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întreprinderea „Industria 
sirmei" din Turda șl.a Înde
plinit înainte de termen pla
nul anual de producție.

Printre cei care au dat o 
contribuție de seamă la obți
nerea acestui succes, se află 
și membrii brigăzii condusă 
de losif Romul. Această bri
gadă — care lucrează la 
secția trăgătorie de oțel — 
își depășește 
regulat planul 
de producție lu
nar cu 25—35 
la sută.

— Prin telefon de la corespondenții noștri. —

De la Bacău la Uricani
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Gospodaria colectiva 
a doua familie a tinerilor

Satul nostru, Băltăgești, este 
situat în nordul stepei dobroge
ne, acolo unde Încep să-și ridice 
spinările munții aceia mărunți de 
piatră. Așezarea e frumoasă, pi
torească. Nouă tinerilor, îndeo
sebi, -ne e drag satul”nostru cu 
ogoarele sale întinse cît vezi cu 
ochii, cu oamenii săi harnici și 
ospitalieri.

In anul 1950, a luat aici ființă 
gospodăria agricolă colectivă 
„Izbinda", cu 37 de familii și o 
suprafață de 180 hectare. De a- 

, tunci au trecut șase ani. Astăzi, 
Jntregul sat a venit alături de 
Cei care atunci, în condiții grele, 
au pornit curajoși pe drumui 

1rtiou și biruitor al socialismului.
Cele 120 de familii stăpînesc as
tăzi o întindere de 2576 hectare 
de pămint. Ultimul „individual" 
)ntrat alături de noi este bătrî- 
nul Nicolae Bărbieru. Bătrînul e 
un om ambițios, închis în el. Nu 

'vroia să asculte sfatul nimănui, 
el spunea că face numai ce-1 duce 
pe el capul. Și noi l-am lăsat să 

Tvadă el singur de ce e mal bine 
■ să vină alături de noi. In toam- 
jtia aceasta, Nicolae Bărbieru a 

' Țvenit singur cu cererea la gos- 
’’podărie.
ni — V-am adus și cererea mea. 

Jr,$tiam eu că mă așteptați. Noi, 
y ăștia bătrîni, facem totdeauna 
„lucrurile mai încet. Acum mi-am 
dat singur seama, numai din ceea 
pe am văzut, că trebuie să vin și 

- eu lîngă voi.
Gospodăria noastră colectivă 

s-a tntărit an de an, succesele 
ei au fost principalul argument 
cu care i-am convins și pe cei
lalți țărani muncitori să-și în- 
frtngă ultimele șovăieli și în
doieli. Acum ne mindrim cu fap
tul că satul nostru este In între
gime colectivizat.

Aș vrea să vorbesc aici despre 
; contribuția celor 34 de tineri și 
-■tinere din gospodăria noastră co
lectivă la întărirea ei organiza
torică și economică, despre viața 
lor de astăzi. Dar mai înainte 
de toate să vă povestesc un fapt 
care, poate, nu e cel mai însem
nat din toate cite am să poves- 

, j. lesc aici, dar care are o semni- 
, riificație deosebită.
use In toamna anului 1955, cind 

terminaserăm campania agricolă, 
■j^m plecat — cu ajutorul comi

tetului regional U.T.M. — fntr-o 
> excursie la Doftana. Nimeni 

nu-și poate închipui-cît de greu 
he-a fost să-i convingem pe pă
rinții fetelor și băieților să-i lase 

. 7il.Intr-o călătorie atit de lungă.
Rină la urmă, am reușit. Am fost 
împreună la Doftana, am vizitat 

Arestita închisoare de tristă a- 
; smintire unde au fost întemnițați

cei mai buni fii ai poporului nos
tru. Intr-o tăcere adîncă, tinerii 
colectiviști din Băltăgești au pă
șit în fiecare1 celulă, s-au intere
sat de fiecare lucru mărunt și a- 
poi s-au legat în tăcere în fața 
mormintelor din cimitirul „Trei 
pruni" că vor păstra recunoș
tință veșnică celor care s-au 
jertfit pentru fericirea generației 
■noastre. Călătoria aceasta a pro
dus o impresie deosebită asupra 
fiecărui tînăr. Plecînd de acolo, 
ne-am simțit mai uniți, mai în
tăriți și mai plini de încredere 
în forțele noastre.

La întoarcere am vizitat Bucu- 
reștiul, încîntîndu-ne cu frumu
sețile minunatei noastre Capi
tale.

Tinerii și tinerele din satul 
nostru iubesc din suflet gospo. 
daria colectivă, noua lor fami
lie. Anul acesta toți tinerii noș
tri au peste 200 zlle-muncă efec
tuate, au participat la toate 
muncile și acțiunile gospodăriei. 
In primăvara acestui an tineretul 
a hotărît să ia pe cont propriu 
plantarea a 10 hectare de vie al
toită, 10 hectare pomi fructiferi 
și 20 hectare perdele forestiere. 
Pe lingă faptul că ei au fost 
primii agitatori care au lămurit 
pe ceilalți colectiviști de impor
tanța lărgirii tuturor sectoarelor 
de producție ale gospodăriei, ei 
au realizat această acțiune în- 
tr-un timp record. Tinerii s-au 
îngrijit de asemenea cu un devo
tament impresionant de cele două 
hectare experimentale, pe care 
am pus porumb hibrid din soiul 
dobrogean I.C.A.R. 54 și de pe 
care am obținut, în condițiile cli
materice grele ale anului acesta, 
cantitatea de 3160 kg. Ei au îm. 
brățișat cu entuziasm această 
acțiune, prin care trebuia să do

ini 
DUMITI

secretarul org. de bază U.T.M. 
din gospodăria colectivă 

„lzbinda“ din satul Băltăgești, 
raionul Hîrșova

(Continuare in pag. 2-a)
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La Incepiitul verii construc
ția stadionului din Bacău a 
fost declarată șantier al tine
retului. Cind au sosit primii 
brigadieri pe șantier lucrările 
la tribune erau de-abia in-- 
cepute. Venirea brigadierilor 
s-a simfit imediat pe șantier. 
Avintul tineresc, munca entu
ziastă au imprimat mersului 
lucrărilor un ritm nou, accele
rat. La început, brigadierii au 
muncit la terasamente. Pe 
măsură ce lucrările au înain
tat, ei au trecut la turnatul 
betonului pentru tribunele I 
și 2 la amenajarea cabinelor 
pentru sportivi, la inălfarea 
gardului din prefabricate de 
beton in jurul stadionului etc.

Ziua de 16 septembrie a 
constituit pentru brigadieri o 
sărbătoare: a fost dat parfial 
in folosință stadionul.

Brigadierii au simfit atunci 
o lndreptăfită și legitimă min. 
drie: Constantin Bușescu. Ni
colae Oancea, Andrei Marin, 
Dumitru Diaconu și alfi cltiva 
brigadieri mai trăiseră o ase
menea bucurie pe șantierul 
national de la Cerna Jiu în 
ziua ctnd (ignatul locomotivei 
a anunțat inaugurarea noii 
căi ferate

După aniversarea primului

meci jucat pe gazonul noului 
stadion, munca pe șantier a 
pornit și mai avintată.

Numele brigadierilor Aurel 
Ciornolef, Dumitru Diaconu, 
Mihai Nicoară, Maria Ciubo
tar u. Gheorghe Talianu, Ni- 
colae Ghenea șl ale altora au 
devenit repede cunoscute prin
tre fruntași. Mulfi tineri s-au 
calificat ca fierari-betoniști, 
zidari, mozaicari și zugravi.

De citeva zile, lucrările pe 
șantier s-au restrîns. Princi
palele obiective ale construc
ției au fost terminate. La ul
tima consfătuire brigadierii 
au luat o hotărire importan
tă : aceea de a pleca cu colii 
să muncească pe un alt șan
tier al tineretului.

In dimineața zilei de 6 de
cembrie in gara Bacău putea 
fi văzut un grup vesel de ti
neri. După uniforme îi recu
noșteai că sînt constructori, 50 
brigadieri dintre cuie nouă 
fete de pe fostul șantier re
gional al tineretului-Bacău, se 
îndreptau acum spre șantierul 
national al tineretului din U- 
ricani-Valea Jiului, tn frun
tea lor se afla responsabilul 
de brigadă Constantin Bu- 
șescu.

C. ANDREESCU
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Citiți în pag IV-a

Adevărul
despre putch-ul

fascist 
din Ungaria

Pentru cit timpi
Sfînta Elena, micuța insulă 

din Oceanul Atlantic, a deve
nit cunoscută după ce Napo
leon Bonaparte a fost exilat 
aco'o. Insula Jamaica n-are 
nevoie de o reclamă de acest 
fel : este cunoscută șl răscuno
scută ca patria romului. To
tuși, mister Eden s-a glndit 
să-i întregească reputația re' 
trecindu-și concediul (nu, nu 
exilul!) pe sub palmierii Ja- 
maicăi.

lată insă că Anthony Eden 
a anunțat că se reîntoarce 
azi din raiul Jamaicăi in 
cețurile de pe malul Tamisei. 
Judecind după discursurile din 
parlamentul britanic, n.am 
putea spune că în urma aven
turii din Egipt ar fi așteptat 
cu căldură. Ba chiar, adjuncții 
d-lui Eden, sfătuindu-l șă re
nunțe la vn interviu proiectat, 
i-au arătat că nu e „recoman
dabil să vorbească despre vii
torul lui politic atit timp cît 
e incă departe de Londra".

împăratul Franței (care, la 
vremea lui — ce coincidentă! 
— a făcut și el un răz
boi in Egipt), s-a reintors de 
pe insula Sfinta Elena pentru 
o sută de zile. Ne întrebăm 
pentru cite zile se va reîn
toarce dl. Eden ?

belicoasă de pe malurile Ni
lului.

Ce a făcut ? A descoperit 
o sursă apropiată sau un În
locuitor de benzină ? A des
ființat impozitele ? Aș, da de 
unde I Ceva și mai teribil. 
Ghiciți ? Fără indoială că nu. 
Să vă spunem noi (informația 
o deținem din ziarul „Tribu
ne des Nations"): Mister But
ler a redus prețul biletelor 
de tren... pentru cîini.

Se spune că vestea acestei 
realizări epocale a fost primi
tă cu un entuziasm „de ne- 
descris". Fiecare englez iși dă 
seama, desigur, că, in sflrșit, 
a ieșit din toate nevoile. A fost 
scutit de cea mai mare grijă 
pe care i-o dădea viața de zi 
CU zi.

„Pigmalion" ți con 
curența americană

Soluția a fost găsită
Gata. In Anglia totul e cum 

nu se poate mai bine .In sfir- 
șit, după îndelungi chibzuințe, 
ad-interimul d-lui Eden, But
ler, a găsit soluția de a ușura 
locuitorii insulei britanice de 
greutățile impuse de escapada

Una din cele mai valoroase 
piese ale marelui scriitor en
glez Bernard Shaw a fost in
terzisă chiar in patria autoru
lui. Și nu așa, un spectacol, 
două, ci timp de 10 ani piesa 
nu poate fi prezentată nici pe 
scenă, nici la televiziune, nici 
la radio, nici măcar pe ecran.

Oare Shaw a strecurat in 
piesă niscaiva idei subversive 
menite să zdruncine temeliile 
Imperiului Britanic ? Nicide
cum. Motivul interzicerii e 
mult mai meschin. Un oare-

Oamenii muncii saluta rezultatele 
tratativelor de la Moscova

Oamenii muncii din patria 
noastră continuă să dezbată re
zultatele recentelor tratative ro- 
mîno-sovietice de la Moscova. In 
numeroase adunări ei arată cu 
satisfacție că prietenia romîno- 
sovietică corespunde celor mai 
înalte năzuințe și interese ale po
porului romîn.

In secția mecanică nr. I a în
treprinderii „Electromagnetica" 
din Capitală, la ora cind se întîl- 
nesc schimburile, muncitorii au 
rămas cîtva timp împreună pen
tru a și impărtăși gindurile des
pre declarația cu privire la tra
tativele dintre delegațiile guver. 
namentale ale R.P.R. și U.R.S.S.

După ce maistrul Ion Hera a 
citit textul cuvîntării rostită la 
radio de tovarășul Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mi
niștri. cu privire la rezultatele 
tratativelor romîno-sovietice și-au 
spus cuvîntul mai mulți munci
tori.

„Ca unul dintre muncitorii a- 
cestei fabrici în care aproape 
toate produsele poartă pecetea 
colaborării cu marele popor so
vietic, fie că ele au fost prelu
crate de mașini sovietice, fie că 
au fost concepute după proiecte 
sovietice — a spus strungarul 
Florea Matei — mă bucur din 
toată inima pentru încheierea cu 
succes deplin a tratativelor ro
mîno-sovietice. Aceste tratative 
întărite prin actul solemn semnat 
la Moscova oferă noi perspective 
de dezvoltare țării noastre. Ar 
trebui să înțeleagă odată pentru 
totdeauna dușmanii socialismului 
și libertății popoarelor că dragos
tea noastră pentru Uniunea So
vietică se împletește strîns cu tot 
ce ne este scump, cu realizările 
și viața noastră nouă".

Muncitorii fabricii de pîine și

biscuiți „Stegaul Roșu" au salu
tat, cu bucurie rezultatele recen
telor tratative romîno-sovietice 
de la Moscova. In discuțiile care 
au avut loc în adunarea organi
zată cu acest prilej joi la amiază, 
ei și-au exprimat satisfacția față 
de dezvoltarea continuă a co
laborării dintre țara noastră și 
U.R.S.S., colaborare bazată pe 
deplina egalitate in drepturi și 
afantaje reciproce.

„Cei mai vîrstnici dintre noi 
— a spus brutarul Ion Ciuda — 
ne amintim incă de greul din 
vremea șl imediat după război ‘ 
cind fabrica noastră ducea mar? 
lipsă de materie primă. Cerea
lele trimise de capitaliști ia sfîr- 
șitul războiului erau insuficiente 
și condiționate de o serie de a- 
vantaje pentru el. Cerealele tri
mise de oamenii sovietici sint 
date sub formă de împrumut pe 
care îl vom restitui începînd din 
anul 1959, în decurs de 3 ani, 
fie in grîne, fie in livrări de alte 
mărfuri potrivit intereselor eco
nomiei noastre. Iată ce înseamnă 
un ajutor frățesc.

Intr-o telegramă adresată to
varășului Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri, co
lectivul Filaturii Lupeni iși ex
primă satisfacția față de rezul
tatele tratativelor dintre delega
țiile guvernamentale ale Republi
cii Populare Romine și Uniunii 
Sovietice.

Ajutorul Uniunii Sovietice 
se spune în telegramă — ne va 
aduce avantaje noi în continua 
dezvoltare economică a țării 
noastre. întărind continuu cola
borarea cu U.R.S.S. vom putea 
munci mal cu 6por pentru cons
truirea socialismului în scumpa 
noastră patrie — Republiba Popu
lară Romină.

(Agerpres)
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O nouă brigadă a plecat din Oradea
Zi de zi, noi tineri din re

giunea Oradea își manifestă 
dorinfa de a pleca să mun
cească ca brigadieri pe șantie
rele naftonale ale tineretului, 
răspunztnd astfel chemării 
C.C. al U.T.M.

Ecoul de care s-a bucurat 
această chemare este confir
mat și de ultimul lot de tineri 
care a plecat din regiunea O- 
radea. Nu de mult, cei aproa
pe 50 de tineri venifi din cele 
mai îndepărtate sate ale re
giunii erau prezenfi în sala de 
festivități a Comitetului re
gional U.T.M. Printre ei 
se cflau mulfi tineri care 
răspunseseră cu același en
tuziasm și la alte chemări 
ale C.C. al U.T.M. In urmă cu 
un an, pe șantierul tineretului 
Ozana-Cracău se remarca prin 
munca entuziastă responsabi
lul de brigadă Vasile Domo- 
koș din Bratca. lată-l acum 
pe făranul muncitor Domrkoș 
gata de plecare pe alt șantier.

Este de asemenea prezent bri
gadierul „veteran" al șantie
rului tineretului Lupu S. Ion, 
care în anii 1952—53 și-a dat 
aportul său insuflefit la ridi
carea măreței hidrocentrale 
„V. 1. Lenin" Bicaz. Și el, ca 
și ttnăra Ana Gireada din co
muna . ulcea, sau ca țăranul 
Vasile Colan am Ba.
tăr — locul de naște e" m 
patrioticii initiative ae a vin
de statului surplusul de cerea
le — s-au adunat însuflețiți 
de glndul de a pune umerii 
lor la înălțarea Hunedoarei. 
50 de tineri, 50 de voinici 
și-au unit puterile și elanul 
tineresc sub drapelul brigăzii 
nr. 1 a regiunii Oradea, dra
pel acordat tn semn de cinsti
re de către Comitetul regional 
U.T.M.

...Trenul s-a pierdui tn zare 
dar gtndurile noastre urmă
resc cu mtndrie pe acești ti
neri soli ai viefii de mtine.

E. PITULESCU
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ȚARA SE PREGĂTEȘTE DE ALEGERI
In regiunea lăți

De curînd, în regiunea Iași au 
început ea funcționeze casele _ 
legătorului. Numai în raionul 
Murgeni au început să-și ducă 
activitatea 30 de case ale alegă
torului. l.a cele ma.i multe din
tre e'e zilele acestea au avut 
loc. discuții pe marginea cuvin- 
tăril rostite la radio de tovară
șul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri cu privire 
la rezultatele tratativelor roml- 
no-sovietice. Case ale alegătoru
lui au mai fost deschise in raioa
nele Negrești, Pașcani și altele. 
In prezent, în orașul Iași se 
fac amenajări pentru deschiderea 
a zece case ale alegătorului, iar

a-

tn orașul Bîrlad se vor deschide 
8 case. In aceste zile, peste 250 
agitatori din orașul Iași au vizi
tat la domiciliu pe cetățeni, că
rora le-au vorbit despre impor. 
tanța alegerilor. La toate sfatu
rile populare au început opera
țiile de înscriere a cetățenilor în 
listele de alegători.

In regiunea Ploești

In același timp, s-au intensi
ficat pregătirile pentru amenaja
rea și deschiderea caselor alegă
torului. In orașul Ploești, func
ționează acum 16 case ale alegă
torului, unde cetățenii din cele 
3 circumscripții electorale ale 
orașului participă la diferite acti
vități ce se organizează aci. Ca
sele alegătorului și-au început 
activitatea și în numeroase alte 
orașe și comune din regiune. La 
Dărmănești, Păulești și în alte 
comune, la casele alegătorului,

După ce au fost constituite co
misiile electorale în cele 34 cir
cumscripții electorale din regiu
nea Ploești și au fost aleși mem- se studiază Legea pentru alege- 
brii comisiilor electorale ale sec
țiilor de votare, a început înscri- Națională și au loc convorbiri 
erea cetățenilor în listele de a'.e- despre realizările regimului nostru 
gători.

rea deputa(i'.or în Marea Adunare

de democrație populară.

e probleme 
de trai și cultură

care scriitor american a scris 
un libret pentru opereta „My 
fair lady" „inspirîndu-se“ (la 
noi se zice : „plagiind") după 
textul comediei lui Shaw.

Autorii americani nu 
mulțumit cu furtul comis, 
au hotărît să-l alunge pe 
Shaw din propria-i casă pe 
cel puțin un deceniu pentru a 
fi feriți de concurență. Și au 
obținut interzicerea piesei in 
ciuda protestelor mereu cres- 
cinde ale compatrioților mare
lui dramaturg.

Ieri filmele Hollywoodului și 
comicsurile au alungat de pe 
ecrane șl din librării filmele 
șl cărțile englezești, azi o ope. 
retă de mina a doua il alun
gă pe Shaw. Ce urmează 
miine ?

„Libertate"
de 

___________ . d* 
Științe Sociale din New.York, 
denumită „The Jefferson 
School of Social Science", a 
anunțat că școala își va în
chide porțile. Motivul ? Perse
cuțiile guvernului

Este bine să menționăm că 
această școală a fost înteme
iată acum 12 ani și avea 
14.000 de studenți. Totuși un 
tribunal federal (am zice mat 
degrabă : inchizitorial) a de
clarat-o centru de propagandă 
comunistă. Ca atare — perse
cuții și închiderea ei.

Este și aceasta un 
libertate.

Libertatea de a-și 
porțile...

Zilele trecute, Consiliul 
administrație al școlii

fel de

închide

D. L.

Forurile superioare 
cuvîntul
rofilul gospodă
riei agricole de 
stat Ștefănești, d.in 
vecinătatea Pitești
lor, este pomi-viti- 
col. Puținul teren 
de grădină, atelie
rul mecanic sau

ramura zootehnică trec aproa
pe neobservate pe lîngă sec
torul de bază. Viile au pro
venit de la oameni care de
cenii la rînd au urmărit un sin
gur scop: să obțină cîștiguri mari. 
Același lucru se petrecea cu live
zile. Dar pe terenurile acestea 
s-a creat o gospodărie de stat, 
la conducerea căreia au venit oa
meni tineri, specialiști dornici «ă 

■ reîntinerească, să redea adevă
ratei lor destinații aceste pămîn- 
turi. De atunci, aici a început o 
muncă încordată, consecventă, 
în ciuda obstacolelor inerente.

Vița nobilă, pomii fructiferi au 
început să cucerească hectare 
după hectare de teren. Pe dis
tanțe de kilometri întregi, sute 
de oameni desfundă locul, să- 
pînd cu hîrlețele, la o adîncime 
de 80 cm. Ciștigă bine zilierii: 
aproximativ 25 lw pe zi. Condu
cerea gospodăriei a ținut seamă 
de faptul că 6e apropie iarna, că 
în timpul acesta va avea mulți 
oameni la lucru și că, în con
secință, e nevoie de unele ac
țiuni gospodărești. Așa, în piv
nițe și magazii au fost aduse în
semnate cantități de 
sole, varză, ceapă, 
carnea este asigurată 
abatorul din Pitești.

Acum, la gospodăria agricolă 
de stat Ștefănești muncesc 200 
de zilieri. In curînd vor sosi alte 
2—300. Dar, chiar zilierii exis- 
tenți în momentul de față sint 
nevoiți 6ă vină la cantină în pa
tru serii, sala de mese fiind prea 
mică.

Apoi, felul cum s-a asigurat 
dormitul zilierilor lasă mult de 
dorit. Pentru asta, nu poate fi 
învinovățită numai conducerea 
gospodăriei, ci și alte fo-

cartofi, fa- 
bulion, iar 

zilnic, de la

Primului Secretar 
al Comitetului Central 

al Partidului 
Muncitoresc ROmîn 

tovarășului
GH. GHEORGHIU-DEJ |

București •
In numele poporului albanez, al 

Prezidiului Adunării Populare, al 
Guvernului Republicii Populare 
Albania și al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Albania, 
Vă exprimăm cele mai cordiale 
mulțumiri pentru felicitările dvs. 
frățești și fierbințile urări adre
sate poporului albanez cu ocazia 
celei de-a 12-a aniversări a eli
berării patriei.

Ne exprimăm dorința ca prie. 
tenia frățească și colaborarea 
strînsă între țările noastre să se 
întărească pe zi ce trece tot mai 
mult, spre binele popoarelor 
noastre prietene.

Președintele Prezidiului Adu
nării Populare a RP. Albania 

HADJI LESHI
Președintele Consiliului de 

Miniștri al R.P. Albania 
MEHMET SHEHU

Primul Secretar al Comitetu
lui Central al Partidului 

Muncii din Albania 
ENVER HODJA ,

★
Telegrame de mulțumiri pentru 

felicitările adresate cu prilejul 
sărbătorii naționale a R.P. Alba
nia, au fost trimise de tovarășii 
Hadji Leshi, Mehmet Shehu - și 
Enver Hodja și tovarăș.lor dr. 
Petru Groza, președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale a 
R.P.R. și Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P.R.

Excelenței Sale
Dr. PETRU GROZA

Președinți al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romine
București

Mulțumesc sincer pentru fe'i- 
cftările pe care excelența voastră 
ml le-a adresat cu ocazia zilei 
independenței Finlandei și exprim 
cele mai bune urări de fericire 
pentru dv. personal și pentru po
porul romin.

URHO KEKKONEN 
Președinte al Republicii 

Finlanda 
13.XII.1956.

Comemorarea eroilor uciși 
la 13 decembrie 1918

Joi dimineața, numeroase dele
gații de oameni ai muncii din 
Capitală, au depus coroane și 
jerbe de flori la placa comemo
rativă închinată memoriei eroi
cilor luptători pentru libertate și 
o viață mai bună, uciși mișelește 
in Piața Teatrului Național din 
ordinul guvernului burghezo-mo- 
șieresc la 13 decembrie 1918.

Au fost depuse coroane și 
jerbe de flori din partea Consi
liului Central al Sindicatelor, Co
mitetului Orășenesc București al 
P.M.R., Asociației foștilor deți
nuți și deportați politici antifas
ciști, C.C. al Sindicatului munci
torilor din poligrafie, prasă, edi
turi. și difuzarea cărții”, întreprin
derilor poligrafice nr. 1 și 2, din 
partea Atelierelor C.F.R. „Gri- 
vița Roșie", uzinelor „23 August", 
„Mao Țze-dun", „Timpuri Noi", 
fabricii de țigarete „București" 
și altor întreprinderi din Capi
tală.

Gospodari și gospodării
ruri, începînd cu 
gional GOSTAT 
nind cu Ministerul Gospo
dăriilor Agricole de Stat. Nu sint 
suficiente paturi, pături, cearșa
furi, saltele, iar pernele și fe
țele de pernă lipsesc. Pentru pro
curarea acestora sînt necesare 
unele fonduri. Deși repetate, ce
rerile gospodăriei de stat Ștefă- 
nești în această direcție au ră
mas nesatisfăcute.

Ținind seama de faptul că ne 
aflăm în prag de iarnă, că vre
mea s.a răcit, socotim ne
justificată tărăgănarea ce o 
manifestă forurile amintite.

C. SLAVIC

trustul re- 
și termi- 

Gospo-

Sînt necesare măsuri 
urgente

n zilele din urmă, 
în biroul tovarășu
lui Ion Giurea, di
rectorul gospodă
riei agricole de stat 
Filiași au avut loc 
mai multe ședințe. 
Una dintre acestea 
propunerea lui Ion6-a ținut la

Sîrbu, inginer mecanic al gos
podăriei și membru în Comitetul 
regional U.T.M. Craiova.

— Toată vara — a spue el a- 
tunci — nu am făcut nimic. A- 
cum nu mai avem încotro; trac
toriștii vin și trebuie să găsească 
încăperile văruite, podelele cură
țate, paturile puse la punct.

De data aceasta, directorul nu 
a mai ripostat cu binecunoscutul 
său „ o «ă luăm măsuri", dar 
nici cu aplicarea în întregime a 
propunerii acestuia nu a fost de 
acord.

— Ai dreptate, Sîrbule — a 
recunoscut directorul — după a- 
tîta muncă în cîmp, tractoriștii 
merită un pat cald. Cit privește 
văruitul dormitoarelor și curăța
tul podelelor, lasă-le pentru mai 
tîrziu. Băgați acolo cîteva paturi 
și vedeți-vă de alte treburi.

— Dar cu cei de la grajduri 
ce facem ? — a întrebat ingine
rul Nicolae Digă. Știți, ei n-au 
nici sobe în dormitor.

— Să mai rabde — a răspuns 
liniștit Ion Giurea. Abia am ter
minat cu tractoriștii.

In fond ce înseamnă acest „am 
terminat cu tractoriștii" ? Ni
mic I Dormitorul lor nu este nici pe 
departe ceea ce ar trebui să fie. 
O fereastră nu se poate deschide, 
fiind blocată. Alta nu te încu
meți s-o deschizi, fiindcă în 
dreptul ei este o baltă ce răspîn- 
dește un miros neplăcut. La nu
mai 2 metri se află o grămadă 
de zgură, dar nimănui nu i-a tre. 
cut prin gînd să o folosească pen
tru seeprea bălții. Paturile sînt 
înghesuite; cu toate acestea, Ion 
Giurea intenționează să mai In
staleze încă 13 paturi, [n vreme 
ce alături este o altă încăpere 
destinată cazării muncitorilor, 
dar pe care conducerea gospo
dăriei a transformat-o în maga
zie de lemne.

Intrucît situația aceasta nu mai 
poate fi îngăduită, iar tovarășul 
Ion Giurea rămîne indiferent fată 
de sezisările și propunerile fel- 
ceriței Felicia Scîrlea, este nece
sar ca secția Sănătate a sfatului 
popular raional (șeful secției Tă- 
nase Voicu) să intervină urgent, 
pentru a face ordine în dormi
toare, bucătărie, cantină și ma
gazii, care nu corespund nici pe 
departe dispozițiilor sanitare.

GH SOCOTEANU 
corespondentul „Scinteii tine

retului" pentru regiunea Craiova

început promițător
uită vreme, In fața 
organizației de 
bază U.T.M. din 
gospodăria agri
colă de stat Co- 
țocna, regiunea 

Cluj, a stat, ca o 
problemă de primă

necesitate, folosirea în mod plă
cut a timpului liber al tineretu
lui.

Soluția cea mai practică au gă
sit-o utemiștii: să organizeze 
activitatea cultural-educativă în 
cadrul clubului lof

In ajutorul lor a_ venit un 'bun 
activist cultural: 'Gavrilă Cîm- 
peanu, directorul școlii elemen. 
tare de patru ani, al cărei sediu 
se află in incinta gospodăriei.

Cită pasiune are Gavrilă Cîm- 
peanu pentru activitatea cultu
rală I Nu i-au trebuit multe zile 
6ă pună bazele unei mici formații 
corale, alcătuită din tineri ro- 
minl și maghiari. Peste 20 de bă
ieți și lete, toți utemiști, au început 
să vină seară de seară la repe
tiții. In rindul coriștilor s-au des. 
coperit și soliști. Două fete, Mi
nerva Zeicu și Aurelia Mărginea- 
nu cîntă de-ți este mai mare 
dragul să le asculți, „Ilenuță 
tractoristă" și „Foaie verde bob 
negară".

„Numai cu un cor nu putem da 
spectacole interesante — s-au gîn- 
dit utemiștii. Să organizăm echipa 
de dansuri și cea de teatru”. Așa 
au și făcut. Au pus în scenă piesa 
„Cantonul 23” șl au înscris în 
repertoriu șase cintece populare: 
trei romînești și trei maghiare.

Inițiativa utemiștllor a prins, 
deci, viață. Echipa artistică s-a 
închegat și a dat reprezentații în 
fața muncitorilor din gospodărie.

Acesta este numai începutul 
unei bogate activități culturale. 
Utemiștii sînt dornici să îm
prospăteze neîncetat repertoriul 
cu noi cîntece și dansuri. In ace
lași timp însă, artiștii amatori 
din gospodăria agricolă de stat 
Cojocna au un necaz: în toată 
gospodăria nu găsești un instru
ment muzical. Cît ar spori ca
litatea programelor dacă în’ reper
toriu ar figura, de pildă, un solo 
la vioară sau acordeon, ori dacă 
Minerva Zeicu și Aurelia Măr- 
gineanu ar fi acompaniatei Cre
dem că tovarășii din conducerea 
gospodăriei vor soluționa această 
dorință a tinerilor artiști ama
tori. Forțe s-a văzut că sînt. O 
dovedește inșuși faptul că aproa
pe în fiecare seară sala mare a 
clubului e plină de tineri.

OPREA MARIN 
corespondentul „Scinteii tine
retului" pentru regiunea Cluj

Condiții bune
ospodăria agricolă 
de stat din Broș- 
teni ocupă un loc 
de frunte în lupta 
pentru transfor
marea socialistă a 
agriculturii, în re

giunea Iași. Ea a devenit astăzi 
o puternică bază de produse a- 
gro-alimentare. Istoria dezvoltă
rii acestei gospodării de stat este 
destul de interesantă. Ca urmare 
a creșterii veniturilor sale, gos
podăria și-a înființat secții noi la 
Roșcani, Hălceni, și-a construit 
șapte grajduri no.i cu o mare ca
pacitate, crescătorii de porcine, 
bovine și altele. Gospodăria de 
stat Broșteni este renumită pen
tru creșterea celor mai frumoși 
porci de rasă „marele alb, de 
carne".

Succesele dobtndite de gospo
dărie în ultimul an, s-au răsfrint 
și asupra îmbunătățirii condiții
lor de viață ale lucrătorilor, prin
tre care se află mulți tineri. A- 
nul acesta au fost date în folo
sință noi locuințe muncitorești, 
cu mai multe apartamente și un 
grup social cu o capacitate de 
50 de paturi. Aici, în grupul so- 
c'al locuiesc printre alții tinerii 
Vasile Gurgui, Dumitru Rășcanu, 
Ana Dascălu și Mihai Sălăjan.

Tot în anul acesta s-a cons
truit o bucătărie modernă, o 
sală de mese frumoasă, unde se 
servește o masă consistentă.

De asemenea, în gospodărie a 
fost instalată o baie cu dușuri, 
o uzină electrică și s-a amenajat 
un club cu o bibliotecă bogată. 
In fiecare seară, după lăsatul lu
crului, cea mai mare parte a ti
nerilor își petrec timpul liber a- 
plecați asupra unei cărți, la o 
partidă de șah sau table, ori as-i 
cultă muzică la aparatul de ra
dio.

I. AGHINEI 
corespondentul „Scinteii tine, 
retului" pentru regiunea Iași



Cronica cinematografica

DE CE
NU RÎDE OLGA?*’

numeroase paginiS-au scris
de literatură, s-au creat zeci de 
filme, care vorbeau idilic ori în 
mod realist, in funcție de con
cepțiile autorilor, despre femeile 
silite să-și vindă trupul, despre 
prostituate și prostituție. Așa 
că tema noului film francez 
„Prietene de noapte" poate fi 
socotită oarecum 
acest film te 
profund cu toate că ai mai ci
tit o carte, ori ai mai văzut un 
film care vorbea despre același 
lucru. Cred că unul din moti
vele principale care face ca fii- 

, mul „Prietene de noapte" să nu 
, fie o producție oarecare, ci un 

film valoros, este realismul dur, 
i brutal cu care creatorii filmu- 
i lui te pun în fața unor crude a- 
I devăruri ale vieții contempora- 
i ne din țările capitaliste.
I Ceea ce au transpus realiza- 
I torit filmului pe peliculă nu 
> constituie decit un crtmpei din 
i viața uneia dintre cele mai re- 
i numite metropole ale lumii, un 
, act de acuzare împotriva celor 
i care, sub egida unei mult lău- 
i date „civilizații", sfarmă dem- 
i nitatea omenească, zdrobesc 
, năzuințele, întunecă viitorul oa- 
i menilor simpli.
i Viața Olgăi, care se deapănă 
, înaintea spectatorului, nu este 
i descrierea unui caz particular, 
l romanul unei tinere ieșite de la 
; casa de corecție și care ajunge, 
, din tntimplare, prostituată. Nu, 
I viața Olgăi este povestea mul- 
, tor fete din țările capitaliste 
) cărora societatea le-a distrus 
I din adolescență năzuința spre o 
i viață curată și luminoasă, im- 
i pingindu-le pe drumul desfriu- 
i lui și dezonoarei. Olga este 
i sceptică și ironică, pe chipul ei 
i nu apare decit foarte rar un 
i zlmbet, străin parcă de ea, de- 
i tașat de viața ei interioară, 
i fiindcă Olgăi i-a fost retezată

banală. Dar 
impresionează

fiindcă Olgăi i-a fost 
bucuria de a trăi.

Și ar avea Olga de 
rldă, de cb să se 
Anii adolescenței șl 
trecut Intre

ce să 
bucure ? 
i-a pe- 

____  __ . zidurile reci 
ale casei de corecție, sub privi
rile înghețate și răutăcioase ale

*) Prietene de noapte — o 
‘ producție a studiourilor fran- 
J ceze.

supraveghetoare! I- 
maginile se succed 
rapid, dureros: ra
zele de lumină pă
trund, timid prin 
graiiile ferestrei, fe
țele palide ale fete
lor stau aplecate 
peste lucru; înșirate 
cu miinile la spate, 
deținutele străbat do
mol cu ochii îndure
rați aleile „castelu- 
lui“..Jn această am
bianță tristă, apăsă
toare, a născut Olga 
copilul, ea însăși un 
copil. Și mai este de 
mirare că acești ani 
de schingiuire sufle
tească și-au pus amprente pe 
fața ei, că Olga nu ride ? Sce
na in care Olga părăsește casa 
de corecție cuprinde deopotrivă 
ironie și dramatism. Intreru- 
pindu-și o discuție despre frip
turi și arsuri stomacale, func
ționarele casei de corecție, a- 
ceste femei „virtuoase", în loc 
s-o îndrume pentru o altă viață, 
tși permit s-o batjocorească pe 
Olga pentru trecutul ei. îi iau 
amprentele digitale și ti pun 
la dispoziție suma ctști- 
gată în acești ani care de-a- 
bia poate acoperi costul a două 
bilete de autobus. Ce cale poa
te lua în aceste condiții in so
cietatea capitalistă o femeie sin
gură, care trebuie să crească și 
un copil debil 2

Realizatorii filmului (scena
riul Jacques Constant și regia 
Ralph Habib) ne-au prezentat 
cu sobrietate citeva episoade 
din viața chinuitor de ‘înjosi
toare a „prietenelor de noapte" 
ale Parisului. Sub acoperișul 
unui bar decent în aparentă se 
desfășoară traficul de carne vie 
sub conducerea odiosului Jo. 
Adolescente inocente, atrase de 
mirajul primei dragoste, femei 
care n-au cum să-și ctștige e- 
xistența altfel, prostituate cu 
stagiu se perindă sub privirile 
Iscoditoare ale patronului, care 
cu cinismul samsarului ce se 
pricepe in comerțul de cai sau 
la marca unor automobile, zz- 
preciază concis „e prea slabă", 
„e prea grasă", „e e marfă

O scenă din film

bună", ilustrtnd concepția des
pre om a unei întregi clase. 
Trebuie remarcată interpretarea 
deosebită a lui Raymond Pelle
grin, care în rolul lui Io dez
văluie chipul hidos al unui 
batjocoritor înrăit de suflete.

In mina lui Io încape și Olga. 
Poate Olga să zîmbească? Vă- 
zlnd-o crispată, rece, ironică, ai 
tot timpul sentimentul că Olga 
tși bate joc deopotrivă de via
ța ei, ca și de a celor din jur. 
Attta durere mută înfățișează 
chipul adolescent al Olgăi, atî- 
ta suferință interiorizată, incit 
am putea spune că Franpoise 
Arnoul a exprimat In rolul Ol
găi drama a mii de femei care 
sînt nevoite să-și vindă trupul 
pentru a putea trăi.

Faptul că în viața Olgăi in
tervine Paul, șoferul care a a- 
dus-o la Paris și care este dis
pus s-o salveze, lutnd-o de so
ție, luptindu-se cu exploatato
rii ei, este o simplă tntimplare. 
Acest lucru se poate eventual 
intlmpla uneia dintre miile de 
prostituate care se vlnd pe piața 
„civilizată" a lumii capitaliste, 
dar aceasta nu poate duce la 
rezolvarea acestui groaznic fla
gel, la însănătoșirea morală a 
unei întregi societăți. Pentru 
așa ceva, e nevoie de măsuri 
mai radicale. Iar drama Olgăi 
va continua, otita timp cit va 
exista capitalism cu șomajul și 
mizeria, exploatarea și nedrep
tatea socială.

ADA SIMIONESCU

::

Gospodăria colectiva
a doua familie a tinerilor

Cu planul anual 
îndeplinit

In ziua da 12 decembrie a în
ceput să lucreze în contul anu
lui viitor și colectivul fabricii de 
anvelope „Victoria”, regiunea 
Ploești.

Pînă la 1 deeembrie colectivul 
fabricii „Timiș” din Timișoara a 
produs peste prevederile planului 
anual cu 5 la sută mai mult ul- 
tramarin, cu 12 la sută mai mult 
oxigen și cu 8,5 la sută mai mulți 
pigmenți anorganici.

Realizînd prevederile planului 
anual cu 36 de zile înainte de 
termen, colectivul uzinelor „21 
Decembrie" din Copșa Mică a în
trecut cu 3,9 la sută producția 
realizată în întreg anul 1955.

Cu mîndrie raportează îndepli
nirea înainte de termen a planu
lui anual și muncitorii, tehnicie
nii și inginerii de la Distileria 
nr. 1 din Reșița.

înainte de termen au realizat 
planul anual și Colectivele de 
muncă de la întreprinderile 
„Transilvania” din Oradea, „Mo
lidul” din . Cîmpulung, regiunea 
Suceava, „Comuna " ’ ”
din Piatra Neamț, 
mica” din Ploești și „Solventul” 
din Timișoara.

Cu acestea, numărul întreprin
derilor din .industria chimică, 
care au îndeplinit planul anual 
pînă în prezent se

★ 
întreprinderilor

Industriei Metalurgice și Cons
trucțiilor de Mașini care au rea
lizat prevederile planului anual 
înainte de termen 11 s-au adău
gat întreprinderile „Bernath An
drei" din Oradea, .Muncitorul 
liber” din Bacău, întreprinderi 
producătoare de bunuri metalice 
de larg consum și altele.

★
Au trecut, de asemenea, să 

producă în contul anului viitor 
colectivele hidrocentralelor Mo- 
roeni și Dobrești, ale uzinelor 
electrice Schitu Golești, Filaret- 
București, nr. 1 Orașul Stalin, 
nr. 2 Craiova, precum și colec
tivul Institutului de proiectări de 
schele petrolifere “

★
Din ziua de 12 

lectivul fabricii ... , ...
schimb C.F.R. Galați a început 
să lucreze în contul anului vii
tor.

De curînd și-au mai îndeplinit 
sarcinile prevăzute pe anul 1956 
întreprinderile „1 Iunie", „202 
Construcții", „Năvodul" din Ga
lați, „Solomit” Brăila și altele. 
Pină acum numărul întreprinde
rilor din regiunea Galați care lu
crează în contul anului viitor se 
ridică la 42.

★
Pînă la 13 decembrie, 35 de în

treprinderi din regiunea Bacău 
au raportat îndeplinirea planului 
anual.

din Paris'* 
„Metalochi-

ridică la 42.

Ministerului

din Ploești.

decembrie, co
de piese de

(Urmare din pag. l-a)

vedim colectiviștilor calitățile 
perioare ale noului soi de 
rumb tn campania de vară 
mștii au muncit neobosiți din 
prima, pină în ultima zi. „Bato
za tinerelului” a ieșit fruntașă 
pe gospodărie Ca răsplată pen
tru acest succes, tinerii din or
ganizația noastră au fost trimiși 
într-d excursie la Sinaia și Buș
teni.

In toamna aceasta, noi am 
prestat 526 ore muncă volun
tară pentru amenajarea căminu
lui cultural și am cărat 122 de 
căruțe de pămînt și piatră pen
tru construirea unui grajd, a 
unui pod și pentru repararea șo
selei.

Organizația noastră a trimis 
șase dintre cei mai buni membri 
ai săi să învețe meseria de trac
torist la S.M.T. Pantelimon. 
Așteptăm ca la terminarea școlii 
ei să se întoarcă pe .păminturile 
gospodăriei noastre, pe care să 
muncească cu pricepere șș dra
goste.

Tinerii din gospodăria noastră 
iubesc mult muzica și jocul, le 
place să se distreze, să-și pe
treacă cu cît mai mult folos 
timpjii liber. Casa laborator pe 
care am înființat-o de curînd în 
gospodărie, înzestrată cu utilaje 
și planșe, cunoaște în nenumă
rate seri agitația tinerilor care 
vin în ea. In cadrul casei labora
tor noi am constituit un colectiv 
tehnic format din 18 tineri, care 
au urmat cu regularitate orele 
de studiu, care știu acum să mî- 
nuiască microscopul, să determine 
umiditatea și puterea de încol- 
țire a griului și altele. Cunoștin
țele lor cresc din zi in zi.

Tinerii noștri au organizat și 
o echipă artistică care a obținut 
succese frumoase. Dansurile, jocu
rile și piesele „Inspecție” și 
„Forma-i formă” au fost prezen
tate în mai multe sate, prin care 
noi am făcut un fel de turneu 
Pionierii nu au fost nici ei ui
tați. Paraschiva Gologan, membră 
a organizației noastre, a organi
zat cu ei numeroase serbări cîm- 
penești și la căminul cultural. în 
toamna aceasta, am înființat în 
satul nostru o bibliotecă cu 400 
de volume și am început con
cursul „Iubiți Cartea”

—ooo-

Fsstiva’u1 filmului 
sate în regiunea

Joi 15 decembrie în
Craiova se va deschide festivalul 
filmului pentru sate. în Vederea 
desfășurării in bune condiții a 
acestei manifestări zece caravane 
cinematografice s-au îndreptat 
de curînd spre comunele din ra
ioanele Craiova, Caracal și Co
rabia, pentru a-și aduce contri
buția la Festivalul filmului pen
tru sate care se va desch'de la 
15 decembrie. Tn afara filmelor 
proiectate de caravanele cinema, 
tografice. locuitorii raioanelor 
Corabia, Craiova și Caracal vor 
putea viziona filmele prezentate 
la 21 cinematografe sătești.

su- 
po- 

ute-

la care

pentru
Craiova

regiunea

„Scînteia tineretului11
Pag. 2-a 14 decembrie 1956

acum 14 tineri 
de gînd ca în

Tinerii și-au spus
La Complexul C.F.R. „Grivița 

Roșie”, în una din zilele de înce
put de iarnă. Imensa hală a ca- 
zangeriei oferă un tablou impre
sionant. Trupurile gigantice ale 
locomotivelor aduse aici pentru 
reparații sînt supuse unor opera
țiuni „chirurgicale” din cele mai 
complicate, dintre care nu lipsesc 
obișnuitele nituiri. Străbătînd de 
la un capăt la altul hala cazan- 
geriei vei fi surprins de ordinea 
și curățenia care domnește aici, 
Rînduiala materialelor și pieselor 
dă un aspect civilizat locului de 
muncă.

O cunoștință veche, utemistul 
Aurel Culeasă, mă întimpină ami
cal. Doresc să aflu cum a folosit 
articolul apărut în „Scînteia ti
neretului” nr. 2249.d.in 20 iulie 
a.c. sub titlul „Ședințe, vreo cî
teva alte sarcini și... doar atît”. 
(In acest articol, Aurel Culeasă, 
pe atunci secretar a.l organizației 
de bază U.T.M. la sectorul cazan, 
gerie,- era criticat că nu se inte
resează, împreună cu ceilalți 
membri ai comitetului U.T.M., 
de extinderea inițiativei tinerilor 
de la uzinele „Tudor- Vladimire
scu” privind organizarea, curățe
nia și atitudinea civilizată în 
producție).

Tînărul Aurel Culeasă, acum 
membru în Comitetul U.T.M. al 
Complexului C.F.R. „Grivița Ro
șie", a afirmat că articolul mai 
sus menționat a folosit organiza, 
ției de bază U.T.M. a sectorului 
cazangerie și că roadele se pot 
vedea destul de ușor.

Intr adevăr, constat că tinere
tul de la cazangerie aplică acum 
inițiativa tinerilor de la uzinele 
„Tudor Vladimirescu”. Dacă, pe 
atunci, alături de cazanele loco
motivelor aflate în reparație in- 
tilneai grămezi de piese și mate
riale cu și fără trebuință, astăzi 
această dezordine a dispărut. Era 
vorba despre colectoare, table, 
nituri, piulițe, etc. Colectoarele 
au fost depozitate la magazia 
de materiale. Numai colectoarele 
pe care tinerii muncitori le folo
sesc imediat le ma.i poți găsi, 
dar așezate frumos, lîngă caza
nele locomotivelor. Acum tinerii 
recondiționează aproape 90 la 
sută dintre plăcile tubulare, ta
blele supradimensionate, por
table și altele. Nici tinerii care 
lucrează la cele trei rabome nu 
mai lasă piedestalele mașinilor 
pline de șpan, praf sau rugină.

Pe urmele 
materialelor publicate

Acum, tînărul Șerban Oilă nu 
părăsește mașina pînă ce n-o cu
răță și nu pune totul în ordine.

Dacă înainte Aurel Culeasă era 
singurul tînăr din acest sector 
care-și păstra locul său de mun
că în ordine și curățenie, acum 
mai toți tinerii fac acest lucru. 
Pot fi evidențiați în acest sens 
Constantin Zamfir, Vasile Nico- 
lae, Constantin Cojocaru, Gheor- 
ghe Neagu și alții.

In discuțiile care au urmat, Au. 
rel Culeasă a confirmat printre 
altele:

— Organizația de bază U.T-M., 
al cărui secretar este în prezent 
Nicolae Zamfir, se îngrijește în 
egală măsură atît de problemele 
vieții de organizație cît și de cele 
de producție.

...Așa, de pildă, organizația de 
bază U.T.M. ține o strînsă legă
tură cu tehnicienii Tudor Berbe- 
caru. Emil Tomescu, cu șeful de 
partidă Ion Savu și cu inginerul 
șef Nicolae Sfîrîială. Chemînd pe

cuvîntul
toți tinerii din sectorul cazange
rie să participe la întrecerea so
cialistă, organizația de bază 
U.T.M. a reușit să determine ma
joritatea tinerilor să mențină lo
cul de muncă bine organizat, 
curat.

Un fapt îmbucurător este și a- 
cela că tinerii nituitori Gheorghe 
Fulga și Ion Mihăilă, care cu un 
timp in urmă erau certați cu califi
carea, astăzi pot fl dați ca exem
plu de felul cum muncesc. La sec
torul cazangerie, tinerii tși fac pe 
deplin datoria.

Nici cei de la sectorul turnăto
rie de fontă, și ei criticați în arti
colul amintit la început, nu s-au 
lăsat mai prejos și au luat o se
rie de măsuri în vederea apli
cării inițiativei tinerilor de la u 
zinele „Tudor Vladimirescu”. Nu 
vei mai întîlni la sectorul turnă
torie de fontă forme aruncate ici 
și colo, unelte risipite etc Rebu
turile au fost simțitor reduse. Ti
nerii Alexandru Sima și fon Ră 
ducu dau astăzi lucrări de caii 
tate. Sectorul turnătorie fontă 
poate sta alături de cel al cazan- 
geriei în ceea ce priveș.e orga
nizarea, curățenia și atitudinea 
civilizată în producție.

GABRIEL IONESCU

ZILELE FARMACEUTICE 
ale Regiunii
Autonome Maghiare

In cursul zilelor de 10, 11 și 12 
decembrie s-au desfășurat la Tg. 
Mureș „Zilele farmaceutice ale 
Regiunii Autonome Maghiare”, 
organizate de Societatea Științe
lor Medicale din R.P.R., secția 
sănătate a Sfatului popular al 
Regiunii Autonome Maghiare, 
Facultatea de farmacie a Institu
tului -medico-farmaceutic din Tg. 
Mureș și Oficiul farmaceutic re
gional.

In cadrul „Zilelor farmaceuti
ce" au fost prezentate 30 de re
ferate științifice tratînd diverse 
probleme privind farmăcopeea ro- 
mînă, actualități din domeniul 
tehnologiei farmaceutice, metode 
de analiză a preparatelor farma
ceutice, rezultate noi în domeniul 
farmacologiei.

La ședința de închidere, care a 
avut loc miercuri, au luat cuvîn
tul numeroși participanți care au 
subliniat faptul că referatele pre
zentate, cît și discuțiile purtate, 
vor aduce o însemnată contribu
ție la o mai bună organizare a 
rețelei farmaceutice, la îmbunătă
țirea sortimentelor și îmbunătăți
rea calității medicamentelor fa
bricate în țara noastra.

Din ultimele evenimente
muzicale

Debutul lui Dan lordâchescu la Teatrul de

s-au înscris pînă 
și Tinere. Avem _ 
cinstea zilei de 30 Decembrie să 
înființăm un club cu mese de 
șah, masă de ping-pong, radio și 
altele. Acest club îl vom face din 
munca și din fondurile noastre, 
strînse de la diferite serbări și 
manifestări culturale. Tot din a- 
ceste fonduri, fruntașii organiza
ției noastre vor fi trimiși la o- 
dihnă la Sinaia și Predeal.

Din rîndurile organizației 
noastre pleacă neîncetat tineri la 
diferite școli și cursuri de califi
care. De curînd s-a întors de la 
cursurile organizate de C.C.F.S.- 
Hîrșova responsabilul nostru 
sportiv, Gheorghe Detcov, care 
a învățat timp de 14 zile cum să 
organizeze mai bine mișcarea 
sportivă în mijlocul tinerilor 
noștri. De acum înainte vrem să 
facem cît mai mult sport. De 
altfel, pînă acum am reușit, 
sprijinul conducerii gospodăriei, 
să cumpărăm o minge de fotbal, 
iar de curînd am primit drept 
premiu o minge de volei și un joc 
de șah.

cu

Tot din organizația noastră au 
fost trimiși la școala de șoferi 
trei tineri, iar la începutul anului 
viitor vor pleca din gospodăria 
noastră doi tineri pentru a parti
cipa la cursurile de perfecționare 
muzicală. Asta înseamnă că peste 
puțin timp vom mai avea în sat 
încă doi acordeoniști, iar tinere
tul se va putea distra și mai bine 
în viitor.

Toate acestea dovedesc că viața 
tinerilor în gospodăria colectivă 
este incomparabil mai frumoasă, 
că perspectivele lor cresc din 
toate punctele de vedere. Munca 
lor plină de entuziasm și seriozi
tate a făcut ca ei să fie respec
tați de toți colectiviștii. Astfel se 
explică faptul că tînărul Pîrvu 
Giuglea a fost ales brigadier, iar 
Voicu Baltag deputat în sfatul 
popular comunal.

Pentru viitor, noi avem gta- 
duri și visuri îndrăznețe. Vrem 
ca viața tineretului nostru să fie 
cît mai frumoasă și mai fericită, 
să se simtă în gospodăria colec
tivă totdeauna ca în propria lor 
familie.

La atelierele de material - 
didactic ale Ministerului a- 
griculturii se lucrează mu
laje și impăituri de păsări și 
animale. De asemenea aici 
se tipăresc cursuri, manuale 
și planșe necesare învăță- 
mîntului. In fotografie: In 
atelierul de colecții și îm- 
păieturi fruntașa în produc
ție Paraschiva Petrescu, 
lucrind la finisarea unor 
pești.

Calitățile muzicale ale lui Dan 
lordâchescu sînt binecunoscute 
publicului nostru ; în anul acesta 
el a triumfat la concursurile in
ternaționale de la Berlin, Salz
burg și Geneva, ceea ce a contri
buit la răspîndirea faimei sale și 
peste hotare. Duminică seara Dan 
lordâchescu și-a făcut debutul la 
Teatrul de Operă și Balet, inter- 
pretînd rolul lui Figaro din 
„Nunta lui Figaro” de Wolfgang 
Amadeus Mozart. Rolul acesta 
este de bas, lordâchescu este ba
riton ; era firesc ca să dezvăluie 
toate calitățile sale îndeosebi în 
registrele mediu și acut. Și le-a 
dezvăluit ...O voce frumoasă, care 
răzbate, pe care o mlădiază po
trivit cerințelor muzicii, potrivit 
conținutului psihologic, „sub- 
textului emoțional” al fiecărui 
moment. De la prima arie — 
„Vrea să danseze drăguțul conte” 
(cu amestecul de supărare reți
nută și haz) — trecînd prin cu
noscuta arie ,,Nu mai ești flutu- 
rașul din soare" (în care se a- 
dresează cu mult umor pajului 
Cherubinoț și pînă la aria din 
final, Dan lordâchescu a mers 
„crescînd”, dezvăluind un simț

rafinat al stilului. Din capul lo
cului îți dai seama că el nu e*te 
„o voce” ci „un muzician” care 
nu folosește calitățile-l remarca
bile pentru a străluci superficial, 
a uimi. Ci pentru a Incinta, a 
vrăji, a emoționa. Sînt evidente 
muzicalitatea sa, modestia ar
tistică, roadele îndrumării profe
sorului său Constantin Stroescu. 
De altfel pentru acest maestru 
trebuie să fie o imensă satisfac
ție să vadă arta înaltă, profundă, 
sensibilă a celor trei discipoli 
al săi care evoluau în aceeași 
seară pe scenă : Cornelia Gavri- 
lescu, Iolanda Mărculescu, Dan 
lordâchescu.

Dar la calitățile de muzician 
ale lui Dan lordâchescu se adau
gă și cele de actor. Din capul lo
cului el era perfect integrat an
samblului regizat de P. V. Cot- 
fescu. Natural, sigur, dezinvolt, 
comunicativ — apărea ca un ru
tinat i * " ’ -----actor. Și lucrul acesta

Operă ți Balet
era ușor în seara debutu- 

în care distribuția mai
nu 
lui 
cuprindea, în afara numelor a- 
mintite. pe Arta Florescu, Șe_ban 
Tassian, Maria Snejina ș. a. 
Dan lordâchescu a făcut față cu 
cinste, aducînd aportul indivi
dualității sale originale la ansam
blul de elită condus de maestrul 
Alfred Aleasandrescu. Și aici este 
locul să arătăm că eminentul 
nostru muzician — despre care 
se vorbește în general prea pu
țin — a asigurat o ținută de 
înalt nivel prezentării muzicii 
mozartiene. Orchestra mult cri
ticată a Teatrului de Operă și Ba
let (care după părerea noastră 
este dezavantajată de fosă și de 
acustica sălii) a sunat plin, omo
gen, a frazat expresiv, a susținut 
și menajat continuu cîntăreții.

Dan lordâchescu și-a făcut de
butul. Ascensiunea sa începe de 
la un nivel foarte înalt. Este o 
realizare, este o răspundere...

Muzică greacă la Ateneul R. P. R,
curînd a avut loc la Ate-
R.P.R. recitalul violonțstu-

De 
neul , .
lui grec Byron Colassis. Anunțat 
cu mare publicitate de OSTA, re
citalul a concentrat în sală un 
public numeros, care l-a întîmpi- 
nat pe artist cu multă căldură.

Despre talentul muzical al po
porului grec avem date stră
vechi. In sensul acesta este su
ficient să amintim de faptul că 
în vechea Helladă teoria muzicii 
ajunsese la o dezvoltare remar
cabilă, fiind elaborată de cerce
tători și filozofi de seamă ca 
Pythagora, Aristotel și Platon. 
Dar nu numai în vechile timpuri 
poporul grec a vădit geniul său 
muzical. In vremea nqastră mu
zicieni greci de frunte și-au 
cîștigat o faimă internațională 
binemeritată pe tărîmul interpre
tării. In acest sens este suficient 
să pomenim numele dirijorului 
Dimitri Mitropoulos său al cîntă- 
reței Maria Kallas. In ceeacepri. 
vește creația componistică greacă 
de azi avem însă cunoștințe pu
ține. De aceea i-am fost recu
noscători lui Byron Colassis 
pentru că a introdus în progra
mul concertului 6ău o lucrare de 
Constantinidis: suita de cîntece
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Mii și mii de tineri din patria 

noastră se gîndesc în prezent, cu 
îndreptățită mîndrie, la ziua de 3 
februarie 1957 — cînd pentru 
prima oară în viață vor alege îm
preună cu alte milioane de ce
tățeni, pe deputății în Marea Adu
nare Națională. Tinerii care la 
aceste alegeri se vor prezenta pen
tru prima oară în fața urnelor — 
tineri între 18—22 ani — nu au 
amintiri proprii prea bogate des
pre viața oamenilor muncii din 
trecut. Și aceasta este firesc ți- 
nînd seama 
ei aveau o

Tineretul 
noastră are 
mereu mai ___ r .._ ... ....
pective luminoase. Dar cu ani în 
urmă, cînd în țara noastră ștăpî- 
neau burghezia și moșierime'a, ti
neretul cunoștea o altă viață, 
condiționată de sistemul de ex
ploatare care aducea imense su
ferințe oamenilor muncii. Pentru 
ca tineretul din zilele noastre să 
cunoască mai bine cum trăia, 
muncea și lupta în trecut tine
retul muncilor din Romînia, pu
blicăm acest articol scris pe baza 
răsfoirii „Tînăru'.ui leninist”, or
ganul central al C.C. al U.T.C. 
Filele lui cu slove scrise de mînă 
sau trase la ghestedner, vorbesc 
despre viața și lupta tineretului 
muncitor de la orașe și sate.

Ne propunem să arătăm citito
rilor numai unele din ele. Ne 
vom opri la acelea care ne vor
besc despre viața și lupta tineri
lor muncitori din industrie de-a 
lungul unui deceniu.

★
Organizația revoluționară a ti

neretului din țara noastră — 
creată și condusă de Partidul Co
munist — începe să-și desfășoare 
activitatea sub denumirea de 
Uniunea Tineretului Comunist, din 
mai 1924.

Era în vremea capitalismului, 
în perioada stabilizării sale re
lative care a însemnat pentru oa
menii muncii, vîrstnici și tineri, 
înrăutățirea condițiilor lor de 
viață și restrîngerea puținelor 
drepturi politice pe care reușiseră

populare din Dodekanez. Cu sim
plitatea expresiei și varietatea 
de conținut proprie folclorului, 
cu particularități modale speci
fice grecești, muzica aceasta 
este foarte comunicativă și con
vingătoare. Byron Colassis a 
tălmăcit-o cu elanul Improvizato- 
ric, sinceritatea care-1 caracte
rizează. Intonația sa originală, 
concepția sa despre contrastul 
de tempi au contribuit la pito
rescul acestei execuții.

Particularitățile cîntatului lui 
Colassis au putut fi apreciate și 
în dansurile romînești de Bartok 
și muzica spaniolă a lui Nin. In 
alte opere ca, de pildă, sonata 
„Trilul diavolului” de Tartini, 
concertul de Mendelsohn sau 
aranjamentele de Kreisler și Szy- 
manovski — am fi fost bucuroși 
să constatăm că spontaneitatea 
interpretării se întemeiază pe 
respectul textului muzical, pe o 
diferențiată sensibilitate a stilu
lui, pe o tehnică adecvată varia
telor lucrări.

Recitalul lui Byron Colassis 
s-a bucurat de succes de public, 
violonistul oferind cu generozita
te suplimente.

FR. SCHAPIRA

că Ia 23 August 1944 
vîrstă foarte fragedă.

de azi din patria 
parte de o viață nouă, 
bună, plină de pers-

să le cîștige în anii avîntului re
voluționar (1917—1922).

In „Tînărul leninist” din de
cembrie 1927, într-un articol am
plu se descrie în culori vii ta
bloul vieții mizere a tinerilor 
muncitori exploatați. Pentru tine
rii ucenici din metalurgie, din 
București — se scrie în articolul 
mai sus menționat — „...nu 
există o zi de muncă stabilită, 
ci trebuie să lucreze din zori și 
pînă în noapte tîrziu (14—15 cea
suri pe zi). Mulți din ei stau chiar 
în fabrică, într-o cămăruță mică, 
în condiții de mizerie". La Cluj, 
tinerii ucenici „lucrează 12—13 
ore fără repaus; cei mai mulți 
dorm în atelier, pe mesele de lu
cru”.

Pentru a-și căuta în altă parte 
o bucată de pîine mulți tineri ță
rani veneau la orașe spre a se 
angaja în fabrici. Dar aici ei ajun
geau lageau la discreția patronilor, nu 
primeau nici salariu, nici îmbră- 
-x—— cj (joar „mîncarea”. 

foloseau pe ucenici ca 
_ muncă neplătite cu toa
că în majoritatea cazurilor

căminte 
Patronii 
brațe de 
te c “ ' 
aceștia depuneau aproape aceeași 
muncă ca și lucrătorii vîrstnici. 
La Brăila, de pildă, în 1927, a- 
proape 300 de ucenici, din cei 
peste 1.000, nu primeau salariu. 
In București, Ia un atelier de pe 
strada Șoseaua Basarab — ne re
latează „Tinărul leninist” — uce
nicii „toți copii de țărani sînt ți
nuți în cea mai neagră mizerie, 
nu capătă nici o asistență medi
cală și capătă pentru 14—15 ore 
de muncă pe zi salariul de... 1 
leu și o pîine".

Semnificativ este faptul că în
șiși unii slujbași din aparatul de 
stat burghezo-moșieresc au recu 
noscut situația grea în care se 
află tineretul muncitor din acel 
timp. Un inspector al Ministeru
lui Muncii preciza într-un raport 
al său : „Ucenicii din țara ro- 
mînească ocupați în industrie tră
iesc în condiții extrem de dure
roase, în special acei care sînt 
angajați cu întreținerea patronu
lui suferă o viață amară, mize
rabilă. Impuși la muncă din fra
gedă copilărie... sînt supuși la 
muncă împovărătoare, peste pute-

rile lot*, îndurînd chinurile unui 
tratament aspru din partea patro
nului...”.

In timpul crizei economice din 
anii 1929—1933, burghezia, stră- 
duindu-se să iasă din groaznica 
criză pe seama muncitorimii, a 
intensificat exploatarea, a aplicat 
„curbe de sacrificiu”, concediind 
mase de oameni ai muncii, vîrst- 
nici și tineri și micșorînd sala
riile.

In octombrie 1930 un utecist 
din Baia Mare scria în „Tînărul

șim în oraș, sîntem opriți și puși 
la curățatul cartofilor, să spălăm 
cimentul și dușumelele”.

Tineretul muncitor suferea o 
dublă exploatare: și ca oameni 
ai muncii, și ca tineri. Astfel, „Tî
nărul leninist” (nr. 2—1933) sub
linia într-un articol: „Reduce
rile de salarii, pe noi tinerii mun
citori ne izbesc și mai tare, fiind
că noi sîntem și mai prost plă
tiți decît vîrătnicii, așa țncît acum 
cu lefurile noastre reduse nu vom 
putea cumpăra măcar de-ale gurii.

deosebită a avut-o noua orien
tare adoptată sub îndrumarea di
rectă a Partidului Comunist la 
Congresul al 11-lea al U.T.C., din 
octombrie 1924, și anume aceea 

•a organizării U.T.C. pe baza celu
lelor de fabrică. In rezoluția Con
gresului al II-lea al U.T.C. se 
arată că lupta tineretului mun
citor dusă împotriva sîngeroasei 
exploatări se desfășoară în pri
mul rînd „în fiecare fabrică, uzi
nă, moșie, ateliere, ferme, sate 
etc.” De aceea era necesar ca

Așa au trăit tinerii muncitori
pe vremea regimului
burghezo-moșieresc

leninist”: „Situația noastră, a ti
nerilor muncitori mineri, este 
foarte rea. Muncim sub pămînt 
pentru o leafă mizerabilă... Ca să 
putem trăi, după 8 ore de muncă 
istovitoare sub pămînt — trebuie 
să mergem să lucrăm încă în 
altă parte cîte 6—-8 ore. Din 
leafă abia primim în mînă cîte 
100—200 lei”. In asemenea situa
ții grele trăiau și tinerii din cele
lalte întreprinderi capitaliste sau 
de stat. Intr-un articol apărut tot 
în organul central al U.T.C., în 
august 1931, un ucenic scria: 
„La atelierele C.F.R. noi facem 
ucenicia de patru ani și sîntem 
plătiți : anul I cu 2 lei pe zi, 
anul II cu 3 lei pe zi și așa mai 
departe... De asemenea pentru 
cel mai mic motiv sîntem amen
dați...”.

Mai departe, ucenicul descria 
alte aspecte ale vieții triste a 
tinerilor muncitori: „In cămin 
sîntem supuși unui regim cazon, 
ca în armată. Mîncarea este 
proastă de tot. Hainele noastre 
sînt rupte ferfeniță, sîntem bă
tuți de șefi și puși să facem 
noaptea de planton, ceea ce ne 
distruge — iar în zilele de du
minică cînd voim și noi să ie-

Iar pentru ca să poată introduce 
exploatarea noastră mai aprinsă, 
burghezia întărește teroarea în 
ateliere și cămine, pedepse, bă
tăi, consemn, percheziții... sînt la 
ordinea zilei".

In același timp burghezia a 
intensificat încercările sale de a 
fasciza și de a militariza tinere
tul spre a-1 putea transforma în 
carne pentru războiul ce-1 pregă
tea împotriva Uniunii Sovietice.

★

Faptele prezentate mai sus sînt 
semnificative pentru condițiile de 
trai ale tinerilor muncitori în 
vremea regimului burghezo-moșie- 
resc. Ele explică totodată proce
sul dezvoltării luptei tineretului 
muncitor împotriva sîngeroasei 
exploatări și a samavolniciilor 
acestui regim.

Sub conducerea permanentă și 
plină de grijă a Partidului Comu
nist Romîn, Uniunea Tineretului 
Comunist a desfășurat drapelul 
luptei pentru apărarea intereselor 
materiale ale tineretului munci
tor și pentru lărgirea drepturilor 
politice.

In dezvoltarea mișcării revolu
ționare a tineretului o înriurire

U.T.C. să pătrundă în aceste fa
brici, uzine, ferme, sate etc. și eă 
creeze acolo organizațiile sale.

In anii următori U.T.C., în ciu
da cruntei ilegalități în care a 
fost aruncată, a folosit toate mij
loacele posibile pentru a mobiliza 
tineretul la luptă. Astfel. în 1927, 
C.C. al U.T.C. arătînd care sînt 
sarcinile tineretului in împrejură
rile de-atunci (..Tlnărul leninist” 
nr. 10) a subliniat că lupta tine
retului muncitor trebuie dusă mai 
ales pentru ridicarea salariilor la 
nivelului scumpete!; salariu egal 
la muncă egală ; îmbunătățirea 
condițiilor de muncă în fabrici, 
ateliere, mine etc; ajutorarea șo
merilor de către stat și comună; 
desființarea bătăii, a amenzilor și 
a umilințelor de tot felul ce erau 
îndreptate împotriva tinerilor 
muncitori etc. In anii crizei eco
nomice. preocuparea principală a 
U.T.C. era să ajute Partidul Co
munist în mobilizarea maselor 
populare pentru a ieși din criza 
economică pe cale revoluționară și 
de a se împotrivi fascismului 
lua din ce în ce — și în 
noastră — un caracter mai 
dent. In plenarele sale,

care 
țara 
evi- 
spre

exemplu cea din 1929, C.C. al 
U.T.C. arată că în noile condiții 
lupta trebuie dusă împotriva mic
șorării salariilor, împotriva con
cedierilor, pentru ajutorarea ma
selor de șomeri, pentru demasca
rea politicii organizațiilor fas
ciste etc.

Un moment important în îmbu
nătățirea și creșterea activității 
U.T.C. l-a constituit Congresul al 
V-lea al P.C.R — congres de în
semnătate istorică pentru mișca
rea revoluționară din Rominia. 
Congresul a precizat sarcinile 
fundamentale ce stăteau atunci 
în fața întregului tineret și a 
U.T.C. Aplicind în viață sarcinile 
trasate de Congresul al V-lea în 
anii ce au urmat, U.T.C. a mi
litat pentru revendicările econo
mice ale tineretului, mobilizarea 
maselor de tineri pe baza fron
tului unic la lupta în vederea sa
tisfacerii nevoilor lor concrete, 
de zi cu zi, la lupta pentru de
mascarea încercărilor de fasciza
re a tineretului, la lupta împo. 
triva militarizării tineretului și a 
pregătirii lui pentru războiul an- 
tisovietic ce-1 puneau la cale for
țele imperialiste internaționale.

După 1933 — cînd vîrfurile 
burgheziei și moșierimii intensi
ficau fascizarea țării — P.C.R. a 
pus ca principală sarcină în 
fața U.T.C. mobilizarea maselor 
largi de tineri împotriva fasci
zării țării pe baza frontului unic 
antifascist al tineretului, ca parte 
integrantă a frontului antifascist 
al tuturor oamenilor muncii din 
țară.

îndrumat cu pricepere de orga 
nizația sa revoluționară, tinere
tul muncitor a pășit cu abnega
ție la lupta condusă de Partidul 
Comunist. Un număr însemnat 
de tineri au participat la nume
roase greve și acțiuni impor
tante.

Lupta tineretului muncitor cu
noaște o creștere simțitoare în 
timpul crizei economice. Momen
tul culminant, înălțător al lup
tei tineretului muncitor l-au 
constituit eroicele lupte din fe
bruarie 1933.

Eroicele fapte de luptă ale ti
neretului muncitor au fost apre
ciate de Partidul Comunist. In 
rezoluția ședinței sale plenare din 
iulie 1933, C.C. al P.C.R sub
linia că „Marile lupte din februa
rie ale muncitorilor ceferiști și 
petroliști la care tineretul mun
citor a luat parte activă, dove
dind un eroism și curaj demn de 
tînăra gardă a proletariatului re
voluționar, a scos în evidență 
rolul crescînd al U.T.C.. influen
ța sa crescîndă asupra unei părți 
însemnate a detașamentelor ce
lor mai de frunte ale tineretului 
proletar romîn și a arătat 
U.T.C. a devenit un ajutor 
partidului în lupta sa".

★
Am prezentat cîteva fapte

că 
al

Am prezentat citeva fapte din 
decursul unui deceniu din viața 
și lupta tineretului muncitor și 
a organizației sale — Uniunea 
Tineretului Comunist. Spiritul de > 
abnegație și jertfă al tineretului 
muncitor, încrederea sa nestră
mutată în partidul comuniștilor 
și în victoria socialismului con
stituie un exemplu măreț pen'iu 
tineretul de azi al patriei noas
tre. In condițiile Rominiei de
mocrat.populare, tineretul mun
citor din fabrici, uzine, mine ele. 
are condiții de viață și muncă 
care nici nu se pot compara cu 
cele expuse în articolul de față. 
Dreptul la muncă, la o pregătire 
profesională înaltă, la salarizare 
după calificarea obținută - este 
un drept cîștigat pentru tot
deauna pentru tineretul munci
tor din patria noastră. Profund 
recunoscători partidului, clasei 
muncitoare care le-a asigurat o 
viață nouă, luminoasă, tinerii 
muncitori, prin munca lor zil
nică, aduc o contribuție de sea
mă la lupta tuturor oamenilor 
muncii conduși de Partidul Mun. 
citoresc Romîn pentru victoria 
marii cauze a poporului munci
tor — cauza construirii socialis
mului.

CONSTANTIN MOCANU 
cercetător la Institutul de istorie 

a partidului



Lucrările Consiliului 
nord-atlantic

PARIS 13 (Agerpres). — Tn 
cadrul ședinței din dimineața zi
lei de 13 decembrie a Consiliului 
nord-atlantic a fost adoptat un 
raport redactat de „comitetul ce
lor trei înțelepți", raport care ri
dică problema necesității unor 
consultări permanente între țările 
membre ale Blocului nord-atlan
tic in toate problemele politice. ■ 

După cum relatează agenția 
„France Presse", „a produs o vie 
emoție" declarația publică făcută 
— contrar angajamentului de a 
păstra secretul dezbaterilor — de 
John Foster Dulles, care a arătat 
că Statele Unite nu sînt dispuse 
să se consulte cu partenerii lor 
din NATO in toate problemele. 
S.U.A., a declarat Dulles, trebuie 
să-și păstreze libertatea de ac
țiune, dată fiind „situația sa deo
sebită pe plan Internațional".

Rezultă de aici că diplomația 
americană nu vrea să fie stin
gherită de consultări tn cadrul 
NATO in încercările ei de a fo
losi situația dificilă a aliaților 
anglo-francezi și de a cîștiga 
cit mai mult de pe urma eșecuri
lor lor politice tn Orientul Apro
piat și tn Africa de Nord.

O altă problemă dezbătută tn 
aceeași ședință a fost aceea cu 
privire la modul de rezolvare a 
diferendelor ce s-ar putea ivi în
tre statele membre ale NATO.

Dezvăluind din nou caracterul 
agresiv ai pactului nord-atlantic, 
ministrul de Externe vest-german 
Von Brentano și-a asumat rolul 
ingrat de a prezenta o serie de 
propuneri provocatoare tn legă
tură cu așa-zisa „situație din 
Europa răsăriteană". Propunerile 
lui Von Brentdho, susținute de 
Dulles, reprezintă o încercare 
inadmisibilă de amestec al țări
lor blocului atlantic în treburile 
interne ale unor state care își 
bazează politica și alianțele lor 
pe principiile egalității tn drep
turi, ale respectului pentru suve
ranitatea națională și ale neames
tecului tn treburile interne ale 
altor țări.

♦

PARIS 13 (Agerpres). — Tn 
după-amiaza zilei de 13 decem
brie, Consiliul N.A.T.O. a luat în 
dezbatere raportul comitetului 
militar al blocului nord-atlantic, 
format din șefii de stat major 
ai țărilor membre. Acest raport 
a fost aprobat, in timpul discu
țiilor, John Foster Dulles a ce
rut ca forțele terestre ale 
N.A.T.O. să fie formate din ce 
in ce mai mult din trupe euro
pene.

Discutarea problemelor mili
tare a dezvăluit că și în acest 
domeniu se manifestă contradic
ții serioase între membrii blo
cului nord-atlantic, contradicții 
generate de gravele dificultăți 
economice prin care trec,, și de 
contribuțiile financiare care le 
sînt impuse, pentru întreținerea 
și înzestrarea forțelor N.A.T.O,
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Ședința din după amiaza zilei cțe
NEW YORK 13 (Agerpres). -
In ședința plenară a Adunării 

Generale din după amiaza zilei de 
12 decembrie au luat sfîrștt dez
baterile cu privire la „problema 
ungară" în legătură cu proiectul 
de rezoluție prezentat recent de 
delegația Ș.U.A., sprijinită de de
legațiile statelor Peru, Columbia, 
Republica Dominicană, Salvador, 
Chile, Spania ș-a. Proiectul re
petă vechile afirmații calomnioa
se la adresa Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Ungare și 
„condamnă" Uniunea Sovietică 
pentru ajutorul acordat poporu
lui ungar în înăbușirea putchului 
contrarevoluționar.

Partea rezolutivă a proiectului 
conține declarații demagogice lip
site de temei potrivit că/ora 
Uniunea Sovietică chipurile, „în
calcă independența politică a 
Ungariei" și încalcă Carta O.N.U.

în proiectul de rezoluție se cere 
Uniunii Sovietice să retragă din 
Ungaria „sub supravegherea Or
ganizației Națiunilor Unite" tru
pele sovietice care, după cum se 
știe, se află acolo la cererea gu
vernului ungar în deplină con
formitate CU' prevederile Tratatu
lui de la Varșovia.

In încheierea proiectului de re
zoluție se propune secretarului 
general „să manifeste orice ini
țiativă pe care o va considera 
utilă în privința problemei un
gare, în conformitate cu princi
piile Cartei și cu rezoluțiile Adu
nării Generale".

Pălăvrăgelile reprezentantului 
statului Peru, Belaun.de, și al 
Cubei. Portuondo, au ocupat cea 
mai mare parte -z ședinței.

După ce a vorbit șeful delega
ției indiene, Menon, a luat cuvîn- 
tul reprezentantul U.R.S.S., A. A. 
Sobolev.

Amestecul american în treburile 
interne ale altor țări trebuie să formeze 

obiectul examinării în Adunarea 
Generală

La începutul cuvîntării sale, vorbit despre „destrămarea" ță- 
A. A. Sobolev a subliniat că de- rilor socialiste și infringerea 
legația sovietică își exprimă re- ideilor marxismului. Despre ace- 
gretul în legătură cu faptul că lași lucru a vorbit dl. Dulles la 
atmosfera anormală care s-a " ’ * ~
creat ia actuala sesiune a făcut 
imposibilă participarea mai de
parte la lucrările ei a delegației 
Republicii Populare Ungare.

Din nou, a spus Sobolev, sub 
presiunea delegației S.U.A. și a al
tor cîtorva delegații, de trei zile 
Adunarea este nevoită să se ocu
pe de o problemă artificial exa
gerată și să amine problemele cu 
adevărat importante pentru men
ținerea și consolidarea păcii care 
se află pe ordinea de zi a actua
lei sesiuni.

Vorbind despre amestecul sis
tematic al S.U.A. în treburile in
terne ale țărilor de democrație 
populară, A. A. Sobolev a spus: 
Acest lucru nu este întîmplător. 
Nesocotirea suveranității națio
nale a țărilor libere și amestecul 
grosolan în treburile lor interne 
stau la baza liniei generale a po
liticii externe a Statelor Unite 
ale Americli. In prezent, princi
pala atenție a conducătorilor po
liticii externe și ai așa-zisulul 
serviciu de spionaj strategic al 
S.U.A. este concentrată asupra 
Ungariei dar, după cum arată 
evoluția evenimentelor, aceasta 
constituie numai o parte din vas
tul plan de acțiuni subversive îm
potriva țărilor libere și indepen
dente, o parte a planului aventu
rist de acaparare a dominației 
mondiale. Acest lucru face cu to
tul necesar ca amestecul Statelor 
Unite ale Americii în treburile 
interne ale statelor suverane și 
acțiunile de subminare împotriva 
acestor state să formeze obiectul 
unei examinări în.Adunarea Ge
nerală.

A. A. Sobolev a spus în 
continuare că reprezentantul 
S.U.A. se erijează nu pen
tru prima dată în rolul de 
profet. De data aceasta, prezen- 
tîndu-și visul drept realitate, el a

Paris la actuala sesiune a Con
siliului N.A.T.O. Și cîți aseme
nea profeți au existat în ultimele 
decenii I Iar Uniunea Sovietică, 
țările socialiste trăiesc, se în
tăresc și prosperă în ciuda tu
turor profeților.

Amintind despre faptul că unii 
vorbitori ocolesc cu încăpățînare 
asemenea probleme ca problema 
bazelor militare americane și a 
forțelor armate ale S.U.A. pe te
ritorii străine răspândind în ace
lași timp calomnii la adresa U- 
niunii Sovietice, A. A. Sobolev 
a spus :

In legătură cu aceasta, dele
gația sovietică consideră necesar 
să amintească încă odată că tru
pele sovietice se află în Ungaria 
în baza tratatului de la Varșovia, 
potrivit căruia participanții la a- 
cest tratat și-au asumat obligații 
politice și militare, printre care 
și obligația de a lua „în comun, 
măsurile necesare întăririi capa
cității lor de apărare cu scopul 
de a apăra munca pașnică a po. 
poarelor lor, de a garanta invio
labilitatea frontierelor și terito
riilor lor și de a asigura apăra
rea împotriva unei eventuale a- 
gresiuni".

Staționarea trupelor vreunui 
stat — participant la tratatul de 
la Varșovia — pe teritoriul altui 
stat membru al tratatului de la 
Varșovia, se face conform unei 
înțelegeri între toți participanții 
acestui tratat și numai cu con- 
simțămîntul acelui stat pe teri
toriul căruia staționează . trupe 
la cererea sa.

In declarația sa din 30 octom
brie, guvernul sovietic a arătat 
că este gata să ducă tratative cu 
guvernul Republicii Populare Un
gare și cu ceilalți participant la 
tratatul de la Varșovia în pro
blema staționării trupelor sovie
tice pe teritoriul Ungariei.

Incidente grave în Irlanda de nord
LONDRA 13 (Agerpres). — 

în Irlanda de nord au fost sem
nalate în ultimele zile incidente 
de o gravitate deosebită. Știri 
apărute în ziare anunță că între 
grupuri înarmate din 
populației și polițiști au 
schimburi de focuri. în 
tul Londonderry au fost 
două poduri; 
de radio B.B.C. 
de explozia unei 
atacate cazărmi 
bunalului.

Din relatările 
că atacurile au 
de către „armata republicană ir
landeză" care luptă împotriva 
diviziunii Irlandei.

Ca urmare a acestor incidente 
tn Irlanda de nord a fost decre
tată starea de alarmă și au fost

operate numeroase arestări. Mi
nistrul de Război al Marii Brita
nii, John Hare, a anunțat în Ca
mera Comunelor că 
militară va ancheta 
produse.

Cartierul general

o comisie 
incidentele

12 decembrie
Așadar, aceasta problemă este 

de competența exclusivă a gu
vernelor U.R.S.S. și Ungariei.

Delegația sovietică a mai de
clarat că speculațiile -politice ne
demne în jurul evenimentelor din 
Ungaria, instigarea și încuraja
rea rămășițelor putchiștilor fas
ciști unguri. încercările de a fo
losi O.N.U. pentru a exercita 
presiuni asupra unor state suve
rane și independente nu pot duce 
decît la urmări serioase pentru 
care răspunderea va reveni în în
tregime reacțiunii internaționale, 
care continuă să ducă politica a- 
venturistă „de pe poziții de 
forță"

In încneierea cuvîntării sale A 
A. Sobolev a spus că Adunarea 
Generală trebuie să treacă ime
diat la examinarea problemelor 
de cea mai mare importanță pen 
tru cauza păcii și a căror rezol
vare este așteptată de popoarele, 
care și-au trimis reprezentanții 
la cea de-a 11-a sesiune a Adu
nării Generale.

★

Reprezentantul Marocului, Be- 
Abud, a subliniat caracterul vă
dit provocator al rezoluției ame
ricane. El a declarat că nu înțe
lege de ce se face atîta zarvă 
tn jurul problemei ungare în timp 
ce față de agresorii care săvlr- 
șesc abuzuri pe teritoriul Egiptu
lui țările occidentale au o atitu
dine deosebit de indulgentă.

Reprezentantul Poloniei, Nasz- 
kowski, a declarat că după păre
rea delegației sale, zarva care se 
face la sesiunea Adunării Gene
rale în jurul „problemei ungare” 
nu poate fi de folos poporului 
ungar.

Apoi, proiectul prezentat de 
S.U.A. și de un grup de alte 
state a fost pus la vot și adop
tat cu majoritate de voturi. îm
potriva acestui proiect au votat 8 
delegații (U.R..S.S., R.S.S. Ucrai
neană, R.S.S. Bielorusă, Ceho
slovacia, Bulgaria, Romînia, Po
lonia, Albania). Un număr de 13 
delegații (Afganistan, Cambod- 
gia, Egipt, Finlanda, India, In
donezia, Iordania, Maroc, Arabia 
Saudită, Sudan, Siria, Yemen, 
Iugoslavia) s-au abținut de la 
vot.

Proiectul de rezoluție al dele
gației Indiei, Indoneziei, Birma- 
niei și Ceylonului nu a fost pus 
la vot

Așadar, adversarii destinderii 
încordării internaționale au reu
șit să impună Adunării Generale 
încă o rezoluție rușinoasă care 
este nedemnă pentru O.N.U. și 
sacrifică prestigiul ei, intereselor 
egoiste ale S.U.A. și partenerilor 
lor de blocuri militare agresive 
care urmăresc cu încăpățînare 
să se revină la vremurile întune
cate aie „războiului rece".

Cu privire la amnistierea 
cetățenilor japonezi 

condamnați în Uniunea 
Sovietică

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite Decretul Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., cu privire la amnistie
rea cetățenilor japonezi con
damnați în Uniunea Sovietică. în 
Decret se spune:

în legătură cu încetarea stării 
de război și stabilirea de relații 
pașnice între Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste și Japo
nia și călăuzindu-se după princi
piul umanității, Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. hotă
răște :

1) Să fie eliberați din locurile 
de detențiune toți cetățenii japo
nezi condamnați.

2) Să le fie permis tuturor ce
tățenilor japonezi eliberați 
locurile de detențiune să se 
poieze în patrie.

din 
îna-

Arestarea
a 8000 de tineri in Irak

DAMASC 13 (Agerpres). — 
TASS transmite : Potrivit știrilor 
din Bagdad, guvernul Nuri Said 
intensifică represiunile, încercând 
să înăbușe lupta poporului irakian 
care cere ieșirea țării din pactul 
de la Bagdad și demisia lui Nuri 
Said.

Se anunță că în Irak au avut 
loc arestări în masă. Pînă la 11 
decembrie, numai în rîndul stu
denților și elevilor au fost ope
rate 8.000

Situația 
fie foarte

de arestări.
din țară continuă să 

încordată.

Procesul unui grup 
de tineri din Portugalia
PARIS 13 (Agerpres). — Zia

rele pariziene din 12 decembrie 
anunță că în Portugalia a înce
put judecarea proceselor unui 
grup de tineri muncitori, țărani 
și studenți care au fost acuzați 
de „atentat la securitatea statu
lui". Cei 52 de acuzați sînt mem
bri ai organizației legale „Miș 
carea de unitate a tineretului 
portughez". Acuzarea care li se 
aduce se bazează pe faptul că ei 
au difuzat hotărîrile Consiliului 
Mondial al Păcii.

Ziarele pariziene subliniază că 
unii din acuzați sînt amenințați 
cu pedeapsa cu moartea.

Al 8-lea Congres al Partidului Comunist Italian

Cuvîntarea tovarășulni
Constantin Pirvulescu

ROMA 13 (Agerpres). — Tn 
ședința din 12 decembrie a Con
gresului Partidului Comunist Ita
lian tov. Constantin Pirvulescu, 
membru tn Biroul Politic at C.C. 
al P.M.R. a rostit următorul cu- 
vînt de salut în numele Partidu
lui Muncitoresc Rotntn.

Dragi tovarăși.
Delegația noastră este îm

puternicită să aducă celui de al 
8-lea Congres al Partidului Co
munist Italian salutul frățesc de 
luptă și de solidaritate interna
țională al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Transmitem totodată dip par
tea poporului romîn un călduros 
salut talentatului popor italian, 
de care e legat prin vechi relații 
culturale și economice, prin sen
timente de adîncă prietenie, pre
cum și prin eforturile comune în 
lupta pentru consolidarea colabo
rării între popoare și apărarea 
cauzei păcii și a progresului. _

Prin activitatea sa neobosită, 
pusă în slujba oamenilor muncii 
din Italia și desfășurată pe baza 
particularităților de dezvoltare 
ale țării voastre, Partidul Comu
nist Italian, forța conducătoare 
și îndrumătoare în lupta poporu
lui italian pentru democrație și 
socialism, pentru pace și bună
stare, a devenit un partid pu
ternic de masă, care exercită o 
influență din ce în ce mai mare 
asupra celor mai largi pături ale 
poporului italian.

Cu deosebită simpatie, parti
dul și clasa noastră muncitoare 
urmăresc lupta dîrză, consecven
tă, dusă de Partidul Comunist 
Italian în fruntea maselor mun
citoare de la orașe și sate, pen
tru asigurarea unității de acțiune 
a forțelor politice ale clasei mun
citoare, pentru apărarea și lărgi
rea drepturilor și libertăților de
mocratice. Partidul nostru prețu
iește forța mobilizatoare a Par
tidului 
pentru 
țării.

Din
declarația programatică, elabora
te de partidul vostru în vederea

Comunist Italian în lupta 
un viitor mai bun al

proiectul de teze șl din

Continuă normalizarea situației 
din linear.a

Congresului ai 8-lea, precum și 
din expunerea prezentata in tata 
congresului de tov. Togliatti se 
desprinde luminos c„ rarliaui 
Comunist italian, în determina
rea uniet sa.e politice și a oDiec- 
tivelor sale, se inspiră din intere
sele și nazuitițe.e adinei aie cia- 
sei muncitoare și aie poporului 
itaiian, precum și din bogata ex
periența a mișcării muncitorești 
internaționale și aplica in mod 
creator învățătură marxist-leni- 
n,sia ia condițiile specuice din 
itaiia.

Larga dezbatere a acestor im
portante documente în toate or
ganizațiile paruuuiui vosuu, ne 
uau convingerea ca lucrările Con
gresului vor constitui un impor
tant pas înainte in munca, in 
viața partidului.

raruaul comunist Italian, ex
ponent ai nazumțeior și aspira
țiilor ciasei muncitoare și al 
poporului italian, și-a făurit un 
program care corespunde acestor 
năzuințe și aspirații și care va 
asigura mobilizarea iorțeior uni
te ale olasei muncitoare în lupta 
pentru reînnoirea democratica și 
socialista a Italiei.

Lupta, pentru reforma agrară 
generata, pentru înlăturarea și 
uesuințarea marilor monopoluri, 
masurue de naționalizare, lupta 
pentru progres in toate domeniile 
vieții socia.e—toate acestea repre
zintă un măre, program de re
înnoire a țării, de creare a unei 
societăți lioere, socialiste, in rea
lizarea acestui program, Partidul 
Comunist Italian se sprijină pe 
încrederea glorioasei clase munci
toare Și a poporului italian în 
fața cărora stau astăzi sarcini de 
mare răspundere pentru viitorul 
lor.

Activitatea partidului vostru 
este urmărită cu viu interes de 
către mișcarea muncitoreasca in
ternațională. Partidul Comunist 
Italian, care se inspiră în activi
tatea sa practică și teoretica, din 
spiritul internaționalismului pro
letar, aduce o prețioasă contri
buție la dezvoltarea și solidarita. 
tea mișcării muncitorești interna
ționale.

Dragi tovarăși.
Congresul dv. se desfășoară în 

condiții cînd reacțiunea imperia
listă a reușit să tulbure vremel
nic pacea lumii și se străduiește 
să zădărnicească lupta pentru a. 
pararea independenței naționale 
a popoarelor care au 5fărimat ju
gul colonial..

Expresia cea mai fățișă a poli
ticii agresiunii o constituie atacul 
dezlănțuit de Anglia, Franța și 
Israel împotriva Egiptului. Cercu
rile imperialiste din Anglia și 
Franța urmăreau prin aceasta 
restabilirea subjugării coloniale 
în statele Orientului Apropiat și 
Mijlociu.

Dar forțele păcii din toată 
lumea au reușit prin O.N.U. să 
condamne agresiunea și să ceară 
retragerea de pe teritoriul Egip
tului, a armatelor invadatoare. 
Poporul nostru, prin numeroase 
mitinguri, proteste, a înfierat a- 
tacul armat împotriva Egiptului, 
care de curînd și-a cucerit inde
pendența națională și și-a ex
primat solidaritatea 6a cu lupta 
dreaptă a poporului egiptean.

Agresiunea provocată de An
glia, Franța și Israel împotriva 
Egiptului și desfășurarea eveni
mentelor din Ungaria sînt strîns 
legate între ele.

încercarea forțelor reacționare 
interne și externe de a distruge 
orinduirea socialistă din Ungaria 
și de a reaprinde focarul fascist 
în această țară, fapt care ar fl 
amenințat pacea în Europa, a 
fost zdrobită de forțele populare 
strînse în jurul guvernului re
voluționar muncitoresc-țărănesc.

Calomniile și ațîțările cercuri
lor reacționare în legătură cu 
evenimentele din Ungaria urmă
resc amestecul în treburile unor 
state suverane, au ca scop 6ă 
tulbure situația internațională și 
să dlstragă atenția de la agre
siunea anglo-franco-israeliană 
împotriva Egiptului.

Toate acestea cer imperios în
tărirea unității mișcării muncito
rești internaționale, a tuturor 
forțelor progresiste pentru a ză
dărnici planurile cercurilor impe
rialiste de a dezlănțui un nou 
război mondial.

Dragi tovarăși,
Strîns unite în jurul Partidu

lui Muncitoresc Romîn și a Gu
vernului Republicii Populare Ro- 
mîne, masele iargi de oameni ai 
muncii de la orașe și sate, tn 
frunte cu eroica noastră clasă 
muncitoare, muncesc cu însufle
țire pentru realizarea programu
lui de dezvoltare a eonomiei na
ționale. elaborat de Congresul 
al Il-lea al Partidului Muncito
resc Romîn din decembrie 1955.

In Romînia democrat-populară 
se dezvoltă economia națională, . 
crește nivelul de viață al popu
lației, înflorește cultura, se întă
rește democrația socialistă.

Socotim necesar să subliniem 
că un factor esențial in lupta 
pentru cucerirea independenței 
naționale a Romîniei și trecerea 
cu succes la construirea societă
ții socialiste în țara noastră a 
fost realizarea frontului unic 
muncitoresc între comuniști și so
cialiști in timpul dictaturii fas
ciste și apoi unificarea pe baza . 
ideologiei marxist-leniniste a 
Partidului Comunist și a Parti
dului Social Democrat.

Pătruns adine de spiritul in- . 
ternaționalismului proletar și de 
necesitatea asigurării unei păci . 
trainice în lume, poporul nostru 
își manifestă solidaritatea cu 
toate popoarele pentru apărarea 
bunului lor cel mai de preț — . 
pacea. Partidul Muncitoresc Ro
mîn și oamenii muncii d.in țara 
noastră, consideră ca o datorie 
a lor sqciallstă-de 4 ațofda aju
tor poporului trate maghiar in 
munca pentru refacerea țării sale 
și consolidarea regimului demo
crat-popular. Popoful romîn iși 
manifestă sentimentele sale de 
prietenie -față de toate popoarele, 
hotărîrea ea de a lupta din toate 
puterile pentru întărirea unității , 
țărilor socialiste. Poporul rorijin ' 
nutrește dragoste și prietenie 
profundă față de Marea Uniune 
Sovietică, prima țară a socialis
mului victorios.

Recenta declarație comună cu 
privire la tratativele dintre de
legațiile guvernamentale ale 
R.P.R. și U.R.S.S. este mărturie 
elocventă a spiritului prieteniei 
frățești, a înțelegerii profunde 
a intereselor popoarelor noastre, 
a colaborării și ajutorului reci
proc, caracteristice pentru rela
țiile dintre țările socialiste, strîns 
unite prin lupta lor comună pen
tru progres, pace și socialism.

Dragi tovarăși,
Exprimînd sentimentele și nă

zuințele poporului romîn, guver
nul Republicii Populare Romine 
și Partidul Muncitoresc Romin 
consideră că este în interesul 
deopotrivă al poporului romin și 
al poporului italian, întărirea 
prieteniei lor tradiționale, asigu
rarea de relații economice și cul
turale rodnice între țările noas
tre.

Urăm din toată inima succes 
deplin lucrărilor Congresului 
vostru, în munca și lupta Parti
dului Comunist Italian pentru 
realizarea sarcinilor pe care le 
va trasa Congresul al 8-lea, pen
tru întărirea rîndurllor Partidu
lui, pentru înfăptuirea unității 
clasei muncitoare, îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale poporului 
italian, pentru pace și progres 
social.

Salut frățesc celui d*e al 8-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Italian I

Trăiască Partidul Comunist 
Italian, detașamentul de avan
gardă al clasei muncitoare ita
liene I

Trăiască prietenia dintre po
porul romîn și poporul italian I

Trăiască solidaritatea Interna
țională a oamenilor muncii din 
lumea întreagă I

Trăiască pacea între popoare I

etc. Toate uzinele și minele din 
județul Veszprem funcționează. 
La Miskolc uzinele siderurgice 
Lenin au produs la 12 decembrie 
peste 280 tone fontă, lucrează și 
cuptoarele Martin și laminoarele. 
Și în aceste întreprinderi se re
simte puternic lipsa de cărbune.

Sondele din Zala nu și-au în
trerupt activitatea nici o zi. Mun
citorii petroliști s-au prezentat în 
fiecare zi la lucru, iar la 13 de
cembrie nu a lipsit nimeni.

Oamenii muncii demască pe 
acei membri ai consiliilor munci
torești care nu au nimic comun 
cu clasa muncitoare și acționează 
în interesul contrarevoluției. Ast
fel,la 12 decembrie s-a aflat că 
greva de la uzina ,,Element 
Gottwald" a fost organizată de 
următorii contrarevoluționari care 
s-au strecurat în Consiliul mun
citoresc al uzinei: Denes Mate, 
care a făcut parte din garda per
sonală a lui Horthy, Karoly Ti- 
boly, fiul redactorului-șef a.l zia
rului nylassist „Uj Magyărsag" 
și Ferenc Hess, fost S.S.-ist.

După publicarea decretului Pre
zidiului Republicii Populare Un
gare cu privire la predarea ime
diată către organele puterii din 
Ungaria a armamentului de care 
dispune populația 
și din alte orașe 
ția și regimentele 
tuite din ofițeri au 
cantitate de puști,
te. pistoale, grenade, cartușe, 
obuze și alte arme și muniții.

BUDAPESTA 13 -(Agerpres).— 
Oamenii muncii din Budapesta și 
din alte centre industriale ale ță
rii au aprobat întru totul propu
nerile formulate de Janos Kadar. 
președintele guvernului revoluțio 
nar muncitoresc-țărănesc, cu pri
lejul convorbirii cu delegațiile 
muncitorilor de la o serie de în
treprinderi din Pesterszebet și 
Csepel.

In toate fabricile și uzinele 
din Budapesta s-a reluat produc
ția. In cele mai mari întreprin
deri din capitala Ungariei, ca, 
de exemplu, la uzina constructoa
re de mașini „Lang.“, la uzina 
constructoare de vagoane „Ganz“ 
la uzinele de tractoare, de auto
mobile și la altele s-au prezentat 
la lucru toți muncitorii.

Joi au fost repuse în circulație 
la Budapesta aproape toate mij
loacele de transport orășenesc: 
tramvaie, autobuze, metro, tro- 
leibuse.

Desfășurarea normală a produc
ției este însă mult stânjenită de 
lipsa de cărbune și energie elec
trică. In legătură cu aceasta, con
siliile muncitorești dintr-o serie 
de fabrici și uzine din Budapesta 
trimit grupuri de oameni ai mun
cii din întreprinderile lor la 
muncă în industria carboniferă.

Știri despre desfășurarea pro
ducției au fost transmise de pos
tul de radio Budapesta din toate 
regiunile Ungariei.

Sînt în funcțiune și întreprin
derile comunale ca de exemplu 
fabrica de pâine, uzina de apă

Vicepreședintele 
S.U.A, Nixon va pleca 

în Austria
NEW YORK 13 (Agerpres)'. - 

Secretarul Casei Albe pentru pro
bleme de presă, Hagerty, a a 
nunțat la 12 decembrie în orașul 
Augusta (statul Georgia), unde 
se află în concediu președintele 
Einsenhower, că la rugămintea 
acestuia, vicepreședintele Nixon 
va pleca săptămîna viitoare în 
Austria pentru „a studia proble 
ma refugiaților ungari" și a re 
comanda măsuri privind „ajutor" 
american care urmează să li se 
dea pe viitor.

In cercurile politice americane 
nu se ascunde faptul că plecarea 
Iui Nixon constituie o încercare 
prost mascată prin țeluri „uma
nitare" de a acorda sprijin ele- 
mentelor contrarevoluționare din 
Ungaria și de a-i face mai activi. 
Misiunea lui Nixon este conside
rată în aceste cercuri ca o mi 
siune de „amestec mascat al 
S.U.A. în treburile Ungariei".

rindul 
avut loc 
comită- republicane irlandeze 

la Dublin, capitala statului Eire, 
un comunicat în care declară că 
„rezistența împotriva dominației 
britanice in Irlanda ocupată a in
trat în faza hotărîtoare". Popu
lația din cele 6 comitate (adică 
din Ulster — ocupat de englezi) 
— se spune în comunicat — este 
victima directă a imperialismului 
britanic. Comunicatul cheamă 
Ia luptă Împotriva dominației 
britanice, pentru unificarea insu
lei.

avariate 
postului 
avariată

al armatei 
a publicat

clădirea
. a fost 
i bombe ; au fost 

și clădirea tri-

presei rezultă 
fost organizate

din Budapesta 
ale țării, poli- 
de pază alcă- 
strîns o mare 
arme automa-

SPORT

Progresul București—Spartak Subotita
2—2

Echipa iugoslavă de fotbal 
Spartak Subotița și-a continuat 
turneul în {ara noastră jucînd 
joi pe stadionul Republicii cu 
echipa Progresul București. Cu 
toată vremea friguroasă, aproa
pe 20.000 de spectatori au urmă
rit cu interes întrecerea dintre 
fotbaliștii romîni și cei iugos
lavi. întâlnirea a luat sTîrșit cu 
un rezultat de egalitate 2—2 
după ce la pauză fotbaliștii ro
mîni conduceau cu 2—0 prin 
punctele realizate de Dinule>scu 
(min. 4) și P. Moldoveanu (min. 
32). In prima parte a jocului 
echipa bucureșteană a dominat 
mai mult și a pus la grea încer
care echipa oaspete. In repriza

secundă echipa iugoslavă s-a 
regăsit și linia de atac bine con
dusă de Ognjanov a dat mult 
de lucru apărării echipei Pro
gresul.

Jocul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de sportivitate și re
zultatul reflectă just raportul va
loric al celor două echipe. S-au 
remarcat de la oaspeți Ștefano- 
vici, Ognjanov, Branislavevici 
și Ciopici, iar de Ia bucureșteni 
Caricaș, Soare, Știrbei și Moldo- 
veanu (în prima repriză)

Duminică la Oradea, echipa 
Spartak Subotița susține ultimul 
joc întîlnind echipa Progresul 
deținătoarea, „Cupei R.P.R.“.

(Agerpres)

Spartachiada sportivilor orbi
Prima ediție a Spartachiadei 

orbilor din R.P.R. a început sub 
cele mai frumoase auspicii.

In cadrul celor 7 colective 
sportive din țară, orbii au întâm
pinat competiția cu multă însufle
țire și au dovedit că pot să asi
gure tradiția acestei importante 
acțiuni.

în aceste zile de sfîrșit de an, 
la 15 și 16 decembrie sportivii 
orbi vor culege roadele muncii 
lor cu ocazia finalelor de gim
nastică și atletism, care se vor 
desfășura în sala Dinamo sîmbă- 
tă și duminică de la orele 17.

Astăzi și mîine dimineață

are Ioc turneul final inter-echipe 
de șah la București, care se va 
desfășura în sala Smîrdan nr. 5.

Finalele de gimnastică, sîmbătă 
și duminică de la orele 17, vor 
cuprinde întreceri spectaculoase 
anunțîndu-se o luptă aprigă la 
ansamblul de sol, piramide și 
exercițiile impuse la 3 aparate, 
între cele 6 echipe de forțe sen
sibil egale.

Finalele de atletism la cele 3 
probe (alergare de sprint, arun
cări, sărituri în lungime) vor da 
primii campioni pe asociație.

Publicul spectator poate găsi 
bilete la casa Stadionului Dina
mo din Șoseaua Ștefan cel Mare.

0 politică conformă cu interesele păcii și colaborării internaționale
In urmă cu un an, la 14 de

cembrie 1955, la cea de a 10-a 
sesiune a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite, 16 
noi state — Albania, Bulgaria, 
Romînia, Ungaria, Iordania, Ir
landa, Portugalia, Italia, Aus
tria, Finlanda, Ceylon, Nepal, Li
bia, Cambodgia, Laos și Spania
— au fost primit® în rîndurile 
O.N.U.

Întreaga opinie publică mon
dială a primit cu vie satisfacție 
această hotărîre înțeleaptă, con- 
siderînd-o pe bună dreptate ca 
un triumf al spiritului de înțele
gere internațională, al principiu
lui coexistenței pașnice asupra 
falitei politici „de pe poziții de 
forță". Cercurile care promovau 
politica „de pe poziții de forță" 
au suferit astfel o usturătoa
re înfrîngere Voința de pace 
a popoarelor a fost mai pu
ternică decît uneltirile lor în
dreptate împotriva destinderii în
cordării internaționale. „Ame
rica — scria pe atunci ziarul 
„New York Herald Tribune" — a 
rămas în situația cea mai ne
plăcută".

Rolul principal în soluționa
rea problemei primirii de noi 
membri în O.N.U. l-au avut efor
turile susținute ale Uniunii So
vietice — care după cum scria 
ziarul indian „Hindustan Times"
— „a confirmat în modul cel 
mai convingător, în fața întregii 
lumi, că se întreprind noi efor, 
turi pentru o mai largă înțele
gere reciprocă pe plan Interna
țional".

Cu cită mîndrie a întîmpinat 
poporul nostru vestea că Repu
blica Populară Romînă a ocupat

Un an de 1;
în sfîrșit locul ce i se cuvenea 
în Organizația Națiunilor Unitei 
Primirea țării noastre în O.N.U. 
a oglindit creșterea prestigiului 
statului romîn democrat-popular 
în viața internațională, ca urma
re a rolului său activ în lupta 
popoarelor pentru pace și cola
borare internațională.

Este greu să măsori în cu
vinte uriașa transformare ce s-a 
petrecut în situația internațională 
a Republicii Populare Romîne 
față de aceea a Romîniei burghe- 
zo-moșierești. Azi — un reazim 
al forțelor iubitoare de pace, de
mocrație și progres de pretutin
deni, ieri — reazim al celor mai 
întunecate forțe ale agresiunii 
imperialiste și reacțiunii interna
ționale — iată cum S-ar putea 
caracteriza pe scurt această pro
fundă schimbare.

Ducind o politică cu totul po
trivnică intereselor noastre na
ționale, clasele exploatatoare, 
burghezia și tnoșierimea, au su
pus Romînia controlului înjositor 
și dictatelor marilor puteri im
perialiste.

Această politică antinațională a 
avut ca urmare învrăjbirea țării 
noastre cu țările vecine și, în 
ultimă instanță, izolarea ei pe 
plan internațional. Intr-o lucrare 
intitulată : „Romînia în concer
tul Internațional" apărută In acea 
peirioadă, autorul — un scrib al 
burgheziei — după ce ridica în 
slăvi rolul rezervat țării noastre 
de unealtă a politicii imperialiste 
— era nevoit să conchidă că Ro. 
mlînia era pe atunci „ca o insulă"

i intrarea R. P. R.
și că de aceea „trebuie să ne o- 
bișnuim a conta mai mult pe 
propriile noastre forțe".

Astăzi poporul nostru nu se 
mai află „ca o insulă" în bătaia 
vînturilor vrăjmașe. Așa cum a 
arătat tov. Gheifrghe Gheorghiu- 
Dej la cel de al Il-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
„Republica noastră populară, stat 
cu adevărat Independent și su
veran, are prieteni mulți, puter
nici și încercați". Avem prieteni 
la toate hotarele patriei. Avem 
prieteni și aliați de nădejde — 
marea Uniune Sovietică, China 
populară, toate popoarele uriașei 
comunități a țărilor socialiste. 
Strînsa unitate cu popoarele su
rori ale marei noastre fartfllii 
de 900 milioane de oameni este 
chezășia independenței, a suve
ranității noastre de stat.

A întări necontenit prietenia 
și unitatea frățească a țărilor 
socialiste — iată o cauză 6fîntă 
care corespunde pe deplin intere
selor noastre naționale. Anul 
1956 a marcat noi pași înainte 
în direcția întăririi colaborării 
dintre țara noastră și celelalte 
țări socialiste, pe baza egalității 
în drepturi și a ajutorului reci
proc. Delegații romîne au între
prins vizite de prietenie încheiate 
cu rezultate rodnice în Uniu
nea Sovietică, Republica Popu
lară Chineză, R. P. D. Coreeană, 
R. P. Mongolă și R. P. Ungară. 
Restabilirea și întărirea relațiilor 
prietenești cu R. P. F. Iugosla
via, în urma vizitei în Romînia 
a președintelui losip Broz.Titoși

în O. N. U.
a delegației R.P.R. în frunte cu 
tov. Gh. Gheorghiu-Dej în Iugo
slavia, a fost salutată cu bucurie 
de popoarele ambelor țări, pe 
care le unește țelul comun al 
construirii socialismului și apă
rării păcii.

In politica sa externă, guver
nul romîn 6e călăuzește de ideea 
că conviețuirea și colaborarea 
pașnică între țări cu orînduiri 
sociale diferite este pe deplin 
posibilă. De aceea, țara noastră 
luptă neobosit pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare cu toate 
țările din lume. In cursul acestui 
an s-au luat o 6erie de noi ini
țiative în vederea îmbunătățirii 
relațiilor diplomatice cu alte țări 
ca S.U.A., Grecia, Turcia. Relua
rea, la 25 august a. c., a rela
țiilor diplomatice dintre R.P.R. și 
Grecia a constituit . un rezul
tat al acestor eforturi. La invita
ția Marii Adunări Naționale a 
R.P.R., țara noastră a fost vizi
tată de o delegație parlamentară 
franceză — prima misiune ofi
cială a parlamentarilor francezi 
care, după vizita în U.R.S.S., a 
plecat într-o țară din Europa ră
săriteană după cel de al doilea 
război mondial.

Romînia întreține relații prie
tenești cu țările din Asia și A- 
frica ale căror popoare de sute 
de milioane de oameni au scu
turat nu de mult jugul colonial.

Glasul țării noastre răsună cu 
putere țn apărarea intereselor pă
cii. De curînd. prin Declarația 
sa din 28 noiembrie a. c., gu
vernul romîn și-a afirmat spriji

nul față de noile propuneri ale 
U.R.S.S. în problema dezarmării 
și a micșorării încordării inter
naționale care reprezintă o nouă 
și importantă contribuție a Uniu
nii Sovietice la cauza păcii și 
securității popoarelor.

Prin glasul reprezentanților 
săi la sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U. — la lucrările căreia 
a luat parte pentru prima oară 
— țara noastră șl-a spus răs
picat cuvîntul împotriva acestor 
uneltiri. In numele intereselor 
păcii, delegația romînă la O.N.U. 
a cerut 4n mod ferm să se pună 
capăt agresiunii imperialiste îm
potriva pașnicului popor egiptean 
și să fie retrase trupele invada
toare din Egipt. In numele inte
reselor păcii, delegația romînă la 
O.N.U. demască încercările im
perialiste de amestec în treburile 
interne ale Ungariei, care au 
drept scop să împiedice restabi
lirea deplină a liniștei în țara 
vecină și prietenă. In numele in
tereselor păcii, delegația romînă 
la O.N.U. a cerut să fie restabi
lite drepturile legitime în Orga
nizația Națiunilor Unite ale R.P. 
Chineze, — fără participarea că
reia nu se poate rezolva nîci o 
problemă internațională în ce pri
vește pacea și securitatea po
poarelor.

Alături de celelalte țări iubi
toare de pace, țara noastră, ca 
membră a Organizației Națiuni
lor Unite, aduce astfel o contri
buție sporită la cauza nobilă a 
păcii și colaborării internaționale, 
politică care corespunde pe de
plin propriilor noastre interese 
naționale.

A. BRATU

Belaun.de
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Evenimentele sîngeroase care s-au desfășu
rat între 23 octombrie și 4 noiembrie in 
Ungaria, au dovedit, fără putință de tă

gadă, amestecul cercurilor imperialiste in tre
burile Interne ale acestei țări.

Faptele, in general, s>int cunoscute cititorilor 
noștri ! in ziua de 23 octombrie, la Budapesta 
a avut loc o demonstrație populară, ale cărei 
cereri pașnice urmăreau îndepărtarea unor gre
șeli din trecut, in scopul întăririi regimului de
mocrat-popular. O serie de elemente fasciste, 
de scursori aie societății, au profitat de această 
manifestație strecurindu.se in rindunle ei. A- 
derența fasciștilor la manifestație, transforma
rea ei într-un putch horthyst, n-a fost delocin- 
timplătoare. Planul răscoalei a fost minuțios 
stabilit dinainte in birourile capitonate din 
Washington. Chiar Allan Dulles, șeful servi
ciului de spionaj american, a declarat că el știa 
cu mult înainte de 23 octombrie despre Incer. 
carea contrarevoluționară ce se punea la cale 
în Ungaria.

Desfășurarea evenimentelor a scos in evidență 
organizarea amănunțită, militară a putchu.ui. 
Bandiții au atacat in primul rind, aproape si
multan, în mai toate orașele mari posturile de 
radio, centralele telefonice, parcurile de auto
mobile și arsenalele. Corespondentul gazetei 
engleze „Daily Mayl" scria deschis, la numai 
două zile după începerea evenimentelor: „Am 
avut prilejul să iau masa cu oameni care tet 
anul au pregătit răscoala izbucnită săptâmina 
aceasta".

Orice criminal iși are sistemul său de „lucru", 
pecetea, amprenta sa. Ei bine, după felul cum 
au lucrat huliganii in Ungar,a, după cruzimea 
bestială de care au dat dovadă, se recunoaște 
deindată „stilul" hoardelor fasciste, 
hitlerismului este evidentă

Toți acești criminali n-ar fi putut 
de cap, dacă n-ar fi avut un sprijin 
afară. In ce-a constat sprijinul ? In 
narea timp de ani de zile a tuturor organiza
țiilor care-și propuneau răsturnarea regimului 
democrat-popular, In instruirea „cadrelor" de 
emigranți unguri din Germania occidentală și 
— mal ales — in activitatea subversivă, incen
diatoare a așa numitului post de radio „Europa 
Liberă".

Dacă contrarevoluționarii au rezistat atit 
timp, aceasta se datorește în special ajutorului 
material dat de puterile imperialiste. Zeci de 
avioane și camioane, purtind fals egida Crucii 
Roșii, au transportat în Ungaria armament și

............................-............... . ★

Amprenta

să-și facă 
serios din 
subvențio-

fasciști, în timp ce poporul a- 
vea nevoie și aștepta medica
mente și alimente.

Cu tot sprijinul intens primit 
din partea cercurilor reacționa
re occidentale, contrarevoluția a 
fost înfrintă. Oamenii muncii 
unguri au pornit 11 refacerea 
rănilor provocate de contrarevo
luție. Dar instigatorii nu se 
astlmpără. Folosindu-se de tri
buna O.N.U. ei caută să 
ațițe din nou focul. Punind în funcțiune mașina 
de vot, S.U.A. strecoară rezoluții prin care se 
încearcă amestecul in treburile interne ale Un
gariei, Făcind multă larmă în jurul așa zisei 
„probleme ungare", S.U.A. și slugile lor vor să 
sustragă atenția opiniei publice mondiale de la 
crimele în masă săvîrșite de agresorii anglo- 
franco-israelieni în Egipt, de la chestiunea O- 
rientului Mijlociu care frămintă azi întreaga o- 
menire și de la alte probleme internaționale im
portante, Oare, prin larma pe care o fac impe
rialiștii, doresc sincer să ajute poporul ungar? 
Nicidecum. In felul acesta ei doar instigă și 
încurajează pe fasciștii care n-au pierdut incă 
de tot speranța intr-o nouă „revenire" cu aju
torul Washingtonului.

Imperialiștii depun totodată eforturi pentru 
a-și băga ritul și in grădina celorlalte țări so
cialiste. Zilele acestea, delegația U.R.S.S. în
demnată de justificata indignare a popoarelor 
țărilor socialiste, a cerut discutarea probleme- 
me'or amestecului S.U.A. în treburile interne ale 
țărilor de democrație populară și activitatea lor 
subversivă împotriva acestor state. Adunarea 
generală O.N.U. trebuie să ia în discuție a- 
ceastă problemă, deoarece activitatea S.U.A care 
urmărește răsturnarea orinduirii politice și e- 
conomice din țările socialiste, nu poate duce 
decît la agravarea situației internaționale, Ia 
înrăutățirea relațiilor dintre state.

Că nu mai există putință de tăgadă în ceea 
ce privește amestecul imperialist în crîncenele 
evenimente din Ungaria o dovedesc o bună 
parte din documentele publicate recent în „Car
tea albă" a guvernului ungar, carte din care 
prima parte a fost dată publicității zilele tre
cute la Budapesta.

Reproducem, după „KOMSOMOLSKAIA 
PRAVDA" din II decembrie a. c. fragmente și 
fotografii din „Cartea albă““, transmise din ca
pitala Ungariei de către corespondenții acestui 
ziar V. ZAHARCENKO, I. POPOV și A. STA- 
RODUB.

în Ungaria ridicase capul fascismul
Teroare,

2

banditism, restaurarea capitalismului iată ce oferea poporuîui contrarevoluția

„Cartea albă“ descrie adevărul

Atacul asupra Comitetului orășenesc 
de partid — semnalul începerii 

contrarevoluției fățișe
Odată cu atacul asupra Co

mitetului orășenesc de par
tid a început în mod fă.iș 

contrarevoluția Împotriva Parti
dului celor ce muncesc din Unga
ria. Acesta a fost un punct de co. 
titură, cind elementele înarmate 
aie contrarevoluției se manifestau 
fără mască.

In clădirea Comitetului orășe
nesc se găseau : Imre Mezo, se
cretarul Comitetului orășenesc de 
partid, aproximativ 40 de activiști 
ai comitetului orășenesc (printre 
ei dactilografe, personalul de la

pușcătură. Pe fetifă de asemenea 
am omorlt-o Noi n-am acționat 
numai atunci, In fiecare zi am 
avut cite o nouă însărcinare".

In raionul al XlX-lea din Bu
dapesta bandiții au omorît pe bă
trînul muncitor al combinatului 
textil Kalman Timer, pentru că 
acesta a luat parte la apărarea 
clădirii comitetului de partid. In 
același raion l-au chemat la 
poarta casei sale pe Jozscf La- 
badi și l-au spintecat cu toporul. 
Cu mitraliera l-au ucis pe Kâroly 
Lados — soția sa fusese preșe-

Un lucrător al securității bătut crunt și apoi sugrumat de 
contrarevoluționari.

cantină, oameni de serviciu și 
alții), cîțiva ofițeri din armată și 
paza formată din 40 de ostași.

Atacul a avut loc în conformi
tate cu planul pregătit • dinainte. 
In jurul orei 10 dimineața a în
ceput asediul comitetului orășe
nesc. Apoi atacatorii s-au folosit 
de artilerie. Clădirea a luat foc. 
In camerele răvășite, pe coridoare 
zăceau morți, iar numărul răni- 

. ților devenea din ce in ce mai 
•mare.

Imre Mezo a dat ordin pazei să 
înceteze rezistența. Deasupra clă
dirii a fost arborat steagul alb 
Doi ofițeri și tovarășul Mezo au 
ieș.t cu steagul alb în stradă. I-a 
întimpinat o rafală de mitraliere : 
toți trei au fost uciși. Năpustin- 
du-se în clădire, răsculații au chi
nuit crunt Și au ucis pe oamenii 
afla‘,1 acolo. Pe unii i-au spînzu- 
rat de pom.i din piața Koztărsa- 
sâg, altora le-au tăiat capetele, 
celorlalți le-au scos inimile.

Călăii au scos inima vechiului 
luptător al mișcării muncitorești 
Jânos Asztalos. A fost ucis colo
nelul Pani, in mod fioros au fost 
cli.nuiți activiștii comitetului oră
șenesc de partid.

In acele zile teroarea albă s-a 
dezlănțuit in capitala Ungariei. 
Contrarevoluționarii omorau pe 
patnoții cinstiți, pe comuniști, pe 
toți acei care le stăteau in cale.

Jânos Szilâgyi, in virslă de 16 
ani. (pînă atunci el trăise intr-o 
colonie) a povestit, rîzind, la spi
tal, unde a ajuns rănit:

„împreună cu un căpitan îm
brăcat in civil am mers prin lo
cuințe ca să ne socotim cu comu
niștii și cu lucrătorii securității 
lntr-o casă ne-am urcat la etiiul 
III. Căpitanul a spus că mergem 
la un lucrător al securității. L-um 
găsit împreună cu soția și cu o 
fetită blondă de b ani. Căpitanul 
l.a lovit mai intii crunt, apoi i-a 
smuls urechile și cu foarfecele i-a 
tăiat nasul. După uceea l-a eme

rit. Sofia sa a încercat să fugă 
dar unul din membrii detașamen
tului nostru a ucis,o dintr-o im-

dindința comitetului de femei 
Kispest.

Cine erau acești criminali ?
Detașamentul lui Steiner 

raionul VII al Budapestei
compunea la început din 40 de 
oameni. După eliberarea din în
chisori a deținuților de drept co-

din 
se

mun, numărul lor s-a mărit pînă 
la 100. însăși Lăszlo Steiner era 
binecunoscut poliției: era un de
licvent. judecat în repetate rin- 
duri, iar ultima dată a fost elibe
rat în 1955 după o detențiune de 
4 ani. Detașamentul lui Steiner 
acționa pe străzile: Csenger, Dob, 
Wesselenyi, Alsoerdosor și 
koezi, a luat parte la atacul asu
pra Comitetului orășenesc din 
Budapesta.

_ Detașamentul din piața Almas- 
si. Conducători: un sublocote
nent dat afară din armată pentru 
unele delicte, și un aviator, ser
gent al armatei active. Arma
ment : mitraliere și pistoale auto
mate, tunuri antitanc și branduri. 
Efectivul: aproape o sută cinci
zeci de oameni, majoritatea lor 
dintre deținuți de drept comun. 
Detașamentul mergea prin oraș 
in automobile, a luat parte la a- 
tacul armat împotriva Comitetului 
orășenesc de partid.

Detașamentul din piața Klau- 
zal. Comandantul său era un om 
poreclit Goja. In. acest detașa
ment erau 20—30 de bandiți. Ra
ionul de activitate : piața Klau- 
zal și strada Râkoczi. Detașa
mentul jefuia și prăda.

In cafeneaua „Hungaria" (fos
ta cafenea „New York", acționa 
un detașament al cărui conducă
tor era un oarecare Bencze. De
tașamentul se compunea din a- 
proximativ 30 de oameni și avea 
un tun automat. Raionul de ac
tivitate străzile: Dohăny, Hârs- 
fa, Râkoczi, Lenin. Detașamentul 
a luat parte la atacurile asupra 
clădirii Comitetului orășenesc și 
a Comitetului de partid din raio
nul VIL

Grupa stabilită la hotelul 
„Royal" se compunea din delic
venți eliberați din închisoare. Ei 
aveau mitraliere și tunuri anti
tanc. Cu puțin înainte de a fi 
nimiciți, ei au dat foc cinemato
grafului „Voros Csillag".

Ră-

Contrarevoluția în provincie
Tulburările in pro

vincie au început la 25 
șl 26 octombrie. In aceste 

zile, răscu'.ațiî au deschis porțile 
închisorilor. eliberînd pe fasciștii 
și deținuți: de drept comun. Acești

deținuți au jucat un rol impor
tant în sprijinirea contrarevolu
ției. Un exemplu caracteristic 
este comitetul național al raio
nului Mor. Președintele său a de
venit bătrînul țăran Imre Kovăcs.

„Scînlei;i t trierei ulm"
Pag. 4-a 14 decembrie 1956

Pentru ce a fost omorlt acest bărbat? Criminalii au pus 
pe el o revistă „Kommunist“.

Iată^cum s-au răzbunat pe victimele lor huliganii fasciști pe 
străzile Budapestei in zilele contrarevoluției.

afară de el, în comitet 
doar un

— numai

Organizatorii contrarevoluției
Fascismul dorea să-și 

facă drum în Ungaria 
în zilele răscoalei con

trarevoluționare. Acest lucru 
n-a putut fi ascuns nici mă
car de presa burgheză. Mai 
jos sînt date citate din unele ga
zete apusene, în care, ca într-o 
oglindă, se reflectă și legăturile 
internaționale ale grupurilor fas
ciste ungare în pregătirea și în
făptuirea răscoalei, și străduința 
lor de a instaura în țară un 
gim reacționar cu ajutorul 
roarei albe.

ne, inunda Ungaria cu manifeste 
care instigau populația la rezis
tentă în numele inexistentului 
comitet de eliberare... In timpul 
putch-ului, desigur, foarte multi 
au urmat chemările „Europei Li-

au stabilit deja legătura cu foștii 
membri ai partidului „Crucile de 
foc“ (corespondentul numește 
astfel pe nilasiști, după numele 
fostei organizații fasciste din 
Franța — N.R.) și cu ultranatio-

Cu bani americani

re
le-

In 
era 
tul 
închisori.

GYOR. In 
în oraș și-a . - . -
dată ofițerul hortyst Lajos Somo- 
gyvari. El a sosit pe bordul unui 
avion din Miinchen și s-a pus în 
fruntea contrarevoluționarilor. 
Somogyvari a elaborat programul 
său, care a fost difuzat prin ra
dio. El a declarat că e în stare 
să formeze un guvern și că intră 
în legătură cu puterile occidenta
le. In Gyor și-a făcut apariția și 
acționarul principal al fabricii 
locale de textile, capitalistul Ker- 
tesz. El a venit prin Viena și 
primul lucru care l-a făcut a fost 
să pretindă restituirea fabricii.

FUZESABONY... In noaptea de 
3 -noiembrie un grup sub con
ducerea chiaburului Janos Gala și 
a pungașilor Janos Gala Kiss și 
Istvan Korodi au dărimat monu
mentele ostașilor sovietici apoi 
s-au îndreptat spre clădirea sfa
tului popular sătesc cu intenția 
de a maltrata pe conducători. 
Acolo însă bandiții n-au găsit 
pe nimeni, de aceea s-au îndrep
tat spre locuința împuternicitu
lui pentru colectări, un munci
tor din Budapesta trimis în ra
ion. L-au tîrît afară din casă, 
l-au bătut și apoi l-au încuiat în 
cameră. Grupul strîns de chia
buri a „proclamat" în 
de conducător -al satului 
tul hortyst Feoske.

MISKOLCZ... In oraș 
un detașament contrarevoluțio
nar. El pregătea lista membrilor 
de partid și a muncitorilor cin
stiți pentru ca apoi să-i ucidă. 
La 3 noiembrie acest detașament 
a executat 22 de oameni. La 4 
noiembrie trebuiau să fie împuș- 
cați încă 150 de oameni. Lucrul 
acesta a fost împiedicat de sosi
rea trupelor sovietice.

KISKUNMA1S... Contrarevolu
ționarii l-au ucis pe Jozsef Ne- 
ineni, în vîrstă de 60 de ani (din 
1919 el a luat parte la mișcarea 
muncitorească; era referent 
pentru problemele industriei și 
comerțului la sfatul popular din 
Kiskunmais). Bandiții l-au bătut 
pe Lukacs Kuklis, care era pa
ralizat și nu avea decît o mină, 
pentru că era membru al comi
tetului de pășune și pe țăranul 
Benjamin Balog, președintele co
mitetului de pășune. A fost ales 
un așa-zis consiliu muncitoresc, 
compus numai din chiaburi, afa- 

•ceriști, jandarmi și delicvenți 
eliberați din închisori. Șeful po
liției a devenit Joszef Karcsu, 
fost sergent de jandarmi.

UJKOR... La 26 octombrie chia. 
burul Bela Horvath, fost pro
prietar a 85 de holzi de pămînt, 
împreună cu o bandă înarmată 
s-a năpustit în clădirea consiliu
lui cooperativei de producție. El 
a pretins ca membrii cooperati
vei să părăsească clădirea și 
să-i predea lui, conform listei de 
inventar, uneltele gospodăriei.

BOSARKANY... La 27 octom
brie un grup condus de chiaburi 
s-a năpustit In clădirea sfatului 
popular sătesc și l-au făcut pre
ședinte al sfatului pe chiaburul 
Andras Kiss Andorka. După a-

mai 
singur țăran, res- 
delicvenți ieșiți din

zilele lui octombrie 
făcut apariția deo-

calitate 
pe fos-

acționa

f

ceea, chiaburii au săvlrșit un a- 
tac armat asupra locuinței secre
tarului comitetului' de partid și 
au declarat: „Timpul cînd săracii 
au fost la putere a trecut, a re
venit vechea orînduire".

CSORNA... La 26 octombrie 
sub conducerea fostului cîrciu- 
mar Imre Plenar a fost organi
zată o demonstrație căreia i s-au 
alipit elementele reacționare din 
sat. Ei au organizat un „comi-

Gazeta pariziană „Le Monde" 
(22 noiembrie) : „Persoane ame
ricane șuspuse au folosit orice 
prilej pentru a spune popoare
lor Europei răsăritene: toți 
cei care vor lupta pentru liber
tate vor primi sprijinul Ame- 
ricli... In 1949 a lost creată o 
mare organizație sub conducerea 
Departamentului de Stat — co
mitetul „Europei Libere". Preșe
dintele comitetului de conducere 
al acestei organizații a devenit 
Allan Dulles. Comitetul a fost 
creat cu scopul de a lua în mîi- 
nile «ale conducerea emigrației 
politice de după război și de a a- 
sigura acesteia un rol conducă
tor în propaganda împotriva Eu
ropei răsăritene. La New York 
au fost create comitete naționale, 
ai căror membri au fost selecțio
nați de americani. Ei ii susțineau 
din punct de vedere material. 
In același timp în apropiere de 
Miinchen a fost construit un post 
de radio unde lucrau aproape 100 
de unguri. Acest post transmi
tea zile întregi pentru Ungaria 
emisiuni care trebuiau să alimen
teze în rîndul ascultătorilor spi
ritul rezistenței față de regimul 
comunist. Tema principală a emi
siunilor : măreția Americii și 
predestinarea ei de a ajuta po
poarele asuprite. Pe de altă par
te, organizația „Cruciada pentru 
libertate", sora bună a comitetu
lui „Europa Liberă", din timp in 
timp, cu ajutorul a mii de baloa-

Acest om a fost Împușcat pentru simpatii față de comu
niști. Cine e el: un învățător, un inginer, un funcționar ?

tet național". Rolul de frunte l-a 
jucat fostul nilasist Gyorgy Czin
der. Tatăl lui Gyorgy a fost în 
1920 unul din conducătorii tero
rii albe contrarevoluționare; el 
a omorît atunci cu cruzime nu
meroși muncitori. Fratele mai 
mic al lui Gyorgy, Jânos Czin- 
der, a cerut ca foștii jandarmi 
să se îmbrace de îndată în uni
forma jandarmeriei și să ia pu
terea în sat. Președintele „co
mitetului național" a devenit fos
tul ofițer hortyst Sândor Szekely. 
Fostul căpitan hortyst Ronge s-a 
autonumit comandant militar în 
Csorna. Dintre foștii ofițeri hor-' 
tyști s-a organizat un detașa
ment înarmat care de îndată a 
început să se pregătească pentru 
teroarea albă. Gyorgy Czinder, 
Sândor Szekely și complicii lor 
au întocmit listele viitoarelor 
lor jertfe. Vărsarea de singe a 
fost împiedicată de sosirea tru
pelor sovietice. Gyorgy Czinder 
și alți cîțiva au fugit în grabă 
în Apus.

SZEGED... Membru al așa-nu- 
mitului comitet revoluționar și 
șef al forțelor armate a devenit 
contabilul Jozsef Kovăcs. El s-a 
născut în 1926 în Bekescsaba, 
tatăl său fiind căpitan al poliției 
hortyste. în 1955 Kovăcs a fu
git în Germania occidentală 
de unde s-a întors în 1946. In 
1949 a fost închis pentru un de
lict politic împotriva puterii 
populare... După evenimentele 
din 23 octombrie Kovăcs a deve
nit unul dintre cei mai activi or
ganizatori ai contrarevoluției. El 
a dat dispoziția să fie arestați lu
crătorii securității și conducă
torii de partid Iar deținuții din 
închisori să fie eliberați. De la 
bancă Kovăcs a sustras 100.000 
de forinți pentru 
luționare".

Cardinalul

„scopuri revo-

Privește aceste fotografii, privește chipurile 
fasciștilor care s-au răzbunat pe victimele 
lor. Fotografiile amintesc cele mai groaz

nice zile ale teroarei fasciste din timpul hitle
rismului 1

Faptele publicate în paginile „Cărții albe" 
spun adevărul despre ceea ce s-a întîmplat in 
țară în timpul contrarevoluției.

Da, acesta este fascism. Nu există și nu poate 
exista altă denumire pentru ceea ce s-a intîm-

Pe acest om bandiții au turnat var fierbinte. El a murit în 
chinuri groaznice.

naliștii care se găsesc în Austria., 
Totul, în Ungaria, amintește da 
putch-ul lui Horthy din 1919“.

Gazeta engleză „Reynolds 
News": „Revoluționarii" unguri 
sînt radicali de dreapta... Fasciștii 
unguri se îndreaptă de peste 
graniță către Ungaria... Există 
posibilitatea unui regim extremist 
fascist sub conducerea urmașilor 
amiralului Hortyșialui Szalasy".

Agenția engleză Reuter: „După 
cum ni se relatează, foștii par- 
ticipanți ai mișcării fasciste în
cearcă să-și reorganizeze parti
dul. Răscoala, care de la bun în
ceput a fost susținută de grupe 
slabe de dreapta, a luat o astfel 
de întorsătură îneît victoria ele
mentelor care luptă pentru restau
rarea regimului fascist este neîn
doielnică. Incepind de ieri, pe stră
zile Budapestei a început să aibă 
loc vînătoarea de oameni. Repre
zentanții organelor securității de 
stat sînt omorîți, spinzurați de 
felinare, de balcoane, ca pe 
cîini. In toată țara au loc scene 
care amintesc întoarcerea „albi
lor" în 1919. Elementele demo
crate din țară sînt pe bună drep
tate neliniștite de cotitura spre 
dreapta a politicii ungare".

Gazeta austriacă „Bild-Thele- 
graph" (31 octombrie) în artico
lul intitulat „In Ungaria a fost 
măturată democrația populară" 
povestește că la Gyor a fost con
vocată o conferință la care s-au 
dus discuții pentru crearea unui 
contraguvern. „Rezultatul el era 
clar: atîta timp cit Imre Nagy 
e la putere în fruntea guvernului 
din Budapesta, atîta timp cît în 
el există măcar un comunist — 
un astfel de guvern nu va avea 
sprijinul majorității răsculaților. 
Forțele anticomuniste sînt con
vinse că victoria lor va veni cu- 
rind".

bere"... Oare n-au dus ei o luptă 
inutilă timp de multe zile doar 
pentru că au dat ascultare sfatu
rilor postului de radio „Europa 
Liberă", care-și încredința ascul
tătorii că dacă răscoala-armată 
va continua și după publicarea 
rezultatelor alegerilor preziden
țiale din S.U.A., guvernul din 
Washington va putea să inter
vină în interesul Ungariei".

Gazeta „Berliner Zcitung" (20 
noiembrie) : „Participarea la 
evenimentele sîngeroase din Un
garia a emigranților unguri in- 
struiți a devenit acum un fapt 
stabilit cu precizie. La Miinchen 
a devenit cunoscut că în Bavaria 
de Sus, nu departe de Trauns
tein, se află un lagăr condus de 
americani, unde ofițeri din Spa
nia franchîstl și membri ai or
ganizațiilor fasciste ungare în
vață pe oameni războiul de par
tizani. După 20 octombrie în la
gărul acesta a sosit un mare 
grup de șvabi originari din Un
garia. Sînt acei oameni care în 
1945 au fugit în Germania occi
dentală deoarece făcuseră parte 
din detașamentele înarmate SS... 
Ei aveau organizația lor la 
Miinchen pe Himmelreichstrasse 
nr. 3.

La 24, 25 și 26 octombrie 
„partizanii" din lagărul de la 
Traunstein au fost trimiși în 
Austria, iar de acolo cu avioane 
și mașini sanitare —- în Unga
ria".

Aceasta amintea

Agenția A.F.P. (31 octombrie): 
„A fost confirmat faptul că în 
Ungaria apuseană sînt create cu 
o grabă febrilă diferite organi
zații militare. Aceste organizații

Mindszenthy la Budapesta
CARDINALUL MINDSZEN

THY este cunoscut ca unul 
din conducătorii restaurării 

regimului burghezo-moșieresc în 
Ungaria. In 1948 a fost arestat și 
condamnat, pentru participare la 
încercarea de a dărîma puterea 
populară. Incepind de anul 
trecut, din cauza sănătății, a 
avut domiciliul forjat în castelul 
din Felsepeten.

Forțele contrarevoluționare l-au 
ridicat pe Mindszenthy 
de conducător politic 
în afara partidelor" și 
stare să mobilizeze și 
sericii. La 29—30 octombrie 
făcea deja agi
tație fățișă pen
tru „guvernul 

Mindszenthy". In 
același timp s-a 
organizat elibe
rarea lui Mind
szenthy și reîn
toarcerea lui la 
Budapesta.

Gazeta ame
ricană „New 

York Herald Tri
bune" (20 no
iembrie): .Multi 
specialiști apu
seni credeau că 
ungurii, măcar 
pentru cltăva 
vreme, vor tre
bui să se mul
țumească cu o 
coaliție din co
muniști și neco- 
muniști, în frun
tea căreia să 
stea comunistul, 
dar în același 
timp naționa

listul Imre

în calitate 
care ..stă 
care e în 
forțele bi- 

se

Nagy... In curînd. însă a devenit 
clar că la ordinea de zi se pune 
problema unei conduceri de tip 
Adenauer. Unele persoane au în
ceput să ceară ca Mindszenthy 
să formeze noul guvern. In Apus 
s-a exprimat dezacordul fată de 
Mindszenthy, deoarece ideile sale 
politice sînt proprii secolului al 
XVI-le.a. Alții, dimpotrivă, insis
tau ca Mindszenthy să facă parte 
din consiliul principal care tre
buia creat, consiliu ce trebuia să 
joace rolul unei regente, să nu
mească deci pe primul ministru și 
guvernul. Intre altele, sprijini
torii apropiat* ai cardinalului au 
declarat deschis ce așteaptă ei

popular catolic", „partidul popui 
Iar democrat", „frontul catolic", 
„uniunea inimii lui Cristos", „par
tidul tineretului catolic", diverse 
organizații ale tineretului cato
lic, organizația tineretului „fără 
de partid" ș.a.m.d. Contrarevolu
ționarii hortyști și-au scos ve
chile steaguri și au trecut la atac 
deschis pentru a cuceri rolul con
ducător în țară. Ei au creat uni
tăți militare. Conducător al a- 
cestor forțe militare a devenit 
cardinalul, cu ajutorul căruia 
contrarevoluția plănuia să cîștige 
masele religioase.

Gazeta ungurilor fasciști „Uj

In locul tunicii de pușcăriaș — un palton dintr-un magazin 
universal jefuit. „Cadrele" reacțiunii s-au format din delicvenți.

î
plat în tragicele zile ale contrarevoluției: for
țele reacțiunii mondiale în mod fățiș au încer
cat să readucă în țară dictatura fascistă.

Poporul Ungariei, bazîndu-se pe ajutorul Ar
matei Sovietice, care a intervenit la cererea 
guvernului revoluționar muncitoresc-țărănesc al 
R.P.U. împotriva încercării de restaurare a 
fascismului in țară, a sfărîmat planurile forțe
lor negre ale reacțiunii.

se 
a li

de la O.N.U.: „Să fie trimiși 
neîntîrziat observatori ai O.N.U. 
în Ungaria și totodată să 
arunce cu parașutele arme, 
mente și medicamente".

La 3 noiembrie Mindszenthy a 
finut un discurs la radio în care 
a explicat destul de clar scopul 
contrarevoluției. El a declarat că 
victoria contrarevoluției este deja 
un fapt împlinit. Cardinalul a 
spus clar că baza noului regim 
va fi proprietatea particulară.

In acest timp, în viața politică 
și socială au apărut „partidul

Hungaria" (2 noiembrie) : „Emi
grația ungară s-a mișcat. în cel 
mai mare centru de adunare ger-i 
man din Walkau, emigranții un
guri creează cu însuflețire bri
găzi militare. In planul lor ei au 
stabilit deplasarea cu direcția 
Ungaria.

La Londra, de asemenea, au 
fost create brigăzi de voluntari. 
Din Franța, Germania, Austria și 
alte fări europene tineretul ungar 
și militarii emigranți se află in 
drum spre Ungaria și, e posibil, 
au trecut chiar granița..."
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