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Ședința Consiliului 
de Miniștri al R.P.R.

Pentru îndeplinirea sarcinilor de plan anuale cu mult Îna
inte de termen cu multă însuflețire a muncit alături de întregul 
colectiv al uzinelor de tractoare din Orașul Stalin și utemistul 
Spiru Dicu.

In fotografie: utemistul Spiru Dicu tn timpul montării unor 
piese pentru primele tractoare U.T.O.S. 2 din cadrul sarcinilor 
de plan pe anul 1957.

side-

Lamlnatorll 
din Hunedoara

Laminatorii combinatului 
rurgic din Hunedoara lucrează
de la 4 decembrie In contul anu
lui 1957.

De la începutul anului șl ptnă 
acum indicele planificat de uti
lizare a laminoarelor a fost de
pășit cu 5,1 la sută, productivi- 
taiea muncii a sporit față de 
plan cu 7,69 la sută, iar valoarea 
economiilor se apropie de suma 
de 1.150.000 lei.

La Hunedoara este mult apre
ciată contribuția pe care au a- 
dus-o la îndeplinirea sarcinilor 
de plan înainte de termen brigă
zile de tineret conduse de Vasile 
Sireschi, Ion lonescu, Nicolae 
Tunel, Vasile Cluciu, Lazăr Filip 
Gherasim Slrbu și alții.

(Agerpres)

"Electromotor**
Pe cuprinsul regiunii Timișoa

ra, la Arad, Topleț și Caransebeș, 
la Ptncota și tn raionul Reșița 
tot mai multe întreprinderi indus
triale metalurgice, alimentare, 
producătoare de bunuri de larg 
consum și-au îndeplinit înainte 
de termen planul anual.

fntreprinderea „Electromotor** 
din Timișoara și-a îndeplinit și 
ea planul anual. în anul 1956 aci 
au fost introduse mai bine de 100 
de raționalizări și invenții evi- 
dențiindu-se în mod special tină- 
rul inginer Dan Teodor eseu, in
ventator și tlnărul inginer Eugen 
Seracin, inovator. Invențiile, 
inovdțiile și raționalizările aduc 
întreprinderii economii anuale de 
peste 1.600.000 lei .

tn 11 luni ale acestui an tn în
treprindere au fost realizate 12 
sortimente noi.

Stnt demne de amintit rezulta- 
tăie tinărului comunist Ștefan 
Kovacs, strungar inovator. pre
cum și ah lui Mihcd Semian, care 
acum lucrează în contul anulu' 
1967.

creată, după naționalizare, prin 
comasarea mai multor ateliere. 
Au fost modernizate cuptoarele 
turnătoriilor de fontă și neferoa
se. Acam se lucrează la mărirea 
numărului de turații la strungu
rile romlnești existente tn exploa
tare, se studiază turnarea In co- 
chile, prelucrarea tuturor pieselor 
la mașini cu dispozitive. Toate 
acestea au făcut ca productivita
tea muncii să crească față de sar
cina de plan cu 24 la sută.

Tineretul și-a', adus din 
contribuția la îndeplinirea 
te de termen o sarcinilor 
lui anual.

Cele 44 de brigăzi din 
prindere, dintre care majoritatea 
stnt de tineret, lucrează In con
tul anilor viitori. Brigada de ti
neri sudori condusă de Cornel 
Vaslu — de pildă — a ajuns chiar 
să lucreze tn contul anului 1964. 
Tn cadrul brigăzilor există colec
tive puternice de muncă. Cu aju
torul brigăzii și in special a res
ponsabilei ei. Victoria Petru, tt- 
nărul rabotor Francisc Pazmany, 
care a împlinit doi ani de la 
solvirea școlii profesionale, a 
venit

plin 
încurc 
planu-
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un muncitor fruntaș.
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corespondentul 
„Scinteii tineretului* 

pentru regiunea Timișoara

„întreprinderea 
Metalurgică 
Bânățeanâ”

„întreprinderea Metalurgică
Bănățeană*1 din Timișoara a fost

Joi dimineafă a avut loc o ședință a Consiliului de Miniștri 
Republicii Populare Romine.

Tovarășul Chivu Stoica, președintele Consiliului de Miniștri 
făcut o largă expunere asupra rezultatelor tratativelor purtate
Moscova de delegația guvernamentală a R.P.R. cu delegația gu
vernului U.R.S.S.

Au luat apoi cuvintul mal mulți miniștri care au relevat marea 
însemnătate politică a Declarației comune semnată la Moscova și 
efectele deosebit de favorabile pe care le va avea ajutorul economic 
acordat de U.R S.S. tării noastre.

Consiliul de Miniștri a aprobat tn unanimitate rezultatele aces
tor tratative.

Cocktail oferit de însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Finlandei la București

La 6 decembrie, cu ocazia săr
bătorii naționale a Finlandei, 
Matty Pyykko, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Finlandei 
ia București, a oferit un cocktail 
în saloanele Legației.

Au participat: Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P.R., acad. Mihail Sa- 
doveanu, vicepreședinte al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Mi
ron Constantinescu, Alexandru 
Moghioroș, primi vicepreședinți 
ai Consiliului de Aținiștri, gene
ral colpelel Leontig Șălăjan, mi-
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nistrul Forțelor Armate, Marcel 
Popescu, ministrul Comerțului 
Exterior, Ion Pas, prim locțiitor 
al ministrului Culturii, A. Măi- 
nășan, Al. Lăzăreanu. locțiitori 
ai ministrului Afacerilor Exter
ne, Ana Toma, prim locțiitor al 
ministrului Comerțului Exterior, 
academicieni, oameni de artă și 
cultură, ziariști.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București.

Cocktailul s-a desfășurat în- 
ti-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

O nouă expoziție de bunuri de larg 
consum ale industriei cehoslovace
Sîmbătă se va deschide în Ca

pitală o expoziție de bunuri de 
larg consum, produse ale indus
triei Republicii Cehoslovace — 
cea de a 5-a expoziție cehoslova
că deschisă în acest an tn Bucu
rești. Printre exponate sînt moto
cicletele „Jawa" de diferite capa
cități, binecunoscute și apreciate 
tn diferite țări ale lumii, moto
reta de tip „Pionier" care con
sumă 1,5- 1 de benzină la suta 
de kilomețri, are o viteză decirpa

50 de km. pe oră, greutatea mică 
și ușurință tn manevrare. In 
prima sală a expoziției se mai află 
biciclete pentru turism și sport, 
precum și felurite produse tehni
ce din cauciuc.

In cea de a doua sală a expo
ziției sînt prezentate ultimele 
realizări ale industriei cehoslova
ce de bunuri de larg consum.

Expoziția va fi deschisă tn str. 
Oțetari nr. 2 între 9 și 18 decern 
brie, și va putea fi vizitată zilnic 
între orele 10—18.

Jocurile OLIMPICE
Un nou succes romînesc

FR. HORVATH âEcl?BVoANTzMiI>AllA
Ultima zi a turneului de lupte 

clasice a atras un mare număr 
de spectatori in sala „West Mel
bourne Stadium", curioși să cu
noască pe cei 8 purtători ai me
daliilor olimpice de aur. Luptă
torii sovietici au cpnfirmat din 
nou renumele de care se bucură 
in lumea intreagă, ciștigtnd 5 
titluri de campioni

Reprezentantul nostru la ca
tegoria cocoș, FRANCISC HOR
VATH a ratat o mare ocazie de

a deveni campion olimpic. Hor
vath a pierdut la mare luptă în- 
tilnirea cheie cu suedezul Ervin 
Vesterby. Această surprinzătoare 
înfringere l-a costat pe Horvath 
primul loc. Luptătorul romln a 
fost recompensat cu medalia de 
bronz. De remarcat că învin
gătorul acestei categorii C. VI- 
rupaiev se numără printre in. 
vinșll Iui Horvath la actuala edi
ție a turneului olimpic. In ulti
mul meet, Vtrupalev a reușit să-l

T

Autobiografie sportiva

întreacă prin tuș pe Vesterby, 
ctștigind finala.

Medalia de aur la categoria 
muscă a fost cucerită de luptăto
rul sovietic Nikolai Soloviev. I. 
Fabra (Italia) a primit medalia 
de argint iar luptătorul turc Er
bas a intrat in posesia medaliei 
de bronz. Rominul D. Plrvu- 
lescu după calculele care urmea
ză să se tncheie in mod oficial 
astăzi a ocupat locul 4.

lată lista campionilor olimpici 
in ordinea categoriilor: Nicolai 
Soloviev (U.R.S.S.), Constantin 
Vlrupaiev (U.R.SS), Rauno Ma- 
kfnen (Finlanda), Kyosti Leh- 
tonen (Finlanda), Mithat Bayrak 
(Turcia), Ghivi Kartozia (URSS), 
Valentin Nicolaiev (U.R.S.S.), 
Anatolii Parfenov (U.R.S.S.).
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Oamenii muncii din țara noastră salută
Declarația comună romîno-sovietică

In întreaga țară oamenii mun
cii continuă să-și manifeste in 
cadrul mitingurilor și adunărilor 
care au loc in fabrici, uzine și 
instituții deplinul lor asentiment 
iată de Declarația cu privire la 
tratativele dintre delegațiile gu
vernamentale ale R.P.R. și Uni
unii Sovietice.

In Capitală
La adunarea care a avut loc, 

joi după amiază, la Casa Priete
niei Romîno-Sovietice A.R.L.U.S. 
din Capitală, consacrată popu
larizării prevederilor Declarației 
comune romîno-sovietice semnată 
la Moscova ia 3 decembrie au 
participat numeroși oameni ai 
muncii, oameni de știință, artă 
și cultură, militari.

Despre „Declarația cu privire 
la tratativele dintre delegațiile 
guvernamentale ale R.P.R. și 

R.S.S." a conferențiat tov. 
Stela Moghioroș, director gene
ral adjunct al Agenției Romîne 
de Presă „Agerpres".

la Bacău
Muncitorii, inginerii și tehni

cienii Uzinei mecanice din Bacău 
au primit cu însuflețire Declara
ția cu privire la tratativele din
tre delegațiile guvernamentale 
ale R. P. R. și Uniunii Sovietice. 
După citirea textului declara
ției la stația de amplificare a 
uzinei, membrii colectivului în
treprinderii au purtat discuții pe 
marginea acestui document.

„Uzina noastră și-a realizat 
planul la producția globală pe 
anul 1956 mai devreme cu o lună 
și jumătate, iar productivitatea 
muncii a crescut cu peste 15 la 
sută. Aceste succese se datoreec 
in mare măsură și utilajelor so
vietice de înalt nivel tehnic cu

care uzina noastră este înzes
trată. Am început cu aceasta, a 
spus inginerul Popescu Gheorghe- 
Drăghici, pentru a sublima im
portanța care o prezintă pentru 
noi declarația semnată recent la 
Moscova. In acest document de 
mare însemnătate se arată prin
tre altele că Uniunea Sovietică 
ne va ajuta cu cocs metalurgc, 
minereu de fier, țevi și alte măr
furi.

Acest nou sprijin din partea 
Uniunii Sovietice ne va permite 
să ne rezolvăm mai ușor sarci
nile de plan".

Mulți alți muncitori din uzină 
și-au exprimat adeziunea unani
mă față de rezultatele tratati
velor de la Moscova.

lalte agregate siderurgice din 
combinatul nostru intrate in func
țiune în anii puterii populare au 
fost construite după proiecte so
vietice. Uniunea Sovietică ne-a 
ajutat cu utilaje moderne, cu spe
cialiști, cu materie primă, cu cocs, 
minereu de fier etc., iar pe baza 
tratativelor recent purtate la Mos
cova noi vom primi și pe mai de
parte, materiile prime necesare in
dustriei noastre siderurgice".

Declarația romîno-sovietică a 
fost salutată și de alți vorbitori, 
printre care, inginerul Aurel 
Surdu, maistrul Aurel Vlaicu, 
șeful de echipă Aurel Vicleanu și 
al{ii.

La Hunedoara
Siderurgiștli combinatuluiSiderurgiștli combinatului din 

Hunedoara au primit cu multă 
satisfacție declarația cu privite 
la tratativele dintre delegațiile 
guvernamentale ale R.P.R. și 
Uniunii Sovietice.

La adunarea ce a avut loc la 
secția furnale noi, după ce mai
strul furnalist Schwartz Arcadii 
a dat citire textului declarației, 
a luat cuvintul printre alți fur- 
naliști, prim topitorul Victor Pali, 
de la furnalul de 700 metri cubi. 
„Furnaliștii hunedoreni — a spus 
el — au primit cu bucurie decla
rația comună privind tratativele 
dintre țara noastră și Uniunea 
Sovietică desfășurate la Moscova. 
Cu sprijinul Uniunii Sovietice 
care ne a eliberat de sub jugul 
fascist țara noastră și-a con
struit o industrie grea care se 
dezvoltă continuu. Noi cei care 
lucrăm la secția furnale noi, cu
noaștem foarte bine acest lucru. 
Cele două furnale, construite tn 
anii puterii populare, ca și cele-

ln regiunea Constanța
In numeroase adunări șl cons

fătuiri, oamenii muncii din între
prinderile și instituțiile regiunii 
Constanța salută cu căldură De
clarația cu privire la tratativele 
dintre delegațiile guvernamentale 
ale R.P.R. și Uniunii Sovietice.

După ce s-a citit textul decla 
rației din rîndul muncitorilor de 
la fabrica textilă „întrecerea so
cialistă" au luat cuvintul nu
meroși participant care au expri
mat bucuria la aflarea importan
telor rezultate obținute in cadrul 
tratativelor desfășurate la Mos
cova.

„Nu este pentru prima oară 
cînd simțim ajutorul sovietic, a 
spus maistrul mecanic Vasile 
Georgescu la adunarea ținută la 
Atelierele C.F.R Palas. Cu fie
rul, cocsul metalurgic și țevile 
pe care ni le va trimite în anul 
1957 Uniunea Sovietică vor lu
cra desigur și muncitorii din în
treprinderea noastră pentru asi
gurarea în bune condiții a trans
portului feroviar".

(Agerpres)

Culeg roadele muncii lor
împărțirea veniturilor este un 

prilej de firească bucurie pentru 
membrii gospodăriilor agricole 
colective care culeg astfel roade- 
le muncii lor de-a lungul unui 
an. Printre colectiviștii din regiu
nea Hunedoara care au sărbăto
rit de curînd împărțibea venituri
lor realizate în acest an sînt și 
cei din Turdaș, raionul Orăștie. 
Muncind pămintul pe tarlale 
întinse cu ajutorul mecanizatori
lor de la S.M.T. Orăștie, colecti
viștii romîni și maghiari din co
muna Turdaș au obținut anul a- 
cesta o producție medie la hectar 
de 1750 kg, griu, 1900 kg. orz, 
2390 kg. porumb boabe și 19.000 
kg. cartofi. Colectiviștii din Tur
daș au vîndpt statului 3 vagoane 
cu cartofi și alte produse și au

valorificat prin cooperativă șl pe 
piață însemnate cantități de pro
duse animale de la fermele zoo
tehnice.

Toate acestea au sporit mult 
venitul colectiviștilor. Astfel la 
împărțirea definitivă a veniturilor 
pentru acest an, colectiviștii din 
Turdaș, după ce au oprit toate 
fondurile statutare, au primit 
pentru fiecare zi muncă cite 2,5 
kg grîu, 2.5 kg. orz, 10 kg. po
rumb. peste 8 kg. cartofi, 7 kg. 
sfeclă furajeră, precum și fasole, 
brinză, lină, varză și cite 8 lei. 
Valoarea unei ziie-muncă a ajuns 
la 68 lei.

Colectivistul Iosif Bartok îm
preună cu soția sa a primit pen
tru cele 419 ziie-muncă efectuate 
în gospodărie peste 2030 kg. grîu

și orz, aproape 4200 kg. porumb, 
aproape 3500 kg. cartofi, 3357 
lei, precum și mari cantități de 
fin, brînză. lină etc. Familiei co
lectivistului Adam Jurj i-au reve
nit 5766 kg. cereale, 3180 kg car
tofi, 3075 lei și altele.

Tn gospodăria agricolă colec
tivă „Grivița Roșie" din satul 
Spini, raionul Orăștie, la împăr
țirea veniturilor din acest an co
lectiviștii au luat pentru o 
zl-muncă, cîte 5,5 kg. grîu, 9 kg. 
porumb, diferite alte produse pre
cum și 3,50 lei.

(Agerpres)

MOSCOVA- 
orașul celui de al VI-lea 

iljFestival Mondial

f Mister Lloyd 
j are umor...
f Luind cuvintul tn Camera { 
f Comunelor, ministrul de ax- I 
j teme englez Lloyd a docta- { 
( rat că din situația crealâ In j 
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} organe de presă pe caro j 
( niciodată nimeni nu Ie-a «a- J

nuynu u uuțiuui
mite avantaje". Este greu de j 
spus cai» slut .avantajele* I 
la care se referă oratorul, ț 
deoarece el a preferat să le J 
treacă sub tăcere.

Pentru lămuriri supllmen- j 
tare ne vom adresa altor | 
păreri. Do pilda ce crede) 
ministrul de finanțe McMll- ' 
lan 7 Mal realist, el a de- j 
clarat cu puțin înainte de la | 
aceeași tribuna, că interven. j 
|la armato In Egipt a dus la [ 
maferarea taxelor vamale. I

Sâ ddm cuvintul șl cltorva | 
j organe de presă pe caro J 
( niciodată nimeni nu le-a .țr I 
; cuzat" do Intenții antloccl- j 

dentale. SO deschidem zla- j 
I ral .Dally Mall*. Intr-un ar-j 
(tlcol, el scrie cd economia i 
1 engleza „care se aflâ tn sta- j 
I re de Instabilitate, a primit) 
i o lovitura; pentru a se re- j 
( dresa vor II necesare multe | 

luni și poate chiar un timp i 
I mult mal îndelungat. Itesur- I 
I sole noastre - aratâ ziarul ~ , 
[ stnt in mare parte epuizate, i 
t Iar încrederea In lira eter-1 
j llnd a fost zdruncinata*. j 
j Alta publicație, .Nows j
( Chronicle", scrie ca .plata j 
I pentru Suez este foarte j 
[ mare*. Ziarul considera câ j 
(primejdia Inflației este cu 1 
I lotul evidenta. Pînd șl orga- \ 
j nul marilor financiari .Finan- j 
( clal Timos" subliniază lap- j 
j Iul câ .actuala crlzâ prin j 
j caro trece Anglia este cea i 
l mai sorloasâ crlzâ oeono- | 
i mied din ultimi ani".
( laid do ce chiar șl depu- i 
( tații din Camera Comunelor j 
l care — ca orice englez — j 
î slut loarte reținuți, au Intim-1 
( pinat cuvintele Iul Selwyn I 
I Lloyd cu un hohot de rls bo- j 
, meric. Cu tot calmul lor, el j 
I știu sâ aprecieze o glumă I 
j bună. Iar mister Lloyd nu se | 
l poate pltnge cd-i lipsește , 
( umorul„.
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jOmul potrivit...

( Imediat după război, pos- 
(tul de ambasador al S.U.A. In 
f Italia a fost încredințai doam- 
f nti Claire Boothe Luce. Eru 
f omul potrivit. în primul rind 
[ înclinațiile ei sufletești o atră

geau spre malurile însoritei 
ltalii, căci în ea mai vorbea , 
încă fosta artistă (de varie- j
teu, e drept, dar artistă) ] 

( Apoi se pricepe de minune la I 
f gogorițe, căci e soția patrona- ] 
J (ai revistei „Life"; in sflrșit, 
(cunoaște bine Italia căci In 1 
( vremea ei a fost prietenă <• { 
j contelui Ciano, ministrul de j 
( externe mussolinian.
( Zilele trecute, după o acti- ! 
| vitale „glorioasă" doamna J 
( Luce a demisionat.
I Postul vacant a fost incre- j 
} dințat lui James David Zeller- j 
î bach, om de afaceri din Cali- j 
j fornia. Și el e orr^l potrivit j 
(la locul potrivit. Intre anti J 
( 1948—1950 s-a ocupat cu ap'i- I 
( carea faimosului plan Mar- 1 
I shall In Italia. Vd dați seama j 
( că el cunoaște această țară i 
j cum tși cunoaște... propriul j 
J buzunar

D. L. ID. L.

Sînt fotbalist. Iubesc cu ar
doare sportul acesta. N-aș pu
tea să spun cînd am prins 
„gustul" iul. Poate in clasele 
elementare, cînd jucam în 
curtea școlii cu mingi făcute 
din ciorapii mamei, sau poate 
tn zilele cind am fost promovat 
In prima echipă a școlii. E 
cert însă — clipa cînd in.am 
îndrăgostit pentru totdeauna de 
fotbal a fost aceea cînd antre
norul Petre Steinbach mi-a 
spus :
- Ai calități băiete 1 Dacă te 

ții serios de fotbal, poți ajunge 
un jucător mare.

Cine sînt? Simplu: un tînăr. 
Vreți să cunoașteți mai multe 
amănunte? Bine 1 Să vă po
vestesc.

...Malache Constantin, acesta 
îmi e numele. Am 17 ani si 
lucrez ca strungar la atelierul 
de reparații al trustului de con
strucții al Capitalei. Despre 
anii copilăriei, nimic deosebit. 
Fire tăcută, liniștită, fără să 
strălucesc, dar sîrguincios la 
învățătură, eram, in general, 
după cum mă lăuda mama la 
vecine sau cunoscuți: un bă
iat bun.

Fotbal jucam 
cam, i._..__ ...
profesionale. ($coala 
oală 
sem 
însă

. ’ .1 așa cum ju-
numai în cadrul școlii 

’ profesio- 
metal nr. 7. Mă hotări- 
să devin strungar). Asta 
pînă intr-o bună zi...
Nu vii și tu ? — mi-a 
un coleg de școală și de 

echipă. E zi de selecție la co
lectivul „Tînărul Dinamovist". 
Apoi mi-a explicat mai pe larg 
despre ce era vorba. Am mers 
Prin ce emoții am trecut, nu 
vă mai spun. Voi reuși oare să 
fiu printre cei aleși ? întrebarea

spus

asta m-a chinuit atunci mal 
multe ore. Ne selecționa doar 
renumitul antrenor Petre Stein
bach.

— Portar vrei să fii ? m-a 
întrebat de două ori antrenorul. 
(Pe atunci eram încă destul de 
firav). Să te vedem. Și a în
ceput să-mi tragă cîteva șuturi 
la poartă. Primul a fost ușor. 
La semi înălțime în partea 
dreaptă a porții. Am reținut 
mingea destul de ușor. Al doi
lea șut a fost în partea stingă 
a porții, sus la „păianjen". Am 
sărit, însă... degeaba. A trebuit 
să scot mingea din plasă. Eram 
trist. Antrenorul dimpotrivă.

— Ai calități băiete... Apoi 
mi-a spus că pot veni încă de 
a doua zi la antrenamente. Din 
clipa aceea eram socotit ca 
component al lotului echipei de 
pitici a colectivului „Tînărul 
Dinamovist". Nu vă mai spun 
bucuria mea.

Au urmat de atunci zile pline 
pentru mine. în iiecare zi, 
după orele de școală, și mai 
tirziu, după orele de lucru de la 
întreprindere, eram pe stadion, 
fie că aveam antrenamente cu 
întreaga echipă, fie că mă pre
găteam singur sau pur și sim
plu asislam la antrenamentele 
și meciurile celorlalte echipe ale 
asociației. Cum se spune — fot
balul îmi intrase în singe. Co
legii de echipă îmi erau prieteni 
apropiați. Cu ei îmi petreceam 
majoritatea timpului liber. Ei 
mă ajutau să progresez, se an
trenau cu mine. Deseori ne pe
treceam in comun timpul liber 
în mod plăcut și folositor, mer- 
gînd la spectacole, la intilniri 
sportive etc. Prieteni sinceri, 
adevărati care nu-mi iertau

greșelile, dar care mă ajutau 
prietenește cu sfaturile sau pă
rerea lor, săritori la r..;k. 
grijulii.

Iată și primul meci. Voi 
face oare față ? Emoții, “ 
frămîntări. De fapt nici 
fost chiar atît de complicat 
precum gîndeam. Am apărat 
corect, fără gafe.

Intr-un cuvînt — bine.
Apoi... Intr-adevăr, ce a ur

mat apoi ? Antrenamente, me
ciuri, victorii, aprecieri elogioa
se, într-un cuvînt — succese I 
Devenisem titular în echipă... 
Am fost promovat apoi în echi
pa de juniori a colectivului.

— Ei. te-ai ajuns, frate I 
Fraza asta mi-a spus-o într-o 
bună zi un băiat de pe strada 
noastră din cartierul Obor unde 
locuiesc. Așa era ? E drept, ma
joritatea timpului liber îl închi
nam fotbalului. Uitasem de ve
chii prieteni sau colegi. Și poa
te aveau și ei ceva dreptate. 
Lanțul acela de succese mă im- 
bătase. In ultimul timp începu
sem să mă port arogant chiar 
cu tovarășii de echipă, cu 
mama și bunica (tata murise în 
timpul războiului). Cum la an
trenamente „socoteam" că nu 
am prea mult de „lucru" iar la 
meciurile 
asigurat, 
vitație a

— Vii
Și am ___ ,, . .

bâtă seară A doua zi 
meci. Am dansat, am cunoscut 
fete. Nimic rău, veți spune. Așa 
era ? Nu, pentru că apoi am

săritori la nevoie,
Sportivii sovietici au
entuziasmat Melbourne-ul

griji, 
n-a

echipei locul îmi era 
am acceptat prima în 
prietenilor din cartier, 
cu noi la bal ?
mers. Era într-o sîm- 

aveam

AL. PINTEA

(Continuare in pag. 2-a)

<ă) MEDALII 
It DE AUR

cîștigate
într-o singură zi

Intr-o singură zi 12 medalii de 
aur 1 Aceasta este performanța 
fără precedent realizată joi la 
Jocurile Olimpice de sportivii so
vietici care au ciștigat intr-o 
manieră strălucită concursul de 
gimnastică și cinci titluri olim
pice in competiția de lupte cla
sice.

In exercițiile liber alese gim- 
naștli sovietici au demonstrat in- 
treaga gamă a măiestriei lor, 
culegind aplauzele unui public en
tuziasmat de eleganța și precizia 
cu care au evoluat Viktor Ciu- 
karin, Albert Azarian, Valentin 
Muratov și Boris Sahlin, neln- 
trecuțil maeștri ai școlii sovie. 
tice de gimnastică. Pentru a 
doua oară consecutiv Viktor Ciu- 
karin ciștlgă titlul de campion 
absolut, dovedlndu-se totodată șl 
cel mai bun în exercițiile la pa
ralele. Campionul mondial Albert 
Azarian s-a clasat primul in exe
cuțiile la inele oferind un spec
tacol de o rară frumusețe in 
care forța și finețea s-au îmbinat 
cu stilul său original in execu
ția „crucei" care a stirnit ropote 
de aplauze. Valentin Muratov a 
obținut cele mai mari califica-

(Continuare tn pag. 3-a) L

Moscova se pregătește să tarea măreței sărbători. Stnt 
Inttmpine oaspeți din tntreaga emoționați tinerii moscoviți, care 
lume — participanții la cel de al 
VI-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenfilor, care va 
avea loc in iulie—august 1957.

★

Moscova este un oraș foarte 
vechi. El are o vlrstă de 809 
ani. Pentru prima dală tn de- 
țursul istoriei sale, Moscova 
primește in același timp un 
număr atlt de mare de străini. 
Moscova e emoțională tn aștep-

ț»

au cinstea să primească tn ora
șul lor iubit tineri de pe toate 
continentele.

Iar acum priviți ctteva 
pecte din orașul celui de 
Vl-lea Festival.
1. Rîul Moscova In centru, 
lingă Kremlin

Vederea Kremlinului din clo
potnița lui Ivan cel Mare, 

a luat fiiniăJMoî. 
cova. Tn prim plan 
se văd aleile de pe 
panta Kremlinului, 
înconjurat de rlul 
Moscova. Pe acest 
riu, tn timpul Fes
tivalului vi veți 
plimba cu șalupele

Clndva, cu multe secole 
urmă, aici .................

Z - T

>4^ 4 A

'rr^e

’ *;

1

ar
at bărcile. Printr-un canal navl-?<■ 

gabii, rtul Moscova este legal 
de marele fluviu Volga.

2. Expoziția Agricoli 
Unionali

utilaje, strunguri construite tn 
uzinele sovietice. Pe teritoriul 
expoziției se va desfășura săr
bătoarea reprezentanților ti
nerilor muncitori agricoli din 
întreaga lume.

Și aici veți merge negreșit. 
Fotografia reprezintă un aspect 
de la expozițiile permanente a- 
gricolă și industrială. Veți cu
noaște aici realizările sovhozu
rilor și colhozurilor sovietice, 
cele mai perfecționate mașini,

3. Centrul nautic

Se află tntr-o suburbie a 
Moscovei. Veți veni aici să asis
tați la sărbătoarea canotorilor, 
si vă plimbați In întunecoasa 
pădure rusă șl dacă va fi cald, 
să faceți desigur și o baie...



Irafie, căminele tineretului
Bill., A î - - kte * « W 1...X ,dî»îl. î..

(Urmure din pag. I-a)
it.i/.l 

băut. »m făcut scandat. Dimi
neața,' tirziu, a.ii ajuns acasă 
Dopa citeva ore m-am dus la 
meci amețit. nriphA

Au. urmai ăpoi alte 
tun"' de genul acestora, 
mei „prieteni", Hie Trifan, Con 
stantin Ntculescu, ConsianSi» 
Răduț și alții, .se dovediră 
avea in această d.recție multă 
inițjativă și pr.cepere. Ei iixa- 
seau cu zilele de la lucru. <in> 
pul și-l petreceau pe bulevard 
„agă;ind" -fete, la baluri, -la 
filme, la ștrand etc. Arii itt- 
cepnt să tec casă bună eu acești 
tineri. Și etnd am intirzi» 
prima dată Iu antrenament, am 
incoput să mint-, am avut o 
ședință.. »;> »- o

După' nopți nedormite, che
furi, nu mă puteam duce te an 
trenameHte și nici la intreprin 
dert. Antrenorului ii spuneam 
am aviit o ședință de produc
ție... Mbistriilui de lă între
prindere — Atelierul de repa 
rații și prototipuri București, 
unde ludratn Ca strungar — ii 
spuneam : am avut un antrena
ment special...

Mă pasionau din ce în ce mai 
mult romanele de „15 lei", ro
manei» cu polițjști, crime, vio- 
lurj. L- drept, te găseam greu, 
dar noii mei prieteni aveau gtijă 
să-mi facă rost de ele. înce
pusem să cițesc pînă și tn ate
lier neglijînd. lucrul. Tpvarășii. 
maistrul și, secretarul organi
zației U.T.M.., îmi atrag aten
ția :

—t, Nu e bine ce faci.1
Toate au mers pînă*n ziua 

cînd conducerea colectivului -a 
aflat că nu-mă duc zile întregi 
ia luchi, iar tovarășii de 1« în
treprindere că și de la antrena
mente lipsesc. Au început să se 
intereseze mai amănunțit de 
mine. Și inevitabilii s-a pro
dus. Au aflat de tot ceea ce 
fac... Și ca urmare, biroul sec
ției de fotbal a colectivului m-a 
suspendat temporar. La între
prindere mi s-a sptis clar:

— Nu avem nevoie de ăsertle- 
nea muncitori. Dacă nu te ții 
de muncă... * - ■ . i •’

Ce să fac ? Tot prietenii, 
m-au învățat: fă-ți autocritica. 
Așa am și făcut. Mi-am luat și 
angajamente. Citeva zile am 
fost „cuminte".

Apoi prietenii au insistat":
— Hai la ștrand I Facem 

baie, ne plimbăm cu barca, sint 
fete... Tentațiile au învins. 
M-am dus... Am lipsit din nou 
de la întreprindere, de la an
trenamente.

Bineînțeles, motivele mele 
„serioase" n-au găsit înțele
gere. De data aceasta comite
tul U.T.M. a hotărît să pună 
cazul meu in discuția adunării 
generale a utemiștilor. Ce 
iac? Totuși n-am curajul 
ascult părerea tovarășilor 
muncă, mustrarea lor. Cînd 
cep discuțiile, mă furișez și 
din întreprindere.

Doar citeva zile de cumințe-

mă indrj
buia s-< . ___ ______
să nu mai am dreptul să joc 
și* totuși... din Itpu.cumijite mer
geam la lucru!1 fa-irnțrehamen- 

î ’ te! Dar,,
,aven-

Noii

‘ " i i'hri (“i
"Chiar'th p'rlfrla 'duminică, e- 

clfipa urma să joace la Pitești. 
Iii poartă debuta up jucător din 
rezervele înaintării. Situația e- 
cltipci era grea. De acest ioc 
depindea doar calificarea echi
pei noasire pentru faza finală 
a '„Dmamoyiadei" la fo.bai.

Antrenorul mi-a spus clar :
' ' 1 N»| WPWWTrtWI'! ...

Totuși, m-a-m hotărît: mă
duc singur la Pitești. Le voi
face o șurpriză. Văztn.dy-mă 
acolo, cojiții dor "ruge pe ari 
trenor să mă introducă în e- 

"sujiăl 
colegi; deziTuzie insă i 
mine Antrenorul mă 
cum și de ce am venit, 
mind că din propria-mi Iniția
tivă și că... am fost învoit de la 
întreprindere pentru 
luni. Mințisem.

Marți ,sînț prins cu 
De data aceasta nici ... . 
Direcțiunea întreprinderii a ho- 
tărit concedierea mea. Colecti
vul sportiv m-a suspendat pe 
doi ani.

Ara fost copleșit. Acum de-a 
bia încep să mi se limpezească 
lucrurile. Mi-e rușine pentru 
faptele mele. Gîndul că doi ani 
nu voi mai putea juca fotbal, 
mă cutremură. Sînt disprețuit 
de tovarășii de muncă, de co-

-Timpul 
ajutind-o 
tribunele 
rile echipei pe care am pără
sit-o, citind De date aceasta 
altfel de cărți. Începi
citesc „Așa s it’oțt
lui Ostrovski. Pâve
ceaghin mi-am făcut un model. 
Aș vrea atit de mult să-i sea
măn! Voi putea oare?

,
- însemnările avtoinografke 
ale lui Constantin Matache, se 
opresc aici. Au trecut de la scrie
rea lor mai multe luni. Ce- s-a

crescțit și învățat, e 

liber mi-l petrec acum 
pt mama, asislînd în 
stadioanelor ia mecfu-

Cînd tovarășa Ana Butu, di- tașă în producție la tatreprinde- 
‘asea Populară'. Dacă la 
le muncă este gospodină, 
ifă, apoi odată ajunsă in 
■vine cu totul alta, de- 

onată, neglijentă. Și din

iit
lor U-, 
oentru 

întreabă 
Răs-

nș. - întîțnplpt lifted t,tnp;?j’ țic-ntr» » 
e- afla amănunte, ne-am adresat 

tov. Gheorghe Vlădica, secre-

ziua de

minciuna, 
o iertare.

acesta :
— Acum cîteva săptămîni, la 

sediu! colectivului nostru spor- 
tiv a venit un om in vlrstă 
S-a prezentat :

— Gheorghe Mihăilescu, un
chiul lui Matache...

Venise să transmită rugămin
tea lui Constantin Matache 
de a i se anula suspendarea, 
deoarece înțelesese gravitatea 
greșelilor și era ferm hotărît 
să-și schimbe viața. Unchiul a 
susținut apoi cererea nepotului. 
El ne-a spus că Matache lucrea
ză in același atelier cu el.

— Pot să vă spun, fără tea
ma de a greși, că a pornit pe 
drumul cel bun.

legii de echipă, Mam e.și, ea^’ a c|oua zj Matache s-a pre- 
zbuciumata ^au^ Biata^mamă I zentat Ia colectiv. Aducea Lcț- 

ă. A. vorbitPe acest drum nu mai pot 
merge. Trebuie să fac ceva.

îmi amintesc de spusele to
varășilor de la colectivul spor
tiv.

— Nu noi ne despărțim de 
tine, ci tu de noi. Cînd 
considera că meriți, te 
primi din nou în mijlocul nos" 
tru„

Ah, dt de mult doresc să re
vin în mijlocul lor. Dar cum ? 
Cine mă va crede că am înțe
les într-adevăr de această dată 
gravitatea greșelilor mele ? Mă 
zbucium...

încerc să mă schimb. Lu
crez acum la atelierul de repa
rații al trustului de construcții 
al Capitalei. Șeful atelierului, 
maiștrii, cu toții slot mulțumiți 
de munca mea. Zilele trec totuși 
greu. îndrăgostit de fotbal, 
fără să pot juca în echipa în

vom 
vom

rerea scrisă. A. Vorbit Oliintre- 
norul Steinbach. I-a cerut ier
tare pentru tot ce a făcut și l-a 
rugat să-i primească cererea.

Urma să-i dăm răspunsul pes
te o săptămină. Peste tot unde 
am întrebat de el am aflat nu
mai lucruri bune. Conducerea co
lectivului a hotărît să fie repri
mit în secție pentru a face numai 
antrenamente fără a avea drep
tul de a participa la meciuri. 
La începutul anului 1957 i se 
va analiza din nou situația.

Era emoționat pentru încre
derea pe care i-am acordat-o.

— Vă veți convinge că acum 
dorința mea cea mai arzătoare 
e să devin un om adevărat.

Se pare că dorința aceasta e 
pe cale să se înfăptuiască. în 
orice caz, faptele din ultimul 
timp dovedesc că Constantin 
Matache a pornit pe drumul 
cel bun.

„posibilități reduse" și 
alte «semen

Ne-am înșeiM.

De astadatâ,
la textiliste

_____
F W
pentru inițierea în arta culi- păcate nu este’singurul exemplu

AUNh âflKSh iu ^acest seni,;
lent ar fi îmbrățișat 
Motiva situația din 
.„ are valabilitate,

eutțițile nu au dhfiăr 
u însă in colecfiv > 
ativă față de sei 

creează.
. Vizitarea ci 
convingerea

Orice argumem 
entru a se moi 
cest caftiin nu

:e

nie și „escapadele" reincep. In
tr-o dimineajă insă sînt chemat 
la tovarășul loniță, secretarul 
organizației de partid a între
prinderii. Am rămas înmărmu
rit. In birou, alături de secre
tatul organizației U.T.M. și 
maiArdf meu, se afla antrenorul 
Petre Steinbach și secretarul 
colectivului sportiv „Ttnănil Di 
namovisi". Ș.W»

Discutau despre mine, îmi a- 
țrătă'u' ‘slabiSIuniTe, ■•Infl'dJMT 
■ sfaturi pentru viitor, îmi ară- 
' tau cine-mi sînt „prietenii" 
s și unde m-au dus aceștia. A- 

veau dreptate. Am promis să 
iiiriri—. i»riiwa-WM»iawc»»MMgaaaa—gaa—m

CONSULTApE
I

Note bibliografice

( Pteocuptedu-se să 
I creeze noi desene, 
I colectivul de foto- 
! gravură de la I»- 
( austria Bumbacu- 
I lui A din Capi

tală a introdus de 
I curlnd o inovație 
I in gravatul valțu- 
i rilor de culori cu 
( efecte din tonuri și 
f semitonuri, inova- 
{ ți* care aduce 1n- 
( treprlnderii 
!
i 
i

I 
I 
I 
I

pel 
acest ci 
intrucit nu corespunde realității.• J.4,pre. 
ocuparea că ete să fie folosite 
în mod just. Pentru întreținerea 
curățeniei nu trebuie investiții, 
In schimb este necesară o susți
nută 'Wnincă de educați» a tine
relor căministe; ori tocmai ‘ 
această direcție sînt cele 
f»»ve lipsuri 
vorbi de viaț^ 
tivitate cultural^ 
(de cămin esC .

Șe poate afirma de altfel fără 
îRraă dc a greși că și organiza-

a», > ... intrucit nu corespunde re<
[amuwlu: nete ințregH Extstâ condiții. Lipsite în: 

.aa^a»v. . . direcțiurtea intre- ocuparea ca ele să fie f
Cînd s-a deschis ușa primului "f,|latur? R°m>ne«că de
____________ te—r Bumbac se ocuoa cu dragoste, cuBumbac" se ocupă cu dragoste, cu 

grija de crearea unor condițiidormitor, ne-am oprit
inîto- bune peni.-u tijwele muiiâXttwe. 

g.asul .ovarașei Butu. plecat tîrziu, ducînd cu noi
— O clipă numai... ghetele. un noian de fapte pe care doream
Covoarele — mai tîrziu am a- să le povestim și în alte cămine. 

Matrci.au (ost adpje de (Hai )>ine —- -I*-------- —
de urî ăn — ‘erau că „Scoase din 
cutie”. Totul e proaspă^,

un noian de fapte pe care doream

De pildă, am putea poveali 
cestța la căminul dirt cale» 5____________ _ ________

totul ,cărești nr. 21, administrat de in-cutie . iouiii e proaspa», toiui-carești nr. ZI, adminislrat de în- 
slițluccjte dt curățenie. Ori un- Jtreprindfrea „Flamura Roșie". 
’de-"i intere! privirea se vide ’Aici locuiesc 78 tinere nrpncltoa- 

Roșie" și ,‘,Mâ-mina gospodarului.
In dormitor e cald. De Ia bun 

început ne-am dat seama că aici 
timpul liber este folosit din plin. 
Elena Lupulescu conspecta niște 
broșuri, Iar Gherghina Marin ter. 
minase recenzia cărții „Al nouălea 
val“. Cele mal multe din fetele 
care lipseau erau la film sau la 
repetiția echipei de dansuri.

Tovarășa Butu ne-a dat citeva. 
relații:

— Intre cele 6 dormitoare a- 
vem un concurs. Un concurs ade
vărat, ale cărui rezultate se sta
bilesc în funcție de punctele ob. 
ținute pentru curățenie, disci
plină, organizarea activității cui- 
tural-artlstice etc.

Acum este fruntaș dormitorul a 
cărui responsabilă e tînăra Zam- 
Jira Jarcu. Aici se găsește stea
gul, de dormitor fruntaș.

Să nu credeți că așa a fost de 
la început. O vreme au existat 
mari greutăți. Unele fete nu se 
împăcau cu disciplina, cu preve
derile regulamentului de cămin, 
erau neglijente fată de bunurile 
obștești. ' L,

Mari străduințe s-au depus în re nu se face primăvară", 
privința transformării caractere- Aurica Rusu este și ea frun.privința transformării caractere
lor. In acest sens, condica de în
semnări a căminului este o măr
turie a eforturilor depuse pentru 
schimbarea situației. Am citit și 
noi citeva din aceste însemnări. 
La început este înscris un îndemn 
pentru tinerele cămîniste. Apoi, 
diverse însemnări critică unele 
stări de fapt. Dintr-una am aflat 
numele cîtorva fete care odată au 
plecat în oraș în loc să participe 
la discuția in care se analiza ac
tivitatea din cămin. Tot de aici 
am aflat succesele obținute de 
tinere la cursul existent in că-

în 
mai 

rL Aici» nu se poate 
iță de ctfecttv, de »t- 
Itarală, far comitetul 
sre inexistent.

....... eco
nomii de apro
ximativ 350.000 lei 
la 50 de valțuri.

In foto; desena
toarele Florica Va
cant și Anghelinr. 
Motea discutind un 
nou model.

Foto:
AGERPRES

BeL^._.„^..  ̂ _______

(iile U.T.M. în prea mică măsură 
se ocupă de problemele legate de 
viața tinerilor căminiști.

★

Direcția generală industrială a 
linii și mătăsii din M.I.U., coor
donează atit „Flamura Roșie" cit 
și „Mătasea Populară". Se pare 
că situația căminelor nu consti
tuie un obiectiv principal al aces
tui for superior. Dacă lucrurile 
nu ar sta așa, dacă tovarășul 
Nicolae Enea, director adjunct în 
Direcția generală, ar fi mers prin

re de la „Flamura
tasea Populară".

Deschizind- ușa primului dormi
tor ne-am oprit o clipă. Era o 
dezordine aproape imposibil de 
redat.

Ne-a întîmpinat directoarea că
minului — tovarășa Nădejdea 
Chirilă.

— Clădirea e veche, așa că...
(Just)
— N-avem
— N-avem 

rea fabricii 
căminul).

— N-avem 
reșou de aragaz 1.
(Dezinteres). timpul sa se acorde mai mult in-

Observățiile din paranteză sînt te[es căminelor muncitorești, Iar 
-i-------- 1— măsurile ce se impun a fi luate

să nu se tărăgăneze.
Ar fi bine ca între căminul tn- 

treprinderii „Filatura Romineas- 
că de Bumbac" și cel patronat 
de „Flamura Roșie" să se organi
zeze un schimb de experiență, 
care ar avea o mare influență in 
schimbarea situației de acum.

LIDIA POPESCU 
VAS1LE ȘTEFAN

lemne. (Neglijentă). 
dulapuri... (Nepăsa- 
care administrează

Hwît un «Inonr cămine, el ar fi sezisat aceste defi
la 78 de fete.. ciente ar f> ,uat măsuri. Este

ale noastre.
O parte din cămîniste sînt 

fruntașe în producție. Ele dove
desc și in cămin o atitudine civi
lizată, constituind un exem
plu de urmat. Așa, de pildă, 
Elena Pop, Viorica Birsan, 
Silvia Boeru de la „Flamura Ro
șie" se străduiesc să schimbe at
mosfera din cămin, dar „cu o floa-

Clasa muncitoa

oeoooc 00000000 sooeocsoooocjj

I 
„ , 8 
De cutind un nou a 

magazin ‘ modern | 
de confecții pentru J 
copii s.a deschis la 8 
lași. Noul magazin g 
vine să îmbogă- g 
țească rețeaua de ș 
unități comerciale § 
ce au luat ființă in J 
ultimul timp in a- 8 
cest oraș prin grija | 
„Uniunii regionale § 
a cooperativelor 8 
meșteșugărești". jj 

încă din prima zl, g 
noul magazin a 8 

cunoscut o ăfluen- J 
ță de public cum- 8 
părător. Se apropie 8 
sărbătorile de iarnă | 
și micuții vor avea g 
noi bucurii.
Foto: 
EUGEN CSIKOȘ J

groparul capitalismului,
>
ziditorul’ socialismului

Vera Panova: „Serioja“
(E.S.P.L.A. 1956)

Nu se îndoiește nimeni că și un 
omuleț de cițiva ani are viața lui 
sufletească, destul de complicată, 
problemele și frămîntăriie lui. Dar 
„cei mari", preocupați de trebu. 
rile lor, trec adeseori cu vederea 
acest adevăr. Dezvăluind lumea 
interioară a micului Serioja, Vara 
Panova pledează parcă pentru o 
înțelegere și un tact deosebit in 
relațiile cu copiii, atît de sensi
bili și înzestrați cu o atenție veș
nic trează.

întimplările care se petrec in 
viața eroului povestirii nu au ni
mic neobișnuit. Captivant e insă 
să le privești — ca prinle-un 
ochean care mărește imaginea — 
cu ochii lui Serioja. Nu numai 
fiindcă astfel micile pățanii sau 
evenimente familiale capătă am
ploarea pe care le.o dă viziunea 
acestei virste și-ți trezesc intere
sul, ci, mai ales, fiindcă prin ele

REVISTA ȘCOLII
„Revista literară*. Sub acest Congres al Partidulili, a apărut 

titlu apare din trei In trei luni nr. 1 ai „Revistei li terare*, 
(deocamdată dactilografiată fi' Deși conjinutul primelor patru 
intr-un număr foarte restrlns ie numere e destul de modest, ini- 
exemplare) culegerea de produc-...................... - ...
(luni literare, In proză și ver
suri, a elevelor Școlii medii nr. 
16 din București.

Infiinfată in decembrie 1955, 
„Revista literară* este astăzi la 
al patrulea număr, împlinind In 
curlnd un an de apariție.

Cum s-a născut această cule
gere? Cine-i sint „fondatorii*? 
Răspunsul la aceste întrebări 
1-a.tn aflat nu de mult, tntr-o dis
cuție avută cu citeva dintre ele
vele școlii. Ele mi-au spus cu 
mtndrie că interesul pentru lite
ratură este o caracteristică a șco
lii lor. Nu e clasă In care să nu 
fie eleve pasionate de citirea ver
surilor și gs prozei, după cum in 
numeroase ședințe ale ' eticului 
literar unele colege prezintă lu
crări proprii, interesante, vădind 
talent.

Tocmai de aceea, tntr-o bună 
zi, tovarășa profesoară LuculescU 
Petresci ~ 
vejjbr}^ ,
produefiunite cele /nai rj 
să le tnmănuncheze f _ „ __
vistă* a școlii.

fiativa elevelpr Școlii medii nr. 
Ib merită toată lauda'.

Citirea și discutarea in colectiv 
a lucrărilor prezentate atit de în
cepătoare cit și de cele mai 
„vechi* in ale scrisului, selectio
narea materialului pentru revistă 
sint un mijloc interesant și in
structiv de petrecere a timpului 
liber, un bun prilej de dezvol
tare a gustului pentru literatură, 
de ascufire a spiritului critic.

Nu mai puf in importantă este 
pregătirea pentru „tipar* ( sau 
mai exact pentru dactilografiat) 
a manuscriselor cil și insăși 
„tipărirea* lor, operajiuhl care 
cer din partea elevelor care tnde- 
plineșc această muncă, multă aten- 
ffe, căci cele scrise sint văzute de 
zeci de ochi și mai mare rușinea 
să lași să se strecoare greșelii.

Răsfoind numerele apărute, de 
la bun început te impresionează 
plăcut evidenta preocupare a co- 

•redacțional" 
I mai inp

Daneș Sanda, închinată supe
riorității morale a ontuiui sovie
tic șl poezia „Scrisoare despre 
pămtntul patriei* a elevei Ori- 
goriu Elena, cea mai tlnări co
laboratoare (a publicat in martie 
1956 fiind abia in clasa a V-a).

Spirit de sinteză și putință de 
a sezisa esențialul dovedește re
cenzia romanului lui V. Kave
rin „Carte deschisă*, semnată de 
eleva Schmidt Ileana ; scoțtnd tn 
evidență personajele și eveni- 
mentele cele mai caracteristice, 
recenzoarea a reușit să facă o 
prezentare interesantă a cărții 
trezind interesul colegelor de a 
citi acest roman.

Ca o remarcă generală, cred că 
pînă tn prezent s-a dat prea 
multă prioritate versurilor, in 
comparație cu lucrările tn proză, 

ce privește tematica, e re- 
indabil să se aleagă subiecte 
n'viața de școală, de organi- 
, să se acorde atenția cuve

nită recenziilor, cronicilor lite- 
tare a operelor mai de seamă ale 
■scriitorilor romlni și străini indi
cate pentru tineretul școlar, cpre 
să îndemn» elevele In citirea ăte- 
ratprii.,'

1 n orice caz apariția „Revistei 
literare* (titlul ce-l drept e cam 
pretențios) a Școlii medii nr. 16 
din București este o inițiativă 
care merită a fi luată in seamă 
și urmată și de elevii din alte 
școli.

CORNELIA MANC1UR

cu Georgeta a, prapua ele- leșiivului „tehnico-redacțional" 
istf selecfioneze împreună de a da o prezentare cit mai tn- 
'.fiunite cele mai rfițșitf„,și grijită culegerii editate. Coperta 

intr-o .je- avînd titlul scris In două culori,
. .... ___

Propunerea a fost primită cu textele frumos dactilografiate și 
bucurie șl după multe discuții legate, toate arată dragostea ele-

chenarul cu care e împodobită.

■gate, toate arată dragostea ele
velor pentru revista lor.

Dintre lucrările apărute se re
marcă prin vioiciunea versului 

t", a elevei

avute In cadrul cercului literar— 
transformat adesea intr-un adevă
rat .cenaM — la 23 decembrie ___ __________
1955, In cinstea celui de al ll-lea poezia „(Jn om bogat'

îl cunoști pe adevăratul Serioja 
— iste) și zburdalnic, dar Îndu
ioșător de neajutorat uneori, cum 
l-a surprins Vera Panova cu in
tuiția fină a mamei și a scrii
toarei.

Serioja e încă tare mic — pen
tru el Fima cea roșcovană „e ma
re: a și Împlinit opt ani" — dar 
și-a format o experiență proprie 
care îi e de mare folos în rapor
turile cu lumea „neînțeleasă" a 
vîratnicilor. Știe că trebuie să fii 
prudent cu cel mafi — sînt pu
ternici și stăpini pe situație — 
dar își ia revanșa țratîndu-i su 
o fermecătoare superioritate (ma
ma îl întreabă dacă » răufarti tă
tic și el răspunde că da, nu pen
tru că e sigur de asta, ci „fiindcă 
simțise că ea dorea să-i răspundă 
așa"). Sau iaetă-l cugetind cu 
condescendentă la ciudățeniile lor 
(oamenii mari spun multe „Vorbe 
fără rost", de unde o fi scos ma
ma că frățiorul cel nou născut 
e frumos și deștept etc.). Umorul 
se împletește aici cu o ușoară 
tristețe căci contactul lui Serioja 
cu viața nu are întotdeauna nu
mai laturi amuzante; există și mo
mente grave, ca nedumerirea pli
nă de reproș a copilului mus rat 
pentru că și-a spus cu sinceritate 
părerea despre un om in virsiă 
și îndurerat de această nedrep
tate.

E remarcabilă șl priceperea cu 
care e sugerat spiritul de obser
vație al băiețașului. In mintea lui 
Serioja se întipărește trecerea 
vagabondului ieșit din închisoare 
căruia I se dă să mănince ciorbă 
gătită cu o zi înainte, tntr-o por
nire de amărăciune la gîndul că 
mama și tatăl adoptiv vor să-l 
părăsească plecind în altă loca, 
litate, copilul și-i imaginează tn- 
torcindu-se necăjiți și umili, ru- 
gîndu-se să fie lăsați să tale lem
ne, în timp ce el ii spune mătușii: 
....Dă-le supa rămasă de ieri"...

Povestirea Verei Panova, scri
să cu căldura și gingășia care o 
caracterizează, il apropie cu mă
iestrie pe cititor de lumea celor 
mici. Calitatea traducerii realiza
tă de Emma Beniuc e un argu
ment tn plus pentru această lec
tură încînlătpare.

In Editura de stat 
pentru literatură politică 

a apărut:
- CONGRESUL AL XX-lea 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

AL UNIUNII SOVIETICE 
Cuvintări, rapoarte, rezoluții, 

hotăriri 
(volum legat)

600 pag. 14,70 lei

Poporul nostru muncitor luptă 
plin de abnegație pentru con
struirea socialismului de înfăptui
rea căruia depinde înflorirea pa
triei, transformarea Romîniei în- 
tr-o țară industrial-agrară înain
tată, ridicarea continuă a bunei- 
slări materiale și culturale a oa
menilor muncii.

In lupta pentru înfăptuirea a- 
cestui .ideal, in mersul pe drumul 
ce duce spre Socialism, drum pe 
care și l-a ales liber poporul 
nostru, s-a făurit și se întărește 
mereu unitatea moral politică a 
întregului popor muncitor. Uni
tatea aceasta este o uriășă forță 
capabilă să înfringă orice greu
tăți in calea construcției socia
liste și să stea scut cuceririlor 
revoluționare ale oamenilor mun
cii impotrlva tuturor atacurilor 
dușmanilor dinlăuntrul și dinafa
ră tării.

Pentru continua consolidare a 
unității moral-politlce sint hotă- 
ritori.-asemenea factori ca: rolul 
cbnducător al partidului marxist- 
lăninist al clasei muncitoare, he 
gemonia clasei muncitoare in stat 
și in construcția socialistă, alian
ța țărănimii muncitoare cu clasa 
muncitoare sub conducerea aces
teia din urmă, frăția oamenilor 
muncii de orice naționalitate, so
lidaritatea internațională bazată 
pe principiile Internatfijnalîsmului 
proletar. Și’așa curți se vede, toa
te acestea depind inainte de toa 
te de forța, coeziunea și conștiin 
ta clasei muncitoare, de gradul., 
in care ea își indeplinește rolul

istoric al proletariatului. Fiind 

loăce de producție' și concentrat 
în mari întreprinderi, fiind clasa 
cea mai exploatată și asuprită, 
proletariatul este menit prin în
săși situația sa să se elibereze 
nu numai pe sine, ci să elibereze 
în același timp, pentru totdeauna 
întreaga societate de exploatare 
și asuprire. ' 5

Explicînd că societatea burghe
ză a produs mijloace de produc
ție atit de uriașe îneît seamănă 
cu vrăjitorul care nu mai poate 
stăpini puterile întunericului pe 
care le-a dezlănțuit, Marx și En
gels scriau : „Dar burghezia nu 
a făurit numai armele care îi 
aduc moartea; ea a creat și oa
menii care vor mîntii aceste arme 
— muncitorii moderni, proleta
rii". Și mai departe: „Cu dez
voltarea marii industrii, burghe
ziei îi fuge așadar, de sub pi
cioare însăși baza pe care ea 
produce și-și însușește produsele 
Ea produce, înainte de toate, pe 
proprii ei gropari. Pieirea ei și 
victoria proletariatului sînt deo
potrivă de inevitabile".

Aceste cuvinte erau scrise spre 
mijlocul secolului trecut în anii 
cind, odată cu dezvoltarea tot 
mai accelerată a capitalismului, 
proletariatul începea să se pună 
in mișcare. Dezvoltarea industriei 
aduce nu numai creșterea ca nu
măr a proletariatului; concentra
rea în mase tot mai mari, creș- 

_______ _______ ___ __ terea forței proletariatului făceau 
1 mul a apărut din capul locului ca ciocnirile individuale dintre 
i- w .. .____________ , ____ a. muneitoGși burghez să ia tot mai

mult caracterul unor ciocniri In
tre două clase. Rezultatul aces
tor lupte nu era succesul ime
diat, ci unirea mereu crescîndă 
a muncitorilor. Proletariatul — 
în mlinile căruia se află vii
torul — se organiza în clasă,

dială ale mișcării muncitorești și 
comuniste internaționale, coaliția 
claselor exploatatoare organizea
ză o contraofensivă țintind la 
zdruncinarea unității lagărului 
socialist și a partidelor comuniste 
și muncitorești, în vederea restau
rării capitalismului în țările so
cialiste și a dezlănțuirii unui nou 
război. In aceste condiții proble
ma întăririi unității forțelor pă
cii, democrației și socialismului 
în jurul clasei muncitoare are’ 6 
deosebită actualitate.

Hegemonia clasei 
în lupta împotriva 
duiru capitaliste și 
rirea socialismului 
este tema articolului de față.

★
întreaga istorie a comunismu

lui științific este indisolubil le
gată încă de la apariția sa de 
soarta istorică, de existența, 
creșterea numerică și ideologică 
a proletariatului, de organizarea 
luptei sale de la formele elemen
tare la cele superioare, de greu
tatea specifică tot mai mare a 
clasei salariaților moderni în via
ța socială, de dezvoltarea rolu
lui de hegemon al clasei munci
toare in revoluția socialistă.

Apariția proletariatului modern 
a raporturilor de clasă caracte
ristice societății capitaliste intre 
burghezia exploatatoare și prole
tariatul asuprit, au produs o 
imensă cotitură în lupta de clasă.

muncitoare 
vechii orîn- 
pentru fău- 
— aceasta

ziunea șl conștiin- *n acyvjtatea politică, în gindi
♦ gra rea teoretică. Astfel ineît marxis-

isiorîc ai proieiariaiurui. Fiind Făuritorii socialismului știin- 3 t Pr,l?'elar’ațu’?i
legat de cele mai înaintate mij- țific au meritul de a fi înțeles'®5. întotdeauna, în fiecare țara, 
' ' - ----------- - importanța istorică a acestui pro- \ "A.legata de lupte proletena-

ce» obiectiv și de a fi dat tn o- !
pera lor fundamentarea teoretica;., 
a rolului, sarcinilor și 
proletariatului în lupta pei 
transformarea revoluționară a 
societății.

Axul demonstrației lor îl con
stituie descifrarea din înseși da-

înnnfTinmnnHnHnHr^^ 9 9 înnnnnnnnHnnnHnrKnirmnnnnmHnnHr^ 3 a o o
imensei majorități". Intr-adevăr luționare, pe groparii capitalului, letariatului condus de Partidul U.R.S.S., construcția socialistă în 
păturile mijlocii și îndeosebi ță-, pe asanațorii vechii lumi — lui Lenin, a fost factorul hotă- •■' ■•■ ■
rănimea și meșteșugarii urmează proletarii. t.......................... ..... - -
proletariatul pentru că numai lup
ta alături și sub conducerea cla-

! sei muncitoare le eliberează din
exploatare și le ridică din îna
poiere. f „ ...

In al patrulea rind: fiind o
mișcare mai intîi naționala, lupta

Reluind torta comunarzilor 
francezi, proletarii Rusiei, unde 
se mutase centrul revoilutionar 
mondial datorită diverselor con
tradicții sociale ce se înnodau, 
s-au situat în frunte înscriind 
epopeile revi

lui Lenin, a fost factorul hotă- țările democrat-pomjlare au < 
rîtor al victoriei Marelui Octom- vedlt capacitățile erdatoare Trri<

tot

inui a aparul am capui iocuip> 
rtmducațor sub calaurirea detașa- ca ideologia celei mai asuprite 
men u ui sau de avangarda a socjetății capitaliste —
partidul marxist emnist. proletariatul — fiind expresia

în fața victoriilor incontesta țeoreticg a intereselor vitale ale 
0:le de însemnătate istorica mon- rnun2itorimii.
      Una din ideile fundamentale 

e \ . . . . . I ale Manifestului Partidului Co-
. „SrnUetH tinpr^tn ' / munist redactat de Marx și En- ..

2-a 7 decewtrze țocmaj w Jdeea ^rodului aceasta jn partid politic.

imr.re» tenrenea I SpNjinindu-Se pe aceste îdcî 
nilor si tecticii Marx Engels au demonstrat 
in luote pentru Stiint1f;c că In societatea capita- 
revolutonară a’,i5tâ numai ^'««Natur putea revoluționara a deV(;nl stegarU1 revoluției socia

liste» Cit ăesfft comuniști ei. Mă.
Jtmi că‘aeeșt’a reprerintă pUtrrea 

teterituMteî'wonomice a °prolete- î înaintată a masei mun-
riatului, a caracterului său consec- » c?r - J“er®s^
vent revoluționar. „Dintre toate °,cm.al. interese e mtregului pro- 
clasele care se contrapun In zi-±,?3‘j „î°"St' 
lele noastre burgheziei, singur tuim ca clasa, răsturnarea domi- 
proletariatul este o clasă cu bu.r/h„e“- "ferirea pu eru
adevărat revoluționară. Celetelte , 
clase decad și pier odată cu 
dezvoltarea marii industrii; pro
letariatul dimpotrivă este pro
priul ei produs".

Cum se explică așadar caracte
rul consecvent revoluționar al 
proletariatului ?

In primul rînd: proletarul este 
lipsit de orice proprietate. Spre 
deosebire de toate celelalte pături 
mijlocii care oscilează datorită 
dublului lor caracter — pe de o 
parte oameni ai muncii, pe de 
altă parte mici proprietari — in 
revoluție, proletarii .nu pierd de- 
cît lanțurile avînd o lume de cîș- 
tigat.

în al doilea rînd: pe cînd tn 
trecut toate clasele care cucereau 
puterea supuneau întreaga socie
tate unei noi exploatări spre a-și 
.asigura poziția dobtndită — pro
letariatul nu poate cuceri pute

rea dectt înlăturînd sistemul ex Ș, „ _____ „ r ..
ploatării capitaliste și odată cu mai strinse in puternice partide 
aceste orice sistem bazat pe 
exploatarea omului de către om.

In al treilea rînd: în timp ce 
toate mișcările precedente fuse 
seră mișcări în interesul unor 
minorități - „mișcarea proletară 
este mișcarea independentă aj 
imensei majorități în interesul

riatului, a caracterului său consec-

v<o-
------.------------------ linen- 

se ale muncitorimii industriale, 
marile sale rezerve de energie și 
talent constructiv pe care Te pune 
în folosul făuririi unei vieți îm
belșugate pentru toți cei ce mun
cesc. 1

Mi

brie.
încă dinaintea cuceririi puterii 

politice de către clasa munci
toare, pentru Lenin și bolșevici 
era întrutotul clar că rolul de he
gemon în revdluție al proleta- 

i nu. ttebtiie cu nimic di-.
v , ! . ■ ditpă preluarea puterii;' gărzii
rugIna oportunistă ; că rolul sau conducător —:care ----- -

garanta consecvența mișcării în
dreptate spre răsturnarea bur
gheziei — trebuie menținut și în
tărit în noul stat al oamenilor 
muncii făurindu-se dictatura pro
letariatului. Rolul conducător al 
proletariatului tn lupta pentru 
învingerea burgheziei, pentru sfă- 
rîmarea statului oprimator, tre
buie continuat și dezvoltat In
tr-o nouă formă, constructivă, în 
opera de făurire a noii econo
mii și vieți socialiste.

Odată cu victoria revoluției 
socialiste se schimbă situația 
proletariatului. In condițiile ca
pitalismului proletariatul a fost 
o clasă asuprită, o clasă lipsită 
de orice proprietate asupra mij
loacelor de producție, singura 
clasă direct și în întregimi opu
să burgheziei și singura in stare, 
din această cauză, să fie revolu
ționară pină la capăt. Doborind 
burghezia și cucerind puterea po
litică proletariatul a devenit cla
sa dominantă; el deține puterea 
de stat, dispune împreună cu 
toți oamenii muncii de mijloa
cele de producție, condu
ce elementele și clasele inter
mediare șovăielnice, reprimă Îm
potrivirea exploatatorilor, tn ace
ste noi forme proletariatul își 
continuă infăptuirea rolului său 
istoric, fiind hegemonul maselor 
în opera de făurire a socialismu
lui și comunismului.

In condițiile operei de construi 
re a socialismului, clasa munci 
toare constituie una din princi
patele clase producătoare ale so 
cietații. însemnătatea industriali
zării socialiste ca bază a reorga
nizării și dezvoltării socialiste a 
Întregii economii, explică rolul 
deosebit de important al clasei 
muncitoare în formarea produsu
lui social. Construcția socialis
mului și trecerea |a comunism în

tn frunte înscriind gemon în revoluție i
.. . „ jluționafe ale apijor rialului pu trebuie cu nimic
1905 și 1917. nffhuat după preluarea pute

In’lăturînn ...i r *.. n
Lenin și partidul bolșevicilor au 
făctif' să strălucească puternic în 
zorii secolului nostru paloșul 

istrat proletariatului revoluționar rus. 
pita- Oricine răsfoiește lucrările lui

Lenin din prima perioadă și 
ptnă in ultima zi a vieții sale, 
nil poate să nu vadă cu cttă per
sistență răzbate din e'e ca o 
Idee conducătoare, mereu pre
zentă, mereu pe prim plan, ideea 
hegemoniei proletariatului în re
voluție. a faptului că acesta este

’ rirea socialismului. Comuniștii 
sint acei ce înțeleg limpede con
dițiile, mersul șl rezultatele ge
nerale ale mișcării proletare: in 
diferite momente ale luptei dintre 
proletariat și burghezie comuniștii. 
reprezintă întotdeauna interesele 
mișcării in totalitatea ei; tn di
feritele lupte naționale ale prole
tarilor ei scot in evidentă și sus
țin interesele comune, indepen
dente de naționalitate, ale între
gului proletariat.

Și tocmai pentru că aceste teze 
teoretice au fost expresia gene 
rală. a condițiilor reade ale unei 
lupte de clasă existente șl nu 

' „principii inventate sau descope- 
. rite de cutare sau cutare refor

mator al lumii" istoria însăși le-a 
confirmat pe deplin. întregul se
col ce desparte zilele noastre de 
anii de mijloc ai secolului trecut 
a fost marcat de anii maturizării 
proletariatului, ai unirii sale tot

viluție. a faptului că acesta este 
„inotorul intelectual . și moral, 
înfăptuitorul fizic" al transfor
mării socialiste a societății.

Zdrobind pe narodnici Lenin 
a arătat că nu țărănimea ci nu
mai proletariatul industrial 
poate purta pe umerii săi puter
nici, oțetiți, sarcina conducerii 
maselor in revoluție. Zdrobind 
pe liberalii de tot felul Lenin a 
arătat că nu burghezia, ci numai 
proletariatul revoluționar poate 
fi conducătorul revoluției bur. 
ghezo-democratice și al transfor
mării acesteia in revoluția socia
listă. Zdrobind pe menșevicl Le
nin a arătat că proletariatul spre 
a putea învinge in revoluție nu 
trebuie să lupte izolat și să des
considere capacitățile revoluțio
nare ale țărănimii, ci trebuie să 
sț pună in fruntea țărănimii și 
a- tuturor păturilor semiprole- 
tare conducindu-le pe calea re
voluției.

Astfel s-au și petrecut lucru
rile. După înfrîngerea primei re
voluții din 1905-1907, după o lun
gă activitate pregătitoare, odată 
cu evoluția istorică ce radicaliza 
masele și in primul rînd prole
tariatul, alianța revoluționară 
6lib conducerea clasei muncitoare

și organizații, de anii pregătirii 
sale pentru marile acțiuni revo
luționare ce-au început odată cu 
secolul XX. Intrarea capitalismu _r__________________ _______
lui în stadiul său ultim — în im- a fost, făurită. In fața ei s-a nă- 
perialism — putrefacția capitalis- roit nu numai absolutismul, dar
mului muribund, au scos In stra- șl puterea burgheziei. Și tocmai 
dă pe baricadele acțiunilor r«vo- lupta maselor sub hegemonia pro-

1
larxfcmui fjce eduqația avan- 

_ tih proletariatului, partidului 
muncitoresc, pentru ca proleta
riatul să preia puterea și să ducă 
întreg poporuTspre socialism, să 
îndrume și să organizeze noua 
orinduire, să fie învățătorul, con
ducătorul, îndrumătorul tuturor 
celor ce muncesc în opera de or
ganizare socialistă a vieții.

Aceasta a arătat-o cu claritate 
experiența primei țări care a 
construit socialismul — expe
riența istorică a Uniunii So
vietice. Și în construcția comu
nismului rolul conducător revine 
glorioasei muncitorimi sovietice 
călăuzite de partidul său, Înțe
leptul Partid Comunist al Uniu
nii Sovietice.

O nouă confirmare a acestei 
fundamentale idei marxistleni- 
niste a adus-o experiența țărilor 
democrat-populare din Europa și 
Asia. Deși avind trăsături spe
cifice fiecărei țări, desăvlrșirea 
revoluțiilor burghezo-democrati
ce, infăptuirea revoluțiilor socia
liste și a transformărilor revolu
ționare in țările democrat-popu
lare a confirmat pe deplin faptul 
că o cerință esențială, comună tu
turor țărilor în Irecerea de la ca
pitalism la socialism o constituie 
hegemonia clasei muncitoare. Pe 
baza aceste, experiențe tov Hruș- 
ciov arăta la istoricul Congres 
al XX-lea al P.C.U.S. că în toa
te formele de trecere la socialism 
o condiție indispensabilă și ho- 
tărîțoare este exercitarea condu
cerii politice de către clasa mun
citoare. în frunte cu partea ei 
înaintată și că fără aceasta nu e 
cu putință trecerea la socialism.

Zadarnice sint eforturile im
perialismului și ideologi1 >r săi 
plătiți de a Încerca să nege ma
rele rol istoric progresist al pro
letariatului tn zilele noastre. 
Doar pehtru oricine este un fapt

I
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vjoja ,de organizație •»
merge brosr

la Șantierul naval Galaji ?

Alegerea Consiliului
da oon are al asociației

La Șantierul naval din Galați 
muncesc peste 1.000 de tineri, un 
număr însemnat dintre ei fiind 
utemiști. Pentru educația tinere
tului de- «ci răspunde, în primul 
rind, organizația- U.T.M. Cum în
deplinesc această sarcină birou
rile celor 18 organizații de secții 
și comitetul U.T.M. pe între
prindere? Dacă analizăm această 
problemă se poate vedea că sar
cina este îndeplinită numai in 
parte.

In primul rind organizația 
U.T.M. de la Șantierul naval din 
Galați nu folosește așa ctfm tre
buie pentru educarea tineretului 
acest minunat ' mijloc — îhvătă- 
mîntul politic, Pentru învățămin- 
tul politic au fost recrutați aci 
16 propagandiști care să conducă 
cele 5 cercuri „Să ne cunoaștem 
patria" și 11 cercuri de studiu a 
istoriei P.M.R. și cursuri serale. 
9 propagandiști au fost instruiți 
la cursurile de pregătire organi
zate de comitetul regional U.T.M. 
pe baza hotăriril biroului C.C. al 
U.T.M.

De cînd s-a deschis învățămîn- 
tul politic a tredut mai bine de 
o lună de zile. Deci, trebuiau să 
fie predate trei -lecții, urmînd ca 
acum să se facă pregătirea celei 
de-a patra. Dăr la Șantierul na
val Galgți Ia majoritatea cercu
rilor șf a cursurilor s-a predat 
doar o sfngueă’ lecție, cu ocazia 
deschiderii lor. Așa de pildă,j în 
sectorul mecanic 27 de tineri s-au 
înscris să urmeze cercul „Să ne 
cunoaștem patria". Propagandist 
a fost recrutat tov. Aurel Bahrim. 
Ajutat de biroul organizației 
U.T.M., la predarea primei lecții 
a reușit să:și mobilizeze cursan- 
ții; însă de atunci nu . a mai pri
mit acest ajutor în mobilizarea 
cursanților și cea de-a doua lec
ție nu fusese predată nici pînă 
în ziua de 26 noiembrie. Degeaba 
a mers propagandistul la tov. 
Tănase Enache, secretarul orga
nizației U.T.M. de secție, să cea
ră ajutor, pentru că nu l-a pri
mit. Utemiștii Ion Bădin și Petre 
Gheorghe, amîndoi membri în bi
roul organizației U.T.M., nu con
stituie un exemplu, nici ei nepar- 
ticfpînd cu regularitate la cercul 
politic.

Și > propagandiștii Ținea Sîtn- 
petru. Sterea Ilie și alții au pre
dat tot cite o singură lecție. In 
multe organizații așa cum sînt 
acelea din sectorul sudură —pro
pagandist tov. Petre Neagu, sec
torul mecanlc-montaj — propa
gandist ton Chiriac șl tn altele 
nu s-a predat nici prima lecție.

Oare membrii comitetului U.T.M. 
pe șantier nu sînt vinovați de a- 
ceste tărăgăneli și rămîneri în ur
mă în învățămîntut politic? Desi
gur că ei în primul rînd sînt aceia 
cara dau. dovadă, dț pasivitate și 
lipsa de rașpunifcre. 'Tot. Obn- 
stantin Murai, adjunct cu educa
ția politică în comitetul U.T.M 
este răspunzător în primul 
rind pentru aceasță situație 
El nu numai că nu s-a îngri
jit de deschiderea în toate orga
nizațiile a cercurilor și cursurilor 
politice dar nici în sectorul Unde 
lucrează nu a ajutat pe propagan
dist să predea prima lecție.

Deși sînt în comitetul U.T.M. 
15 membri și 5 supleanțî, ei nu 
au făcut nimic pentru buna func
ționare a învățămîntului politic 
U.T.M. Unii dintre ei, ca Gumitru 
Modiga, Neculai Codreaflu și 
alții, doar cu numele sînt membri 
ai comitetului.

,ă de pasivitate și 
i^reJ-’Tov. C6n-

SAAPARAMLPACEA
ÎN LUMEA ÎNTREAGĂ

eclarajia secretariatului F.M.T.D.
PjtfKC-■ "6 (Ageri./
"tS Bucftpeshra fost’

dată' publicității., următoarea 
declarație a secretariatului 
Federației Mondiale a Tinere
tului Democrat;

CESCU"

iuziasitTntr-o atmosfel

nstitutul
lVasile Vîlcju,

din 
Pimen 

consiliului re
gional A.R.L.U.S., contraamiralul 
Mihai Nicolae, protopopul raio 
nu'ui Hfrșova, Ion Dragomir, me
canicul inovator de la D.R.N.M . 
Lazăr Vasilescu, Feodor Gavri
lov. fruntaș în producție la între
prinderea piscicolă Constanța, 
Derviș Mamurie, responsabila co
misiei de femei de pe lingă sfa
tul popular regional și alții.

In Consiliul F.D.P. al regiunii 
Ploești, au fost aleși 25 de mem 
bri Printre acețtia se află tova
rășii D. Balalia, prim secretar al 
Comitetului regional Ploești al 
P.M.R., Gheorghe Baciu de la 

, cilarmonica de Stat din Ploești. 
C Constantin Ciufu, maistru la uzi- 
p :a constructoare de utilaj petro- 
ți'fer „1 Mai", Constantin Istrate. 
pr eședintele G.A.C. din comuna 
Tîi rgușoru Nou. Gh. Stan, maistru 
so ndo1- la schela Boldești, C 
Di/scălescu și Gh. Ravaș, secre
tari ! ai comitetului regional de 
par tid

I, i consiliul F.D.P. al regiunii 
Bai; i Mare, printre cei 25 de 
meb. "i aleși se află tovarășii Io- 
sif M iogoș, prim secretar al Comi- 
tetuli 'i regional Baia Mare al 
P.M.R’— Francisc Bunder, medic 
la înt. reprinderea „Drapelul Ro
șu", V ida Geza sculptor, laureat 
a] pret niului de stat, Ion Zegrea- 
nu, țăr,an muncitor din comuna 
Lăpușel, raionul Șomcuta Mare. 
Nicofae Roman, miner, Lokli Ște
fan, mu; ocitor fruntaș la G.A.S. 
Ardud r, aionul Satu Mare și al
ții-

De multe ori comitetul U.T.M. 
nu-ți respectă nici propriile hotă- 
riri De exemplu, cu puțin in ur
mă s-a linul o ședință de comitet 
unde s-a analizai desfășurarea 
învățămîntului politic. După dis
cuții aprinse toți membrii au 
constatai că învățămintul politic 
merge prost și cu toți» au stabilit 
unele măsuri menite, să ducă la 
îmbunătățirea' situației. Se . stabi
lise ca fiecare membru din corni 
tet să răspundă de cite ©.orga
nizație de secție în care sa a 
jute pe propagandiști in buna 
desfășurare a activității cercu
rilor. Insă această hotărire nu a 
fost respectată, ața că cercurile și 
cursurile politice continuă să ra- 
rnînă doar cu numele.

De asemenea, comitetul U.T.M 
pe întreprindere (secretar tovară
șul Georgică Mocanu) nu îndru-

• Capita 
cursul zilei de joi adunările de 
constituire a Consiliilor raionale 
ale Frontului Democrației Popu
lare in Vederea alegerii deputa- 
ților in Marea Adunare Națio
nală a R.P.R.

in sala de festivități a Sfatu
lui Popular al raionului 23 Au. 
gust numeroși oameni ai muncii, 
fruntași ftî producție-dlrj’bziriele 
șl fabrttțle raionului-, oamehi de 
știință și editură; reprezentanți 
di organizațiilor de partid’ și erb- 
șttijti ’au participat lă adunarea 
de alegere a Consiliului raional 
F.D.P.

Tov. Ion Răchleru, secMar al 
Comitetului raional 23 August 
al P.M R. a făcut propuneri pdri- 
tru constituirea Consiliului raio
nal al F.D.P Penttu Consiliul 
raional F.D.P ău fost aleși în 
unanimitate 15 membri' printre 
care Nicolae Matei, prim secre
tar al Comitetului raional 23 
August al P.M.R.', președinte, 
Radu Drăgan, președintele Sfa
tului Popuiar al raionului 23

</

nesc U .T.AjL-iiilați., A<®sta^ dew 
terminal o slab'!? 0(|litMe a tecțiM 
lor predate. De pildă, propagan
distul Tache Cernicâ a citit, din 
broșură, pagină cu pagină lecțiile 
I-a și a Il-a la cercul de stu
diere a istoriei P.M.R.

Comitetul orășenesc U.T.M.-Ga 
lăți deși cunoaște că invățămîn- 
tul se desfășoară slab la șantie
rul naval, amină totuși de la o 
zi la alta luarea măsurilor me
nite să îmbunătățească munca. 
Pe șantier a fost mai înainte 
tov. Manole Terițeanu; secretat al 
Comitetului orășenesc U.T.M.-Ga
lați, Insă ajutorul lui s-a rezu
mat doar la ținerea unei ședințe 
de comitet.

E timpul ca atit Comitetul o- 
rășenesc U.T.M.-Galați cît și co
mitetul U.T.M. din întreprindere 
să ia măsuri urgente pentru a a- 
sigura desfășurarea în bune con- 
dițiuni ă învățămîntului politic 
U.T.M. la. Șantierul] țțaval Cțșlați. ,

1ANCU trifan
Corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru regiunea

Comi"
Jinci-

. . îprof.
țtrescu, membru 

Jhfăl Aferiemiei R.P.R., 
Mariu Foglți, medic șef al sec. 
(ici sanitare raionale, Mihai 
Costea director ai liceului nr. 13 
băieți și alții.

Numeroși oameni ai muncii din 
raionul Lenin au participat la 
adunarea de constituire a Con
siliului Raional F.D.P.

Printre cei desemnați ca re
prezentanți în Consiliul raional 
F.D P: se numără : Emil Cernea, 
prodecan al Facultății de Științe 
Juridice. Beate Freda-nov. artis
tă, Maria Alexartdrescu, munci
toare la întreprinderea „Tricota
jul Roșu", Mihai Nicolae, prim 
secretar al Comitetului raional 
Lenin al P.M.R., Elena Uta„ în
vățătoare la școala nr. 147 mix
tă, Teodor Prunea, președinte al 
Comitetului ratodăl A.R.L.U.S., 
Aurel Nițcscu, președinte al Sfa
tului Popular raional și alții.

•toarl
1

în țarâ
Iti-țâri'dinfitniâ 4V se consti- 

; tpig-^pnsilijfa regionale ale Fron
tului Democrației Populare pen
tru alegerea deputaților ,-jn Ma
rea Adunare Națională.

cretar al Comiretu,..» w 
regiunii Autonome Maghiare. P 
Benke, membru al Asociației f< D; 
tilor deținuți și deportați polit >ț> 
antifasciști, Csiki Jozsef, mecan ,,c 
de locomotivă, sculptorul Cso r- 
vasyl Istvan laureat al Premie >• 
Iul de Stat, preoții David Lazăr '< 
Laszlo Tompa, dr. Szekdy Ka 
roly, secretarul bazei de cerce
tări științifice din Tg. Mureș a 
Academiei R.P.R., colectivista 
Farkaș Lujza din Acățarl, profe
soara. Edith Liszka etc. Intr-o 
scurtă ședință care a avut loc 
după constituirea sa, consiliu) 
F.D.P. al Regiunii Autonome Ma
ghiare a ales Biroul Compus din 
9 membri.

In consiliul Frontului Demo
crației Populare al regiunii Sta
lin au fost aleși 25 de membri 
printre care: Maxim Bergheanu, 
prim secretar al Comitetului re
gional Stalin al P.M.R., Ion Ți- 
rea președintele consiliului sin
dical regional Stalin, Ion Stolan, 
muncitor fruntaș la uzinele de 
tractoare „Ernst Thălmann", Ke- 
lemen Kalman, muncitor la uzi
nele „Electro-precizie", episcopul 
bisericii evanghelice Fr. Mflller, 
Președintele Biroului Consiliului 
F.D.P al regiunii Stalin, alcă
tuit ulterior este Maxim Ber
gheanu.

In sala clubului Șantierului na
val maritim din Constanța a a- 
vut loc adunarea de constituire a 
Consiliului regional F.D.P. Cons
tanța.

Printre cei 26 de membri aleși

Alegerea 
membrilor comisiilor’ electorale

Oamenii muncii din întreaga 
țară se pregătesc pentru alege
rea deputaților In marea Adunare 
Națională.

In Capitală și In toate regiu
nile au fost constituite 437 de co
misii electorale de circumscripție 
alcătuite din reprezentanți ai or
ganizațiilor Partidului Muncito
resc Romîn, organizațiilor Uniu. 
nii Tineretului Muncitor, sindi
catelor, cooperativelor, asociații
lor culturale etc

Comisiile electorale de circum
scripții antrenează la organiza-

rea directă a alegerilor mii de 
oameni ai t nuncii. Ele veghează 
la aplicarea întocmai a dispozi
țiilor Legii pentru alegerea de- 
putaților în Marea Adunare Na
țională, la fntocmirea la timp a 
listelor de plegători și ia adu
cerea lor la cunoștința generală, 
la delimitarea' sccțiilcir de votare, 
înregistrează (Candldații propuși, 
se îngrijesc d e distribuirea bule
tinelor de vot către secțiile de 
votare, judecă eventualele întim. 
pinări cu privire la candidați, to
talizează rezu.'tstcle alegerii de 
la secțiile de vidare din cuprinsul 
circumscripției respective elibe- 
rînd celui ales-» certificatul dove
ditor al alegerii lui. In aceste 
zile începe in Întreaga tară — 
in comune, orarie și raioanele Ca. 
Ditalei —• înscrierea cetățenilor 
cu drept de vo I în listele de ale
gători.

Potrivit legii, Mi cetățenii cu 
drept de vot inc lusiv cei care do- 
bîndesc acest dr ept în ziua ale
gerii, vor fi trtscriși tn listele 
de alegători.

Atit în timpul întocmirii liste
lor cît și după âl'ișarea acestora, 
cetățenii au posib ilitatea să le 
consulte la centrei.e de înscriere 
precum și la țentreJe care vot fi 
special ijmenajate tlh acest sdop. 

---- hIiiVW”
Șî de data aceasta pescuitul 

a fot bogat. Membrii brigăzii 
tovarășului Andrei Vla'dlmir 
descarcă plini de bucurie vi- 
natul.

In fotografie: de pe va„'ul 
„Victoria Deltei" de la punc
tul Sf. Gheorghe, crapul și 
morunul iau drumul piețelor 
de desfacere.

legați) Mudenților din Inștilutul 
agrorfonuc „Nicolae Bălcescn" au 
ales miercuri după amiază consi. 
liul de conducere al primei lor 
asociații studențești.

Desfășurarea adunării de con
stituire a Asociației a t indent® t| 
din Institutul agronfcuicj Re
flectat puternic avintur 'gellțrarctl' 
care viitorii inginere-ogronomi. 
silvici,- zocștehnicieni sau 
t|celL JnțimpiRă acțsț tnțgr 
(Rrsnfmeni. Asiultind , țxpiin 
cu privire la proiectul dc pjogxam 
a! asociației, pe care a făcut-o 
asistentul Ștefan Vasile, împu
ternicitul comisiei Orășenești pen
tru organizarea asociațiilor stu
dențești delegații au aprec'at ro
lul important pe care asociația 
îl va avea în viața lor. Darea de 
seamă a relevat faptul că din 
1337 de studenți ciți numără in
stitutul, numai 20 nu au depus 
adeziunile de înscriere în asocia
ție.

Cei 20 de vorbitori care au luat 
parte la discuții printre care nu
meroși membri ai corpului profe
soral, și-au exprimat dorința de 
a sprijini asociația în activitățile 
pe care aceasta le va întreprinde.

Participai!ții la adunare au fă
cut o primire călduroasă tovară
șilor I. Dorobanțu și Dumitru 
Ducu, reprezentanții muncitorilor 
de la uzinele „Selnănătoarea" și 
„Tudor Vladimirescu", care au 
oferit sprijinul lor tovărășesc ti
nerei asociații studențești.. Mesa
jul făuritorilor de mașini agri
cole, al căror sprijin studenții de 
azi, jugi.necii. da mîine, ,Î1 vor 
simți riu-fcMal In JacMtăt?-ci ț. 
pe ogoarele pe care vor lucra, a 
fost primit cu aplauze furtunoase.

Trecîndu-se la alegeri, delega
ții au ales într-o atmosferă însu
flețită 23 de membri- în consiliul 
asociației, 22 de delegați la con
ferința orășenească pentru alege
rea consiliului asociațiilor stu
dențești din București și trei 
membri în comisia de cenzori.

Adunarea a adoptat apoi textul 
unei telegrame adresate Comite- 
ttilui Central al Partidului Mun
citoresc Romîn în care se an
gajează să facă din Asociația 
studențească a Institutului agro
nomic „Nicolae Bălcescu" un 
mijloc eficace de îmbunătățire a 
procesului de învățămînt, de crea
re a cadrelor necesare agricultu
rii noastre.

din Institutul agronl 
flectat puternic avintuf gel
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In situația actuală fo 
file intereselor tineretului tind ț 
să desfășoare o campanie de >«ț 
calomnie ți dușmănie pentru a 
otrăvi atmosfera ți a reînvia 
„răboiul rece". Situ^ia actua-

Ciftlc^iiițiMrWbni disful ^^It^Jșl^l^iCp’oVitJfî
•‘;s»Răfbr* anrmem Ăin nou-ti- jjaCteloHIiiltttire, 4 fnloniafv-

hor- 
irtantț 
nerea

j •

'paCtefoMfiiH____ » ______
niului, a cursei înarmărilor, 
care amenință cu o catastrofă 
mânjii ‘
rite | 
in apărarea păciit secretaria
tul' F.M.T.D. se pronunță pen
tru înfăptuirea dezarmări), 
inclusiv reducerea forțelor ar
mate, pentru retragerea trn. 
|>e!or de pe toate teritoriile 
străine, pentru încetarea ex‘ 
periențelcr cu armele nu
cleare și interzicerea acestor 
arme, pehtru controlarea te- 
restră și aeriană a măsurilor 
cu privire la dezarmare. Este 
necesar să se garanteze suve- 
ranitatea și independenta tu
turor popoarelor, țn confor
mitate cu principiile Chrtel 
ONU.

Sprijinim propunerea gu
vernului elvețian privind con
vocarea niței corjferlnțe a șe
filor guvernelor Angliei. In
diei, U.R.S.S.. S.U.A., Fran. 
ței.

In ultimii ani au fost de- • 
puse eforturi încununate de 
succes pentru îmbunătățirea 
situației internaționale. Tine
retul care a început să se bu. 
cure de binefacerile desțiii 
derti inconJărlf.lși .flă seama 
de pericolul razBoitiilii și al 
consecințelor lui.

Tineretul nu va admite tul
burarea relațiilor de prietenie 
stabilite in ultimul timp. în 
prezent, mai mult declt ori
cînd, în față pericolului se
rios sînt necesare colabora
rea și eforturile comune ale 
diferitelor forțe ale tineretu
lui. F.M.T.D. cheamă tinere
tul, organizațiile de tineret 
din toate țările să-și: întărea
scă vigilența în fața uneltiri
lor dușmanilor păcii șl sM-și 
dubleze eforturile in lupta 
împotriva pericolului războiu
lui.

Secretariatul F.M.T.D. de
clară câ este gata să ia con
tact cu toate organizațiile de 
tineret in problemele partici
pării tineretului la activitatea 
de apărare a păcii.

• rteretul tuturor jurilor, in ul- 
; timele săptănEni situația in- 
’ i'F '

ațes

ne*ă sa să cfîemc Tineretul să 
lupte cu forțe noi pentru a a- 
păra bunul cel mai de preț — 
pacea in lumea întreagă.

In Egipt a fost dezlănțuit 
războiui. Forțele armate ale 
Israelului, Angliei și Franței 
au săvîrșlt o agresiune preme
ditată pentru restabilirea do
minației străine asupra Cana
lului de Suez și a privilegiilor 
colonialiștilor in Egipt și in 
alte țări.

Popoarele și tineretul, in-
• dignate de acțiunile agresori- 
j lor au obținut încetarea focu-
• lui și au făcut să eșueze aceste
• uneltiri alte colonialiștilor.
• După aceasta însă, este nece-
• sat să se pună capăt îricetlne-
• iii îngrijorătoare în retragerea

trupelor agresorilor de pe 
teritoriul egiptean. înceti
neală care amenință cu
reluarea războiului. F.M.T.D 
sprijină cererile juste p1e' ti
neretului egiptean care luptă 
pentru independența și suvera-

ț nitatea țării sale și se declară 
■ solidare cu' muncă sa 'in do

meniul construcției naționale. 
a^TOlT^a3" 

a! războiului care continuă în 
Algeria ne pronunjam cu ho- 
tarîre pentru dreptul la liber
tate șî independentă pentru po
poarele Orientului Mijlociu șl 
ale Africii, cît și pentru toate 
popoarele lumii.

r.M.T.D. sprijină eforturile 
depuse de tineretul ungar pen
tru organizarea vieții, pentru 
organizarea mișcării de tine
rei, care corespunde cît mai 
deplin năzuințelor tinerilor 
muncitori, studenfi, elevi și 
sprijină activitatea lui comu
nă cu toate popoarele, care ur
mărește să facă viața și mai 
fericită în Ungaria democrată 
și independentă, să trăiască 
in pace și prietenie cu tinere, 
tul tuturor țărilor.
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(Urmare din pag. t-a) 
la sol și sărituri iar Borisfive la sol ți sărituri iar Boris 

Sahalln a fost primul Ia cal cu 
miner. Gimnaștii japonezi au ob
ținut un singur titlu la bară fixă, 
prin Tashiaki Ono. Pe țări echi- 
pa LM.S.S.^cîțtigțKdetașat lk

. PE SCUBT
• Titlul de campion la proba 

individuală de salne a fost ctș-ini .. ___.
tigat de trăgătorul maghiar Ru
dolf Karpati.

• Echipa Indiei a devenit pen
tru a țasea oară consecutiv cam 
pioană olimpică de hockei pe iar
bă, invingînd Joi în finala com
petiției, echipa Pakistanului cu 
1—0 (0—0).
• In meciul derbi al competiției 

de polo pe apă echipa R.P. Un
gare a dispus cu scorul de 4—0 
(.2—0) de echipa U.R.S.S., fiind 
virtuală clțtigătoare a turneului 
olimpic.

.... nuni situația m- 
iionplș sil cMPpliat.lB 
'rtomșrțl ș<țprqtariajful 

LT.tL consideră ca o oato- 
â sa sa cfîemc Tineretul să

: amenință cu o catastrofă 
«liala.țQH , la cotcți llite- 
fAțt care (și ridică‘glasul o
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(Agerpreș)

Echipa Uniunii Sovietice c-a detașat net 
de a doua clasata

Marele 
sportivii 
olimpice 
clasice 
U.RS.S. .........  ......
ciabil față de echipa S.U.A. in 
clasamentul neoficial pe țări 
Avansul echipei U.R.S.S. este a 
cum de peste 100 de puncte. De 
asemenea, cele 12 medalii de 
aur cîștigate ieri au permis echi
pei sovietice să treacă ți în frun 
tea clasamentului alcătuit după 
numărul medaliilor de aur.

Clasamentul pe țări: 1. U.R.S.S 
' ------- . -4651/s:

puncte.
, 5. R.P 

Anglia 
i puncte. 
Japonia 

7a punc-

succes repurtat joi de 
sovietici în competițiile 
de gimnastică ți lupte 

au făcut ca echipa 
să se distanțeze apre

596'/2. puncte, 2. S.U.A. 
puncte, 3. Australia 2161,'.
4. Germania 189'/a puncte, 
Ungară , 167'/s puncte, 6, 
152'/2 puncte, 7. Italia 145
8. Suedia 129 puncte, 9.
120 puncte, 10. Franța GI'/j r_._ 
te, 11. R.P. Romină 83 puncte,

12. Finlanda 82'/2 puncte. 13. R 
Cehoslovacă 66'/2 puncte...

Repartiția medaliilor: U.RS.S.
— 35 medalii de aur — 24 me
dalii de argint — 30 medalii de 
bronz, S.U.A. —- 31 medalii de 
aur —- 24 medalii de argint — 
14 medalili de bronz, Australia— 
II medalii de aur — 7 medalii 
de argint — 14 medalii de bronz, 
H P. Ungară — 7 medalii de aur
— 9 medalii de argint — 7 me
dalii de bronz. Italia — 7 medalii 
de aur — 8 medalii de argint — 
9 medalii de bronz, Suedia — 7 
medalii de aur — 4 medalii de 
argint — 3 medalii de bronz, An
glia — 5 medalii de aur — 8 me
dalii de argint — 10 medalii de 
bronz, R P. ROMINĂ-----5 ME
DALII DE AUR - 3 MEDALII 
DE ARGINT - 4 MEDALII DE 
BRONZ, Japonia, Germania etc.

londial îi tot cratice și socialiste, ca forța con- și-au mai exercitat un timp in- listă a agriculturii, de înfăptuire lui confirmă justețea politicii 
a^AictatArii ,—-------- ------------- j- --

pta Uf p0IJStrz^^
lical

bui reeduc.ați milioane de _țărani ducător în opera de construire a tră. P.C.R. a creat și condus
- ... . „ _ ........ clasei U.T.C.-ul pe, linia unei politici

cbnsecvente , proletare, de clasă, 
acordînd întotdeauna cea mai 
mare atenție nucleului proletar 
al organizației dp tineret, legării 
sjle indestructibile de masele ti
neretului muncitoresc. In perioa
da ilegalității, ca și in anii ‘ re
gimului democrat-popular, tinere
tul muncitoresc al țării noastre, 
condus Je partid, a. fost în prime
le rînduri, a dovedit spiritul său 
revoluționar, patriotismul șl ab
negația sa, a exercitat' 6 ftzfl-'. n- 
ță mereu crescîndă asupra tutu
ror categoriilor de tinerel.

Tineretul muncitoresc, este un 
participant activ la opera.de con
struire a' socialismului în țara 
noastră ; munca entuziastă a brl- 

, găzilor de tineret,' a zecilor de 
mii de tineri fruntași și inova
tori, realizările minunate ale bri
gadierilor. de pe șantierele națip-, 
»alâ și locale ria iată' fapte care’ 

, au situat tineretul muncitoresc* in 
( prfkiele rînduri ale tincretu'ui dm 

țara noastră. Rezoluția ce
lui de-al ffriea Congres al 
U.T M. a cerut ca orga
nizațiile U.T M să ridice munca, 
de cuprindere în U.T.M. a tineri-' 
lor ’din întreprinderi la nivelul 
influenței pe care o are U.T.M., 
astfel ca marea majoritate a’ti
nerilor muncitori să fie cuprinsă 
in U.T.M.

Urmind învățăturile și în
demnul partidului, U.T.M. este 
hotărit să-și îmbunătățească mun
ca în rînduf tinerilor muncitori, 
să întărească ndcleul său prole-, 
tpr, să sporească influența mun
citorească, revoluționară asupra 
celorlalte categorii de tineri.

Hegemonia clasai muncitoare 
este b ideie marxist-feninfstă 

______ , _m.__ _______ călăuzitoare în rtletsuT înainte al 
cift>îrt ;.iO|mt'«u; totâri® pdli-T poporului, nostru condus de par
ties partidului său marxist-leni- 
nlst; își sporește eforturile ' în 
munca creatoare și apără cu vi
gilență cucerir.ile revoluționare.

Caracterul de hegemon al pro
letariatului are o deosebită tn- 

revo-

rale, de 
ai pojarul’ 
‘ătîat tovărăs

partidului. Aceasta este o nea
bătută politică proletară de clasă, 
o politică marxist-leninistă Axul 
acestei politici îl constituie reali
zarea cu strictețe, în toate sec 
toarele, a rolului conducător al 
clasei muncitoare: în statul de
mocrat-popular, în alianța cu ță
rănimea muncitoare, în îndruma
rea intelectualității legate de po. 
por. în făurirea unității oameni
lor muncii de diferite naționali
tăți, în toate ramurile economiei, 
vieții de partid și obștești.

Tocmai din rîndurile muncito
rilor se recrutează, în primul 
rînd, cadrele de conducere în a- 
paratul economic și de stat —- 
zecile de mii de lucrători ener
gici, talentați, cărora le este Ca
racteristică aplicarea consecventă 
a politicii partidului, lupta ho- 
tărîtă împotriva birocratismului 
și inerției.

Congresul al II-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn a cerut 
să ee asigure în partid creșterea 
numărului de muncitori în special 
din industria mare care lucrea
ză direct la mașină — in așa fel 
îneît elementul muncitoresc să 
devină preponderent în partidul 
de avangardă al clasei munci
toare.

Caracterul marxist-leninist, 
proletar al politicii partidului, 
sprijinirea sa în primul rînd pe 
forța socialistă cea mai înainta
tă — ^ț^clașa muncitoare ^unirea 
sub conducere^ clasei muhcițoărt 
a tuturor oamenîfej.' muncii 
iată izvorul forței partidului 
nostru, a regimului nostru demo
crat popular 

Acesta este un lucru general 
recunoscut și de aceea politica 
partidului se bucură de sprijinul 
necondiționat al întregului nos
tru popor.

Partidul învață clasa munci
toare ca tn procesul transformării 
societății să ee transforme ea în-

__ ______ __ _____ , __ ___ .. . . po- săși. Așa cum spusese Lenin, sub c» poporul nostru muncitor este seninătate pentru mișcarea ț_._
țieî .națlonafeT coionfale. demn- tidului și mișcării muneftorești cialistă, de transformare socia- porului — construcția socialismu- dictatura proletariatului vor tre- ferm hotărit să apere rolul con- luționară de ,tineret din țara noas- | Pag'. 3-a 7 noiembrie 1955
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că proletariatul 

hotărît pertirur.
în zilele noastre proletariatul re
voluționar este în primele rin- 
duri ale luptei pentru democrație 
și progres, că el este susținătorul 
cel mai hotărit al mișcării de ne
învins a eliberării naționale, 
anticolonialiste a popoarelor, că 
el ridică barajul cel mai puternic 
în calea instigatorilor |a un nou 
război mondial.

Și oare nu tocmai rolul hotărî- 
tor al mișcării muncitorești in re
zolvarea ,celor mai vitale proble
me contemporane ale omenirii, a 
făcut ca de la cele mai diferite 
oficini politice ale trusturilor și 
pină la cele mal aristocratice 
cercuri să se lanseze apeluri tot 
maț insistente către muncitorime? 
Oare nu tocmai acest impetuos 
avint. al. mișcării muncitorești a 
împins pînă și pe cuvioșii misio
nari politici ai papalității să 
„sărbătorească" ziua de 1 Mai 
adresind muncitorilor, chemările 
lor puse în slujba reacțiunii ?

Sub influența partidelor comu
niste si muncitorești marile ma
se ale proletariatului, internațio- 
nai. consecvente misiunii lor is
torice. se eliberează într-o măsură 
mțreu mai mare de sub influenta 
ideologiei burgheze contrarevolu
ționare și a prejudecăților opor
tuniste, , .
întăresc unitatea revoluționară, 
urmează cu tot mai multă con
secvență ideologia revoluționară 
a marx.ism-leninismului. Infrîn- 
gtnd uneltirile reacțiunii. întărin- 
du și unitatea în jurul partidelor 
comuniste și muncitorești, cre
dincioase internaționalismului 
proletar masele proletare își do
vedesc fidelitatea față de. Ideile 
hegemoniei proletare. Așa cum 
spunea tovarășul Suslov în Ra 
portul ținut cu prilejul celei de 
a 39 a aniversări a Revoluției 
din Octombrie, ne aflăm In pra
gul unei noi epopi de avint a 
m șcărli muncitorești.și comuniste 
internațjonale ,

Ideile marxist-Ieniniste despre 
prol^«i<iait(J,ca .fțrjppr,. al capita 
lismului, „qă JieeaDOiL al. r.evol.u-

a zileloi^noastre în lupta pentru 
pace, democrație și 
confirmă și rodesc 
mult ca oricînd.

★
Istoria mișcării

socialism se 
astăzi mai

gJîiatWlMlW le apusene înaintate și caîn re
voluția din țara noastră rolul 
conducător revenea burgheziei, 
această teorie submina rolul con
ducător al proletariatului în de- 
săvîrșirea revoluției burghezo- 
democratice și-i scădea avîntul 
revoluționar.

Congresul al V-lea al P.C.R. 
din 1931 a zdrobit aceste concep
ții arătînd, pe baza aplicării 
marxism-Ieninismului la situația 
din țara noastră, că revoluția 
burghezo-democratică va fi desă
vârșită fără burghezie și împotri
vă burgheziei, sub hegemonia 
proletariatului și sub conduce
rea Partidului Comunist. Și așa 
cum prevedea Congresul, condu
ced masele muncitoare cele mai 
largi în lupta pentru desăvîrșirea 
revoluției burghezo-democratice, 
ducînd această luptă pînă la ca
păt, clasa muncitoare, sub con
ducerea Partidului Comunist din 
Romînia, a deschis prin aceasta 
porțile înspre revoluția socialistă.

Cu eroism și abnegație prole
tariatul țării noastre și-a înfăp
tuit misiunea istorică fiind prin
cipala forță a insurecției armate 
ce a înlăturat dictatura fascistă, 
fiind în primele rînduri ale luptei 
pentru democratizarea țării, pen
tru înfăptuirea revoluționară a 
reformei agrare, pentru reface
rea economiei, pentru înlăturarea 
monarhiei și proclamarea repu
blicii populare. Clasă conducătoa
re în sistemul .dictaturii proleta
riatului din țara noastră, stăpînă 
pe mijloacele de producție, aliată 
și conducind masele largi ale ță
rănimii muncitoare și celelalte 
pături ale oamenilor, muncii — 

i muncitoare e-a

__  _ ,___ muncitorești 
din țara noastră constituie o con
firmare a tezelor despre hege
monia proletariatului. Proletaria
tul — produs al dezvoltării in
dustriale capitaliste a țării noas
tre — odată'cu maturizarea sa. 
înfăptuită în focul luptelor de 
clasă, a înălțat pe o treaptă su
perioară tradițiile' revoluționare 
ale poporului. Fiind abia în 
primii ani ai însușirii conștiinței 
socialiste științifice; lipsit de un 
partid consecvent revoluționar, 
proletariatul din Romînia, chiar 
în prima perioadă de dezvoltare 
a mișcării muncitorești, s-a do
vedit singura forță fermă, înain
tată, capabilă să cohducă lupta 
poporului muncitor. Proletarii au 
sprijinit în urtele centre răscoala 
țăranilor din 1907 împotriva liniei 
trădătoare a elementelor opor
tuniste : proletariatul a manifes
tat și a luptat împotri
va războaielor imperialiste dl 
toate că oportuniștii vîn,duseră
interesele maselor și alunecaseră 

___ Pe pozițiile șovinismului. Fie și 
licMdează^ scindarear și numai aceste poziții clare, lipsit» 

”, de echivoc, luate de proletariatul 
revoluționar, alături de tot șirul 
luptelor sale împotriva exploa
tării și asupririi burghezo-moșie- 
rești sint o dovadă evidentă a 
spiritului revoluționar, consec
vent al muncitorimii noastre.

Crearea Partidului Comunist 
din Romînia în 1921 mareînd vic
toria leninismului asupra, opor
tunismului în mișcarea munci
torească din țara noastră, a pus 
în frunlea proletariatului nostru 
detașamentul de avangardă, con
știent, capabil să ridice șpiritul , 
revoluționar spohtan al muncito- clasa noastră 
rimli la nivelul superior al con. transformat și a devenit' hege- 
științei socialiste revoluționare. monul operei de construcție so- 

Cu toate acestea .a_șupra._Par-^ciaHșță, de indușt.rialjzare

■ AJr ct^_.
Gh. Gheorghîu-Dej în Raportul 
C.C. al P.M.R. la cel de al II-lea 
Congres al P.M.R., clasa noastră 
muncitoare muncește pentru sine 
însăți, pentru binele tuturor oa
menilor muncii, ea este o clasă 
conducătoare în stat. „In frunte 
cu avangarda el marxist-leninistă 
folosind ca instrument puternic 
statul pe care l-a creat, clasa 
muncitoare călăuzește cu pri
cepere și fermitate masele de ță
rani muncitori ți intelectualitatea 
pe drumul luminos al socialis
mului".

Marile capacități creatoare, a- 
vîntul ți dîrzenia clasei noastre 
muncitoare s-au verificat ți s-au 
călit în focul luptei pentru dez
voltarea economică a țării noas
tre pe făgașul socialismului, luptă 
în care clasa muncitoare are ro
lul conducător. In lupta eroică 
pentru îndeplinirea planului cin
cinal, sub steagul întrecerii so
cialiste. muncitorii vîrstnici și 
tineri își însușesc atitudinea 60- 
cialistă față de muncă și avutul 
obștesc, își ridică continuu nive
lul tehnic ți profesional, fac mi
nuni de vitejie în activitatea 
modestă de fiecare zi. Un însem
nat rol în mobilizarea forțelor 
creatoare ale oamenilor muncii 
îl are, odată cu dezvoltarea con
științei socialiste și retribuirea 
socialistă a muncii. Așa cum a- 
rată Hotărîrea C C. al P.M.R., 
Consiliului de Miniștri și C.C.S., 
la baza noului sistem de salari
zare ce se studiază, trebuie să 
stea o mai mare cointeresare, a 
muncitorilor și colectivelor de 
muncitori prin crearea unei mai 
directe legături între salarii și 
creșterea productivității muncii

Operă a eroicei noastre «lase 
muncitoare, a țărănimii munci
toare, aliata sa de nădejde, a in

so- telectuaiității credincioase

și mici patroni, sute de mii de... socialismului ce aparține < 
funcționari și slujbași ai statu-' muncitoare sub călăuzirea în

cercată a Partidului Muncito
resc Romîn. ■

Unde, poate duce, alături de alți 
factori, slăbirea politicii proletare 
de clasă au arătat-o evenimentele 
petrecute în Ungaria' Dacă con
trarevoluția a reușit să ridice
capul, aceasta s-a datorat nu nu- 
mai acțiunii dușmanilor socia
lismului dinafara și dinlăunirul 
țării ci și greșelilor fbstei con 
duceri de partid și de stat. A- 
ceasta s-a rupt de mase și n-a 
cunoscut starea dg spirit din rin. 
durile clasei muncitoare In Par
tidul ' *■ ' ”
garia 
citori 
tidul 
acest 
muncitoare putea să-și 
cuceririle, să le consolideze .și să 
le dbșvplte. Dar — șgțși aim. a 
rătă ' rererttti 1 ‘ articol mn Prav
da — în rîndurile partidului ce
lor ce muncesc au pătruns in nu
măr mare și elemente naționa 
liste mic-burgheze, au intrat și 
oameni străini, carieriști care au 
vrut să folosească partidul 
propriile lor scopuri

In țara noastră partidul duce 
o consecventă politică de 
călăuzindu-se neabătut de 
tipiul marxist-leninlst al 
moniel clasei muncitoare.

Răspunsul pe care clasa 
tră muncitoare l-a dat contrao
fensivei forțelor imperialistă, 
strîngîndu-și și mai mult findu.-ile 
In jurul partidului este o confir
mare de nezdruncinat a rolului 
său conducător țn lupta poporu
lui muncitor.. Acum, mai mult ca 
oricînd, în fruntea întregului po
por muncitor clasa noastră mun-

lui, de intelectuali burghezi, vor 
trebui subordonați cu toții statu
lui proletar și conducerii prole
tare, vor trebui învinse întrfnșii 
obiceiurile și tradițiile burgheze.

Totodată vor trebui reeducați 
printr-o luptă îndelungată și pro
letarii înșiși care se eliberează 
de propriile lor prejudecăți mic 
burgheze nu deodată, nu printr-o 
minune, nu din porunca unei 
lozinci, a unei rezoluții sau a 
unui decret, ci numai printr-o 
luptă de masă îndelungată și 
grea împotriva influențelor mic 
burgheze de masă.

Dar noi știm că proletariatul 
este incomparabil mal revoluțio
nar și consecvent, mal ferm și 
călit decît oricare altă clasă. Noi 
știm că sămînța socialismului 
științific găsește cel mai bun pă 
mint, pentru a încolți tocmai în 
inimile și mințile muncitorilor 
Noi știm că astăzi, cînd de mult 
este înfăptuită unirea mișcării 
muncitorești cu socialismul știin 
țific. focrpal mișcarea muncito
rească este cea care revarsă a 
supra tuturor celorlalte categorii 
de oameni al muncii lumina con
cepției revoluționare despre-lume, 
le înarmează și le educă în spirit 
revoluționar.

Poporul nostru este mtndru de 
fiii săi proletari care sînt tot ce 

,j?a!
de abnegație și 

amenii muncii din 
țara noastră. Țărănimea munci
toare. intelectualitatea devotată 
poporului privesc cu cel mai 
profund respect clasa munci
toare pentru tradițiile sale revo
luționare, pentru capacitatea sa 
creatoare, pentru talentul său or 
ganizatoric, pentru hotărîrea și 
Unitatea sa In lupta cu greutăți
le construcției socialiste, pentru 
exemplul abnegației sale. Iată de

celor oe muncesc din Un- 
s-au înscris desigur mun 
deoarece acesta era par
lor, deoarece numai croind, 
partid, fntărindu-l clasa 

mențină

în

clasă 
prin- 
hege-

noas-

tid, chezășie a urmării unui drum 
drept, consecvent, revoluționar 
spre socialism 1

MIRON FLORIAN

j „Scînteia tineretului*1

opera.de


0 nouă încercare imperialistă 
de amestec In treburile interne

Ungare

Poporul chinez sprijină
poziția țărilor Asiei și Africii

A început retragerea
trupelor invadatoare din Egipt

PORT SAID 6 (Agerpres). — 
Agențiile de presă anunță că 
in cursul zilei de miercuri a în
ceput retragerea trupelor britani
ce din orașul Port Said. Aproxi
mativ 2.500 de soldați și ofițeri 
britanici s-au îmbarcat pe vase 
de război plecind către Anglia 
sau către bazele lor din Cipru. 
Amiralitatea britanică a anunțat 
în cursul zilei de 5 decembrie că 
primele trupe britanice de inva
zie care au sosit în Egipt pe 
mare, vor pleca către Anglia in 
cursul zilei de vineri. Se anunlă 
de asemenea că toți soldafii en
glezi și francezi c*re au partici
pat la bombardarea și ocuparea 
orașului Port Said, vor fi eva
cuat i din Egipt In termen de două 
săptămîni.

După cum anunfă agenția Asso' 
dated Press, generatul Burns, 
comandantul tortelor internatlo- 
nale de politie ale O.N.U.. a ple
cat în dimineața zilei de miercuri

la Port Said pentru a discuta 
cu comandanții militari englezi și 
francezi retragerea trupelor lor 
din Port Said.

In cursul zilei de joi, genera
lul Burns va pleca ia Tel Aviv 
intr-o misiune similară Dună dis
cuțiile cu comandanții anglo. 
francezi și cei israelieni, genera
lul Burns va adresa secretarului 
general al O.N.U. un raport asu
pra discuțiilor și în special in le
gătură cu problema termenului 
de retragere a trupelor invadatoa
re din regiunea Port Said. Eva
cuarea trupelor invadatoare an- 
glo-tranceze din Port Said a fost 
primită cu o uriașă satisfacție de 
poporul egiptean. Agenția United 
Press relatează că de-a lungul 
străzilor din Port Said pe care 
treceau soldațli invadatori pentru 
a se îmbarca pe vapoare, s-au 
strins mii de locuitori care stri
gau cuvinte ostile fată de agre
sori. Pretutindeni localnicii au

arborat steaguri egiptene și foto
grafia președintelui Nasser.

Rezistența opusă de locuitorii 
din orașul ocupat s-a intensificat 
și mai mult odată cu știrea des
pre retragerea trupelor.

Activitatea comercială din o- 
raș, care și așa era foarte redusă 
după invazie, a slăbit și mai mult 
in cursul zilei de miercuri, cînd 
toți comercianții au declarat o 
grevă în semn de protest împotri
va arestării de către anglo-fran- 
cezi a trei comercianti care au re
fuzat să aplice ordonanțele emi
se de ocupa nți.

Comentind ostilitatea locuitori
lor din Port Said față de ocu 
panți. United Press relatează de 
clarația unui pilot german din 
Canalul de Suez, care a spus că 
rezistenta pasivă a egiptenilor fa
tă de angio-francezi amintește de 
împotrivirea intimpinată de forțe
le de ocupație hitleriste tn cursul 
celui de-al doilea război mondial

Nasser despre agresiunea anglo-franco-
israeliană

CAIRO 6 (Agerpres). — Săp- 
tămînalul „Ahor Saa" a publicat 
convorbirea pe care coresponden
tul acestei reviste a avut-o cu 
președintele Egiptului, Gamal 
Abdel Nasser, referitor la agre 
siunea anglo . franco - israeliană 
împotriva Egiptului.

La începutul convorbirii preșe
dintele Nasser s a ocupat de e- 
vcnimentele politice care au pre
cedat atacul Israelului dezlăn
țuit împotriva Egiptului la 29 
octombrie.

Amintind examinarea proble
mei Suezului tn Consiliul de 
Securitate, care a aprobat cunos
cutele șase principii de reglemen
tare a problemei Suzeului, Nas
ser a subliniat că în timp ce 
Egiptul năzuia spre reglementa
rea pașnică a conflictului. An
glia și Franța pregăteau războiul 
împotriva lui. Egiptul a accep
tat bucuros propunerea secretaru
lui general al O.N.U., Hammarsk- 
joeld,. cu privirie la întilnirea cu 
reprezentanții Angliei și Franței 
la Geneva ia 29 octombrie. Gu
vernele Angliei și Franței tergi
versau răspunsul căutînd să ga- 
seasă un pretext pentru a face 
să eșueze această întîlnire. Cau
za reală a acțiunilor lor, a sub. 
liniat Nasser, am înțeles-o ulte
rior. Guvernele de la Londra și 
Paris plănuiau să întreprindă tn 
acea zi cu totul altceva : tnttl- 
nirea nu cu Egiptul, ci cu tsra. 
elul. și nu la Geneva, ci tn pe
ninsula Sinai. Țelul 
să găsească căi de 
problemei Suezului. 
complotiștilor nu a 
Canalul de Suez, ci

lor nu era 
rezolvare a 

Obiectivul 
fost numai 

_ ___ ____ Egiptul în
suși, cu toi ce ei susține și apără. 

Franța, de pildă, nu a încercat 
6ă ascundă faptul că luind atitu
dine împotriva Egiptului, a 
contat că îșî va întăTi situația 
disperată din Algeria. Anglia nu 
a ascuns faptul că acțiunile ei 
erau determinale de lupta tmpo. 
triva influenței politice a Egiptu
lui tn Orientul arab, influență 
care amenința pozițiile engleze in 
această parte a lumii.

Obiectivul complotului impe
rialist » fost Egiptul care tși a- 
pără independenta, care tinde să 
fie un stat puternic, care a fă
cut să eșueze monopolul asupra 
armamentului, care luptă pentru 
libertatea sa și pentru libertatea 
altora, care dorește să-și elibe
reze economia de dependența 
străină. Obiectul complotului a 
fost naționalismul arab care de
vine tot mai puternic.

Trecînd la examinarea opera
țiunilor militare In peninsula Si
nai, Nasser a spus că de la tn-

ceputul operației israeliene a de. 
venit clar că acesta nu a fost 
un incident de frontieră, ci o a- 
devărată operațiune militară. 
Președintele a declarat că în mo
mentul atacului israelian pe pe
ninsula Sinai se găseau numai 
trupe de grăniceri, iar principa
lele forțe armate se gaseau la 
vest de Canalul de Suez.

Președintele Nasser a vorbit 
apoi despre dispozitivul și strate
gia trupelor israeliene, confir- 
mînd acestea cu documente gă
site printre actele colonelului A- 
saf Simhoni, comandantul trupe
lor israeliene din peninsula Si
nai, care a căzut cu avionul în 
Iordania.

„Cînd a început ofensiva is
raeliană, a spus Nasser, un pur
tător de cuvînt al Ministerului de 
Externe al Angliei a declarat că 
Anglia nu intenționează să pro
fite de această situație pentru 
realizarea țelurilor sale. Egiptul 
a trecut la înfăptuirea planului 
său de respingere a agresiunii 
israeliene. Apoi, spre marea sur
prindere a Egiptului, a urmat ul
timatumul englez.

Noi — a continuat Nasser — 
ne așteptam la acțiuni ostile îm
potriva Egiptului din partea An
gliei și Franței, dar nu ne-am 
așteptat că aceste două țări vor 
lua parte împreună cu Israelul la 
atacul împotriva Egiptului. Am 
respins acest ultimatum. Cînd a 
vioanele engleze au fnceput să 
bombardeze Egiptul, s-a dat pe 
fată planul dușmanului de a a- 
irage cu ajutorul ofensivei israe
liene principalele forte egiptene 
in peninsula Sinai și apoi de ale 
izola acolo, ocupind zona Cana
lului de Suez. Următorul pas tre
buia să fie ocuparea întregului 
Egipt, care nu ar fi putut să se 
opună avînd armata prinsă în 
capcană tn peninsula Sinai. 
Planurile noastre trebuiau revi
zuite. S-a hofărît retragerea ime
diată a armatei din Sinai și 
concentrarea acțiunilor noastre 
militare la vest de Canal. Retra
gerea trupelor din Sinai a fost 
înfăptuită și planul dușmanilor 
a fost zădărnicit".

Președintele a dat o înaltă a- 
preciere dotării tehnice a forțelor 
armate egiptene și pregătirii de 
luptă a ostașilor și ofițerilor. 
„Avioanele noastre de bombarda
ment —- a declarat el — au în
treprins 20 de atacuri împotriva 
aerodromurilor israeliene".

Avioanele noastre de vtnătoare 
„Mig-17“ au constituit o surpriză 
pentru inamic și s-au dovedit a 
fi superioare avioanelor de vină- 
toare franceze „Mystere-4“, p» 
care inamicul le-a folosit împo
triva noastră. Superioritatea a-

vloanelor „Mig-17" a fost dove
dită tn mod incontestabil tn lup
ta care a avut loc deasupra ae
rodromului Kabrit, cînd trei din 
aceste avioane, angajîndu-se tn 
luptă cu 8 avioane inamice, au 
doborit trei dintre ele punînd pe 
fugă pe celelalte. Președintele 
Nasser a dat ca exemplu erois
mul soldaților unui batalion e- 
giptean care a luptat cu înver
șunare timp de 7 zile la Șarm 
Aș-Șeih împotriva unor forțe 
inamice cu mult superioare.

„In cursul retragerii trupelor 
sale a spus Nasser, Egiptul a 
suferit unele pierderi. Am pier
dut, de pildă 30 de tancuri de 
tip „T-34", care au fost distruse 
de un bombardament israelian. 
170 de tancuri au fost retrase 
cu succes; din cele 300 de mașini 
blindate care se aflau în penin
sula Sinai, Egiptul a pierdut 50".

Președintele a subliniat că tru 
pele israeliene au putut pătrun
de în interiorul peninsulei Sinai 
numai după ce armata egipteană 
s-a retras și datorită sprijinului 
Angliei și Franței.

NEW YORK 6 (Agerpres). 
TASS transmite: La începutul 
ședinței plenare din seara zilei 
de 4 decembrie, secretarul gene
ral al O.N.U. a informat Adu
narea asupra rezultatelor trata
tivelor sale cu 1. Horvath, minis
trul Afacerilor Externe al Repu
blicii Populare Ungare. Ham- 
marskjoeld a declarat că nu poate 
părăsi cartierul general înainte 
de mijlocul săptămînii viitoare 
și, prin urmare, poate sosi la 
Budapesta la 16 decembrie. „Re
prezentantul Ungariei, a spus 
Hammarskjoeld, a transmis gu- . 
vernului său propunerea ca ei j 
să sosesc la Budapesta în aceast ă 
zi. Intenționez să vizitez Buda . 
pesta in zilele de 16. 17 și ’ 
decembrie. Am avut în preaia |,n 
un schimb de păreri cu privire |a 
alte detalii și vom relua mii ne 
tratativele în această problem ă".

Hammarskjoeld a anunțat de 
asemenea că reprezentantul ' Un
gariei va transmite guvern ului 
său dorința secretarului ger tera! 
ca adjunctul său. Phillipe de 
Seynos, să sosească la Buda pesta 
cu o săptămînă înainte.

Era de așteptat că după < mvîn- 
tarea secretarului gener a| al 
O.N.U. inițiatorii prezentai .ii țn- 
tr-o lumină provocatoare a așa- 
numitei „probleme ungrjre“ 'în 
Adunarea Generală vor deveni 
mai rezonabili și tși vor da sea
ma in ce măsură submin: ;ază prin 
mașinafiunile lor grosoLant. pres
tigiul Organizației I Va|iuni!or 
Unite și o împing pe calea pri
mejdioasă a amesteculu' j țn trebu
rile interne ale unor s fate suve
rane. inițiatorii provoc: jrii au ho
tărit totuși s-o contini je cu orice 
preț-

Pentru a salva prefectul ame
rican de rezoluție ei au trimis in 
arenă unui după alt ul pe repre
zentanții Portugaliei, Spaniei și 
pe ciankaișist, care si> supun dic
tatului american. Ar .-ești „luptă
tori pentru democrat! e“ au apărat 
cu spumă la gură p roiectul ame
rican, ju calomniat cu dușmănie 
Uniunea Sovietică,, Republica 
Populară Ungară întregul la
găr socialist. Cian!raișistul a de- 
ciaratp.-ințre alte!<? că știe dina
inte că vizita secret.arului general 
al O.N.U. la Budzipesta „nu va 
da rezultate".

Apoi a luat cuvintul conducă
torul delegației sc )Vletice V. V. 
Kuznețov.

In cuvîntarea sa v.v. Kuznețov 
a arătat că noul proiect ameri
can de rezoluție constituie o nouă 
încercare de ames tec grosolan în 
afacerile interne ale Ungariei 
prin intermediul 'Organizației Na
țiunilor Unite ca re este împinsă 
pe drumul participării la activi
tatea de submi nare îndreptată 
Împotriva R.P. Ijngare. Adunării 
Generale i-au șl fost impuse pină 
acum o jumăta! e de duzină de

La 0. N. U. a reîinceput 
discuția generală

rez ;olu(ii ilegale. Acum însă au- 
J01 ii campaniei ostile popoare- 
1°> r încearcă să determine Adu- 
ns irea să adopte un document 
c are are un caracter ultimativ 
P rovocator fată de state indepen- 
f tente și suverane.

Intr adevăr, ce înseamnă cere
rea adresată guvernelor U.R.S.S. 
și R.P. Ungare de a comunica 
secretarului general al O.N.U. 
„cel mai tîrziu pină la 7 decem
brie 1956" dacă acceptă să pri
mească „observatori ai O.N.U.". 
In numărul de astăzi al ziarului 
„New York Times" veți putea ci
ti de pildă că dacă „pînă la expi
rarea termenului" Ungaria nu va 
accepta dictatul, vor fi luate „mă
suri mai aspre". Așadar, avem 
de a face cu un șantaj și cu a- 
menințări vădite.

După ce a combătut zvonurile 
cu privire la așa-ziseie „depor
tări de unguri în U.R.S.S.", vor
bitorul a arătat că reprezentanții 
citorva țări au spus la 3 decem
brie că in Ungaria ar continua 
răscoala. Nu este necesar să se 
dovedească că răscoala continuă 
în Ungaria numai în imaginația 
anumitor oameni care iau visu
rile lor drept realitate.

Referindu-se la afirmația re
prezentantului Iugoslaviei cum că 
guvernul Kadar nu ar fi respec
tat înțelegerea intervenită între 
guvernele R.P. Ungare și Iugo
slaviei cu privire Ta acordarea 
imunității lui Imre Nagy și ce
lorlalte persoane care se adăpos
teau la ambasada iugoslavă din 
Budapesta. V. V. Kuznețov a 
arătat că delegația sovietică nu 
poate să nu-și exprime uimirea în 
legătură cu aceasta. Fără a se 
referi la fondul chestiunii, dele
gația sovietică ar dori să remarce 
că această problemă este exclusiv 
de competența guvernului Unga
riei. Dacă guvernul iugoslav ma
nifestă interes pentru aceasta, 
cunoaște desigur căile obișnuite 
pentru discutarea acestei pro
bleme.

După ce a arătat în ce constă 
intențiile dușmanilor poporului 
ungar, V. V. Kuznețov a spus tn 
încheiere :

S-ar părea că de mult trebuia 
să se dea poporului ungar posi
bilitatea să muncească ;n liniște 
pentru restabilirea vieții pașnice 
normale in tară.

Proiectul de rezoluție propus 
ne împinge tntr-o direcție cu to
tul contrară. Delegația sovietică 
trebuie să declare cu toată serio
zitatea că calea spra care împing 
Adunarea Generală autorii pro
iectului în frunte cu delegația 
S.U.A. — este calea primejdioasă 
a diversiunii împotriva unui stat 
suveran, cale incompatibilă cu 
spiritul și principiile Organizației 
Națiunilor Unite. Delegația so
vietică va vota împotriva acestei 
rezoluții.

Proiectul de rezoluție provo
cator al S.U.A. și al altor citeva 
țări a fost adoptat de Adunarea 
Generală. împotriva proiectului 
au votat 10 delegațif (U.R.S.S., 
Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria, 
Polonia, Romtnia, Albania, R.S.S. 
Ucraineană, R.S.S. Bielorusă, lu- 

ia), 14 delegații (Afga- 
, Birmania, Ceylon, Egipt,

DELHI 6 (Agerpres). — După 
cum anunță Biroul indian de in
formații, Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de stat al R.P. Chi
neze, a răspuns la 6 decembrie 
la întrebările ce i au fost puse 1J 
Mahabalipuram de ziariștii in
dieni și străini.

ÎNTREBARE : Spuneți-ne ceva 
despre Egipt După ce ați lu*î 
cuvintul in parlamentul indian, 
englezii și francezii au hotărit 
să plece din Egipt. Dar, ei con
diționează aceasta de alte pro
bleme, ca de pildă, de acceptarea 
propunerilor celor 18 (ări cu pri
vire la Egipt. Stnteți amabil să 
comentați acest fapt ?

RĂSPUNS: Guvernul chinez 
și poporul chinez sprijină poziția 
adoptată de țările Asiei și Afri
cii. adică retragerea imediată și 
fără condiții a forțelor armate a’e 
Angliei. Franței și Israelului din 
Egipt. Sarcina forțelor de poli-

al

lie

Un interviu 
tov. Ciu En-lai

O.N.U. este je a supra- 
evacuarea Ior(elor engle-

tie 
veghea _ _
ze, franceze și israeliene și de a 
acorda ajutor în deblocarea Ca. 
naiului cu colaborarea guvernu
lui egiptean. Forțele de politie 
ale O.N.U. îndeplinind această 
sarcină, trebuie să fină pe deplin 
seama de suveranitatea și presti
giul Egiptului.

ÎNTREBARE: Recent, primul 
ministru al Pakistanului a decla
rat că atacul anglo.trancez nu 
înseamnă colonialism, ci a urmă
rit menținerea păcii in această 
regiune. Care este părerea dvs?

Premierul a răspuns zlmbind: 
Desigur punctul meu de vedere 
este altul. Aceasta este desigur 
o agresiune colonială.

La întrebarea ce părere are des-

După o lună de la constituirea 
guvernului revoluționar muncitoresc 

țărănesc al R. P. Ungare
BUDAPESTA 6 (Agerpre«). — 

S-a împlinit o lu-nă de la con
stituirea guvernului revoluționar 
muncitoresc-tărănesc al Repu
blicii Populare Ungare condus de 
Janos Kadar.

Intr-o declarație dată publi
cității la 5 decembrie de secre
tariatul de presă al președinției 
Consiliului de Miniștri, în care 
se face bilanțul primei luni de 
activitate a guvernului revolu
ționar muncitoresc-tărănesc. se 
arată între altele că în această 
lună guvernul a apărat cu suc- 
ce» cuceririle democratice și so
cialiste ale poporului. In decla
rație sint trecute în revistă mă
surile cele mai importante luate 
de guvern pentru zdrobirea de
finitivă a contrarevoluției, lichi
darea greșelilor trecutului și re
zolvarea problemelor care inte
resează cel mai mult masele 
largi muncitoare.

Elementele răzlețe care mai în-

Oamenli muncii unguri sint alături 
de guvernul Kadar

cearcă eă tulbure ordinea și pri- 
mejduiesc viata cetățenilor stnt 
izolate și descoperite cu ajutorul 
activ al maselor largi ale popu
lației.

Oamenii muncii unguri își ma
nifestă încrederea în actualul 
guvern, care i-a ferit de o groaz
nică nenorocire, muncind In 
toate întreprinderile din (ară 
pentru o viață economică sănă
toasă, pentru construirea socia
lismului.

In luna care a trecut »-au ob
ținut succese de seamă pe linia 
organizării Partidului socialist 
muncitoresc ungar care, învățlnd 
din greșelile săvîrșite de Parti
dul celor ce muncesc din Unga
ria, grupează în jurul său ele
mentele cele mai conștiente ale 
clasei muncitoare, țărănimii mun
citoare și intelectualității ma
ghiare. Comuniștii unguri se si
tuează pretutindeni în fruntea 
luptei pentru refacerea Ungariei.

pre politica S.U.A. față de Egipt, 
Ciu En-lai a răspuns:

S.U.A. au sprijinit majoritate» 
din O.N.U., care cerea evacua
rea forțelor armate engleze șt 
franceze din Egipt. Acest lucru 
este just. Dar, în prezent sîn- 
tem mai neliniștiți de alte două 
probleme: tn primul rlnd, dacă 
S.U.A. nu intenționează să ia lo
cul Angliei și Franței tn Orientul 
Mijlociu și, în al doilea rînd, da
că S.U.A. vor sprijini mai de
parte planul anglo.francez de a 
exercita controlul asupra Cana
lului. ceea ce subminează suvera
nitatea Egiptului, așa-numitul 
plan de a exercita 
ternational asupra

Răspunzînd la 
impresie i-a tăcut 
dia. Ciu En-lai a ____ _

Am o impresie foarte bună, 
ceastă călătorie mi-a dat prile
jul să cunosc realizările tn do
meniul științei, culturii și in alte 
domenii, să cunosc arta și să mă 
intilnesc cu oameni din diferite 
cercuri. In felul acesta putem 
înțelege mai bine India și afla 
lucruri folositoare pentru noi. 
Aceasta va contribui la dezvolta
rea colaborării dintre China șl 
India în eforturile lor comune 
pentru apărarea păcii în întrea
ga lume.

un control 
Canalului, 
întrebarea 
vizita in 
declarat :

in-

ce
In-

A-

BUDAPESTA 6 (AgeiȚres). — 
La 6 decembrie, oamenii muncii 
de la o serie de întreprinderi in
dustriale din Budapesta, ripos- 
tlnd la încercările de provocare 
ale unor elemente reacționare 
subversive, au organizat nume
roase mitinguri pentru sprijinirea 
guvernului ungar revoluționar 
muncitoresc-tărănesc. Asemenea 
mitinguri au avut loc printre al
tele în fata gării de vest, pe 
strada Tineretului ungar și tn alte 
locuri.

Instigatorii și provocatorii au 
încercat să zădărnicească aceste 
mitinguri și să le dii^Jeze îm
potriva politicii guvernului și a 
partidului muncitoresc socialist 
ungar. Reprezentanții organelor 
pentru menținerea ordinei au ho- 
tărtt 
tori.

fasciști de a provoca diversiuni 
a fost zădărnicită de organele de 
ordine publică.

să aresteze pe unii instiga- 
Incercarea unor huligani

F.M.T.D. ajută 
tineretul ungar

BUDAPESTA 6 (Agerpres). - 
Secretariatul Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat a dai 
publicității o declarație tn care 
„confirmă că este gata să acorde 
sprijin deplin tineretului ungar 
In munca sa de refacere, cheamă 
toate organizațiile sale membre 
să-și sporească eforturile Indreo- 
tate spre acordarea unui ajutor 
concret tineretului ungar. F.M.T.D. 
sprijină campania de ajutorare 
a tineretului ungar și pune la 
dispoziție 10.000 de dolari pentru 
acordarea de ajutor urgent.

Pregătiri intense 
în vederea alegerilor 

.din Polonia
VARȘOVIA 6 (Agerpres). — 

In orașele și satele Poloniei de- 
mocrat-populare se desfășoară 
pregătiri în vederea alegerilor 
fientru Seim, care vor avea loc 
a 20 ianuarie 1957. Presa pu

blică știri despre participarea 
activă la campania electorală a 
muncitorilor, țăranilor muncitori 
și a intelectualității. Campania 
electorală se desfășoară în jurul 
programului frontului unității 
poporului. Din front fac parte 
Partidul Muncitoresc Unit Polo
nez. partidul țărănesc unit, par
tidul democrat, organizațiile sin
dicale, de femei, de tineret, cato
lice.

In țară a început desemnarea 
de candidați pentru funcția de 
deputati ai Seimului. La 5 decem
brie la uzina constructoare de 
mașini din Poznan a avut loc o 
adunare electorală a muncitorilor, 
la care au luat parte aproximativ 
2.000 de oameni Muncitorii au 
desemnat drept candidați pe W. 
Gomulka, prim secretar al C.C. 
a! Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, pe M. Spychalski, mi
nistrul Apărării Naționale, pe 
W. Bornatowicz, directorul gene
ral al uzinei și pe lăcătușul E. 
Taszer Desemnarea de candidați 
se desfășoară și tn alte orașe și 
raioane ale tării.

Opoziția condamnă politica guvernului 
englez

LONDRA 6 (Agerpres).
TASS transmite: La 5 decern-................ . ............... r.
în Camera Comunelor, ministrul nul englez a dus-o de la bun tn- 
Afacerilor Externe, Selwyn Lloyd, ceput fa(ă de Egipt.

t_ ki țn seara g decembrie au 
continuat în Camera Comunelor 
dezbaterile de politică externă 
începute la 5 decembrie. Aceste 
dezbateri vor fi încheiate prin- 
tr-un_vot de încredere care ur
mează să aibe loc în noaptea de 
6 spre 7 decembrie.

Ca și dezbaterile din ziua pre
cedentă. discuțiile din 6 decem
brie au oglindit profunda nemul
țumire existentă atit în rîndu- 
riîe opoziției cît și în acelea ale 
partidului conservator fată de 
politica guvernului în Orientul 
Mijlociu.

— nat cu vehementă politica de dic-
5 decembrie, tat și ultimatum pe care guver-

a deschis dezbaterile In problema 
politicii guvernului în Orientul 
Apropiat.

Referindu-se la relațiile An
gliei cu Statele Unite și recunos- 
etnd că între ele există „diver
gente acute" în legătură cu eve
nimentele din Orientul Apropiat, 
Lloyd și-a exprimat speranța câ 
pe viitor „alianța lor va deveni 
mai strinsă".

Aneurin Bevan a prezentat în 
numele opoziției un amendament 
la rezoluția guvernamentală care 
condamnă politica guvernului. In 
declarația sa Bevan a subliniat 
că conducătorii guvernului aduc 
dilerite argumente pentru a jus
tifica agresiunea împotriva Egip
tului, dar că toate aceste expli
cații sînt la fel de neconvingătoa
re. Se impune o altă interpretare 
a scopurilor guvernului, a decla
rat Bevan, și anume că el a con
tat că „intervenția va duce la tul
burări în Egipt și la răsturnarea 
guvernului Nasser" El a condam-

Eden se reîntoarce
LONDRA 6 (Agerpres).—După 

cum anunță agenția France

NEW YORK (Agerpres). — niat că urma eforturilor per- 
Ședin(a plenară din dimineața zi- ....................  " ’ "
lei de 5 decembrie a Adunării 
Generale a O.N.U. a reînceput 
discuția generală întreruptă acum 
cîteva zile la cererea delegațiilor 
S.U.A. și ale altor cîteva puteri 
occidentale, care atîță în mod ar
tificial vîiva tn jurul „problemei 
ungare" pentru a abate atenția 
Adunării de la examinarea unor 
probleme atît de serioase ca a- 
gresiunea împotriva Egiptului, 
problema dezarmării, problema 
algeriană etc.

La discuția generală iîn 5 de
cembrie primii au luat cuvinluî 
reprezentanții Uruguuyului, Ca
nadei și Israelului, Delegatul 
Uruguayului și-a consacrat o 
mare parte a cuvîntării sale ce
rerii de revizuire a Cartei 
O.N.U. și atacurilor împotriva 
țărilor lagărului socialist.

Delegatul Canadei, Pinar, și-a 
exprimat îngrijorarea că sporirea 
numărului membrilor O.N.U. „mă
rește diversitatea" in abordarea 
diferitelor probleme.

Reprezentantul Canadei a recu
noscut că în ciuda agravării în
cordării internaționale, probleme
le dezarmării trebuie să ocupe un 
loc corespunzător în lucrările ac
tualei sesiuni a Adunării Gene
rale. Totuși, delegatul canadian 
a încercat în același timp să 
pună țn umbră propunerile sovie
tice cu privire la dezarmare. Pi
nar a declarat totuși că guvernul 
canadian este gata să examineze 
propunerile U.R.S.S. pentru „a 
studia calitățile lor".

Cuvîntarea reprezentantului Is
raelului, d-na Metr a fost con
sacrată în întregime încercărilor 
de a justifica agresiunea tării ei 
împotriva Egiptului șl unor a- 
tacuri grosolane împotriva țări
lor arabe.

In ședința din după amiaza 
zilei de 5 decembrie a Adunării 
Generale a O.N.U. au continuat 
discuțiile generale.

Șeful delegației R.S.S. Ucrai
nene, L. F. Palamarciuk, a subli-

severente ale Uniunii Sovietice 
și ale a.ltor țări, atît socialiste, 
cît și n.esocialiste, din Europa și 
Asia, i.n viata internațională s-a 
manifestat evident tendința spre 
destinderea radicală a încordării. 
Dai fn ultimul timp forțele agre
sive au ascuțit d.n nou în modul 
cel mai periculos situația inter
națională.

Reprezentantul R.S.S. Ucraine
ne s-a oprit în mod amănunțit 
asupra problemei dezarmării. El 
a subliniat că principala condi
ție de menținere a păcii rămine, 
ca și pînă acum, reducerea înar
mărilor, interzicerea armei ato
mice și cu hidrogen și încetarea 
experimentării acestora. Propune
rile guvernului sovietic cu pri
vire la dezarmare și la micșora
rea încordării internaționale a 
spus el, prezentate spre exami
nare celei de a 11-a sesiuni a 
Adunării Generale, deschid noi 
și reale posibilități tn această di
recție.

/. Horvath, șeful delegației un
gare, s-a oprit în mod amănunțit 
asupra sarcinilor Organizației 
Națiunilor Unite în întărirea și 
lărgirea colaborării internațio
nale.

In continuare reprezentantul 
Ungariei a vorbit despre proble
ma dezarmării. Grupurile mono
poliste, a spus el, stnt răspunză
toare pentru cursa înarmărilor și 
pentru impasul tn care a ajuns 
problema dezarmării. Uniunea 
Sovietică a dat un exemplu demn 
de urmat lutnd importante mă
suri unilaterale tn domeniul de
zarmării. Este regretabil că pu
terile occidentale nu au procedat 
la fel, ci, dimpotrivă, au acționat 
în sens contrar.

Zein Ed-Din, reprezentantul 
Siriei, a arătat că în fața Adu
nării Generale sîau citeva pro
bleme care cer să fi rezolvate și 
îndeosebi dezarmarea și folosirea 
energiei atomice în scopuri paș
nice, situația din Orientul Apro
piat și problema algeriană.

nistan, ... . . ...__ _ .
Finlanda, India, Indonezia, lor- 
dania, Arabia Saudită, Siria, Ye
men, Sudan, Tunisia, Maroc) s-au 
abținut de la vot.

Astfel, cu ajutorul voturilor 
puterilor coloniale și țărilor Ame- 
ricii Latine, Statele Unite au im
pus din nou Adunării Generale o 
rezoluție rușinoasă urmărind sub
minarea suveranității statului 
ungar, instigarea elementelor 
fasciste ia noi acte de diversiune 
și sabotaj, agravarea continuă a 
situației internaționale.

Conferința generala UNESCO 
și-a încheiat lucrările

— Co- 3 comitete ale UNESCO: Juri-DELHI 6 (Agerpres). _________ . ,
respondents specială: La 5 de- die, rapoartelor statelor membre 

............................   ‘ • sj comitetul sediului centrai.
U.R.S.S. a fost aleasă în toate 

cete 3 comitete. Rominia a fost 
aleasă tn comitetul rapoartelor 
statelor membre, Polonia — în 
comitetul juridic.

tncheiat lucrările lacembrie și-a
Delhi cea de a 9-a sesiune a con
ferinței generate a UNESCO. 
Conferința a aprobat programul 
de activitate și bugetul UNESCO 
pe anii 1957—1958. Au avut loc 
de asemenea alegeri pentru cele

O nouă provocare 
facciatâ in Franța

PARIS 6 (Agerpres). — După 
cum relatează ziarul „L’Huma- 
nite". in seara zilei de 4 decem
brie, elemente fasciste din orașul 
Tarbes au încercat să pătrundă 
cu forța în sediul Federației din 
departamentul Hautes Pyrennees 
a partidului comunist. Muncitorii 
care se aflau în clădire au dat 
insă o ripostă fasciștilor.

Provocarea fascistă a stirnit 
profunda indignare a oamenilor 
muncii din Tarbes. în aceeași 
seară tn fata sediului organiza
tei partidului comunist a avut 
oc un miting de protest împo
triva atacului bandiților fasciști. 
Muncitorii de la uzina „Alstrom" 
din Tarbes au declarat la 5 de
cembrie o grevă de protest.

O diversiune cu scopuri clare

Presse, primul ministru Eden tși legr 
va întrerupe concediul medical Pi
pe care și-l petrece in insulele
Jamaica și se va întoarce la 14 
decembrie la Londra.

In legătură cu vizita secretarului general 
al O.N.U. la Budapesta

BUDAPESTA 6 (Agerpres). — cembrie secretarului general 
După cum transmite postul de O.N.U. Guvernul va primi 
radio Budapesta in legătură cu plăcere pe secretarul general

...................................  Budapesta mal tirziu, la o dată 
care va fi _ 
bele părți Din faptul că guver
nul ungar nu a primit o cerere 
oficială cu privire la dala de mai 
sus a vizitei, precum și din faptul 
că această dată nu este convena 
bilă pentru guvernul ungar, de
curge că vizita nu va avea loc

știrile privind faptul că Dag 
Hammarskjoeld, secretarul gene
ral al O.N.U, intenționează să 
viziteze Ia 16 decembrie Buda
pesta, organele de resort au co
municat următoarele agenției te
legrafice ungare:

Tivitor la data vizitei, guver
nul ungar tși menține, ca și 
înainte, propunerea sa făcută tn 
scrisoarea sa adresată la 1 de- la 16 decembrie.

al 
cu 
la

acceptabilă pentru am-

Pămlntul udat cu singe al 
Egiptului mai este călcat încă 
de invadatori. Deasupra ceru
lui Siriei s-au adunat norii răz
boiului. La Bagdad, gloanțele 
slnt asvîrlite împotriva demon
stranților. La mii de kilometri 
depărtare, în Cuba, un popor 
de cinci milioane de oameni 
luptă împotriva unul dictator
— om al capitalului nord-ame- 
rican. Pe bătrinul nostru conti
nent, noul Wehrmacht îsi afir
mă mereu mai concret exis
tența. Iar aproape de frontie
rele noastre, în Ungaria vecină, 
viața a intrat pe făgașul nor
malizării...

Și cu toate acestea, tn săp- 
tămlna in curs, tribuna O.N.U. 
a fost folosită din nou ca mij
loc de agitare a unei probleme 
artificiale — „problema un
gară". Cind atîtea lucruri se 
petrec în lume, cînd in Orien
tul arab se cumulează factori 
de natură să genereze un con
flict de dimensiuni mari, cînd 
pacea omenirii este vădit pri
mejduită. unele din delegațiile 
participante la actuala sesiune 
O.N.U. n-au găsit altceva mai 
bun să facă decit să readucă 
pe ordinea de zi evenimentele 
din Ungaria. întrerupind pen
tru a doua oară desfășurarea 
discuțiilor generale. „Grifa" 
aceasta pentru Ungaria, grijă 
afirmată cu o insistentă ce nu 
poate să nască decit bănuieli, 
are un mobil ușor de sezisat.

Cei ce sînt atît de grijulii 
fată de Ungaria — și să le 
spunem pe nume: SU.A. și 
partenerii săi minori — sînt de 
fapt interesați să săvirșeascăo 
diversiune. Agresiunea împo
triva Egiptului a demonstrat
— dacă mai era nevoie — cită 
valoare au perorațiile politicie
nilor occidentali despre demo
crație și libertate. Blana de 
oaie nu mai poate ascunde lu-

pul colonialist. Lucrul acesta 
nu-l înțeleg cei ce la tribuna 
O.N.U. se erijează în inocente 
oițe și care poartă răspunderea 
crimelor grave săvîrșite în E- 
gipt, in Guatemala, în Malaya, 
în Cipru și în Algeria.

Frauda a fost de mult des
coperită. Aceasta nu i-a împie
dicat pe diplomații americani 
să prezinte o rezoluție. Mo
dești, ei au asociat numelui lor 
și pe cel al cltorva alte țări cu
noscute prin „libertatea” și 
„independența” lor cum ar fi 
Salvadorul, Irlanda sau Tai- 
landa. Rezoluția ignorează rea. 
litățile ungare, faptul că po
porul maghiar muncește pen
tru a reconstrui țara, pentru a 
o dezvolta pe calea socialismu
lui. Rezoluția ignorează ade
vărul. Nu din necunoștință de 
cauză. Nu I Autorii americani 
ai rezoluției „celor 14" doresc 
să deruteze opinia publică 
mondială, să tulbure atmosfera 
internațională, să instige ele
mentele contrarevoluționare din 
interiorul Ungariei. Ei în
cearcă să creeze în acest fel o 
„problemă" ungară pe care 
s-o aducă în actualitate ori de 
cile ori vor să-și camufleze 
vreun act contrar moralei in
ternaționale- Care sînt conse
cințele unei atari politici e ușor 
de priceput. In primul rînd 
relațiile internaționale nu pot 
decit să se învenineze. In al 
doilea rînd se compromite Or
ganizația Națiunilor Unite, ca 
for suprem al colaborării in
ternaționale. O.N.U. este ames
tecat în felul acesta în afacerile 
murdare ale pescuitorilor tn 
ape tulburi. Că S U-A și cele
lalte puteri occidentale urmă
resc, in același timp, să împie
dice construirea socialismului 
în democrațiile populare, este 
de mult un fapt dovedit pe care 
politicienii burghezi nu se os
tenesc să-l ascundă.

O maioritate docilă, formată 
In primul rlnd din reprezen
tanții guvernelor marionete 
din America de Sud, a impus 
adoptarea rezoluției „celor 14”. 
Faptul In sine nu are o semni
ficație deosebită. Nu este nici 
prima și probabil nici ultima 
manevră provocatoare săvirșită 
in numele 0-N.U. Grăitor este 
faptul că toate țările socialiste, 
membre ale O.N.U-, au votat 
împotriva rezoluției și că acea
stă rezoluție nu a primit nici 
voturile a numeroase țări din 
Asia și Africa ca India, Indo
nezia, Birmania. Ceylon, Egipt, 
Siria. Iordania, etc.

Ce a determinat opoziția a- 
tltor țări față de rezoluția de 
inspirație americană ? Fără în
doială, convingerea că cererea 
— cu caracter oarecum ultima
tiv — de a trimite „observa
tori" O.N.U, in Ungaria sau în 
țările vecine cu aceasta, com
binată cu repetarea calomniilor 
despre .deportări", nu este de
terminată de dorința de a con
tribui la restabilirea deplină a 
linistei in Ungaria. Dimpotrivă, 
această cerere urmărește să a- 
gite spiritele, să readivizeze 
elementele contrarevoluționare 
zdrobite, să insufle speranțe 
dușmanilor puterii populare din 
Ungaria. Dar mai mult: rezo
luția atentează nu numai la 
suveranitatea Ungariei ci si la 
cea a altor țări, deoarece pre
vede trimiterea de observatori 
și „în alte țări in care se va 
considera că este util” fără a 
solicita consimtămintul acestor 
state.

Printre aceste țări este vi
zată și Rominia. 0 asemenea 
încălcare a independenței noa
stre naționale este de neconce- 
pițt. Ea a primit replica cuve
nită din partea delegației noa
stre la O.N.U. Cit privește în
cercările de a denatura condi
țiile în care Imre Nagy a pri-

mit azil politic în R-P-R-, ele 
au fost puse la punct cu ener
gie.

Intre această rezoluție și a- 
numite fapte ce au precedal-o 
există o legătură organică- 
Puterile occidentale promovea
ză cu consecvență politica a- 
mestecului tn treburile interne 
ale poporului maghiar. Și se 
mai știe că aceste puteri nu 
sînt străine de declanșarea 
pulchului contrarevoluționar, că 
lor le revine răspunderea nu 
numai ca instigatoare. Anumite 
cercuri conducătoare din occi
dent au creat baza materială 
necesară contrarevoluționarilor. 
Sînt lucruri bine cunoscute ți 
nu mai trebuie insistat asupra 
lor.

Sîntem nevoiți să consem
năm că O.N.U- a fost încă- 
odată abătut de la menirea sa 
firească. Rezoluția impusă tn 
așa numita „problemă ungară” 
nu servește cauzei păcii și con
travine principiilor ce stau la 
baza Chartei O.NU. Această 
rezoluție este o perdea de fum 
ce vrea să acopere manevrele 
imperialiste din diferite puncte 
ale globului.

A devenit limpede — șl acest 
lucru îl afirmă orice om de 
bună credință a cărui judecată 
nu este înnegurată de propagan
da occidentală — că trebuie să 
se pună capăt amestecului în 
afacerile interne ale Ungariei 
și că este momentul să se dis
cute acele probleme ale situa
ției internaționale care în mod 
real au consecințe pentru pa
cea lumii. Acest punct de ve
dere îl împărtășește pe deplin 
poporul nostru. El și-a găsit 
oglindirea în poziția fermă a 
delegației noastre la O.N U-, 
care s-a pronunțat categoric 
împotriva încercărilor ameri
cane de a împiedica normaliza
rea situației din Ungaria.

EDGARD OBERST
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