarea în ulti
mul tur în frunte găsim pe Roz
snyoi și Larsen. Din spate vine 
puternic englezul Brasher care 
pină acum nu se remarcase de 
loc. La trecerea peste groapa cu 
apă atletul englez se intercalea
ză între cei doi fruntași ai cursei 
și îl împinge pe Larsen, țîșnind 
apoi în linie dreaptă fără să mai 
poată fi ajuns pînă la sosire.

Finala probei de 400 m. plat 
a dezamăgit pe spectatori deoa
rece s-au înregistrat rezultate 
mult mai slabe decît în semifi
nale. unde Jenkins cîștigase seria 
11-a în 46”l/10 la mare luptă cu 
finlandezul Heilsten, cronome
trat cu același timp. Clasamentul 
finalei de 400 m. plat: 1. Charles 
Jenkins (S.U.A.) 46"7/10; 2.
Haas (Germania) 46”8/10: 3—4. 
Ignatiev (U.R.S.S.) și Heilsten 
(Finlanda) 47”; 5. Jones (S.U.A.) 
48”l/10; 6. Spense (Africa de 
Sud) 48”3/10.

La 1.500 m. plat au fost trei 
serii care dădeau fiecare cite pa
tru calificați pentru finală. Cea 
mai mare surpriză a fost elimina
rea recordmanului mondial Roz- 
savolgyi (3’40”6/10) și a campio-

nu’.ui olimpic Barthel (Luxem
burg).

In eliminatorii la 200 m. plat 
femei au dominat alergătoare.® 
din Australia și în special record
mana lumii și campioana olimpi
că la 100 m. Cuthbert, care a a- 
lergat în 23”5/10. Au mai cîștigat 
în celelalte 5 serii : Itkina 
(U.R.S.S.) 24”l/10, Siubnik (Ger
mania) 
23”8/10, 
24”8/10 
24”.

24”5/10, Paul
Armitage 

și Matthews

(Anglia) 
(Anglia), 

(Australia)

Box
continuat 
ringul de 
Stadium",

Boxerii romîni și-au 
seria victoriilor joi pe 
la „West Melbourne 
cind C. Dumitrescu și Gh. Negrea 
înfruntînd adversari de recunos
cută valoare au fost din nou de
clarați învingători.

In lupta cu campioni puternici 
din S.U.A., Africa de Sud, Italia, 
Filipine, cei patru boxeri care ne 
reprezintă la olimpiadă M. Do- 
brescu (muscă) C. Dumitrescu 
(ușoară). N. Linca (semimijlocie) 
și Gh. Negrea (semigrea) nu au 
cunoscut înfrîngerea, reușind ma
rea performanță de a se califica 
cu toții în semifinale, indiferent 
de rezultatele pe care le vor ob
ține în continuare boxerii romini 
și-au asigurat medaliile olimpi
ce de bronz care li se cu
vin conform ultimei decizii 
a A.I.B.A. (Asociația internațio
nală de box) în legătură cu pre
mierea primilor 4 clasați. Desigur 
că boxerii noștri nu se vor opri 
numai aici și sînt hotărîți ca în 
intîlnirile următoare să lupte cu 
aceiași energie pentru a obțină 
victorii și mai frumoase.

Excelent se comportă în acest 
turneu boxerii sovietici dintre 
care 6 s-au calificat pentru semi
finale. O rapidă victorie a reali
zat greul Munin care a dispus 
prin K.O. tehnic in prima repriză 
de suedezul Ashman.

Hochei pe iarbă
Turneul de hochei pe iarbă a 

continuat joi cu desfășurarea me
ciurilor din preliminarii. Echipa 
Germaniei a reușit să țină în șah 
echipa Pakistanului partida în- 
cheindu-se cu un rezultat ne- 
decis: 0—0. Foarte bine au ju
cat hocheiștii din Noua Zeelan- 
dă care au învins cu 3—0 (1—0) 
echipa Belgiei.

Competiția programează astăzi 
următoarele meciuri: India Sin
gapore, S.U.A.-Afganistan și An- 
glia-Australia.
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