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Pe întregul cuprins:; 
al țării, campania 
electorală se desfăs::

Proletari din toate țările^ uniți-vă!

: șoară cu intensitate. 
Hn mari adunări.
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= * In întreaga țară, oamenii mun di discută cU 0 'deosebită însu
flețire hotărîrile plenarei C.C, al P.M.R.
CITIȚI ÎN PAG. 2-a RELATĂRILE ASUPRA C1TORVAADU- 
NĂRI ALE OAMENILOR MUNCII.
* In pag. 3-a, citiți telegramele sosite de peste hotare 1 trata* 
tivele sovieto-cehoslovace, discutarea problemei dezarmării la 
O.N.U., evenimentele din Spania etc.
* Pag. 4-a este intitulată '.„Năravuri electorale din trecut^

Duminică 27 ianuarie 1957

NOSTRU IS1 EXPRIMA VOINȚA
DE A ÎNFĂPTUI HOTĂRÎRILE PARTIDULUI i

Oamenii muncii își făuresc conștient
propria lor istorie

ORADEA 26 (prin telefon). 
Sute de cetățeni din circum

scripția electorală nr. 9 Oradea- 
nord au umplut sala Teatrului 
de Stat din oraș.

Erau prezenți muncitori de la 
atelierele de zonă C.F.R.-Oradea, 
de la fabricile „Haia Lifșiț" și 
„Vasile Roaită", de la centrul 
mecanic și întreprinderea poli
grafică, de la trustul regional de 
construcții, colectiviști veniți de 
la Episcopia Bihorului, medici 
și surori de la spitalele orăde- 
ne, militari, elevi, gospodine. 
Alegătorii au venit aici pentru a 
asculta cuvîntul candidatului 
Frontului Democrației Populare 
In alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională — tovarășul 
Leontin Sălăjan, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. și ministrul Forțelor 
Armate ale R.P.R,

Printre cei prezenți pot fi vă- 
zuți numeroși oameni ai muncii, 
romini și maghiari, cunoscuți 
multor cetățeni din Oradea: Fiilop 
Alexandru, muncitor la întreprin
derea poligrafică. Papp Adalbert, 
colectivist din gospodăria agri
colă colectivă Episcopia Bihoru
lui, Erenfeld Zoltan, muncitor 
fruntaș la fabrica „Vasile Roai
tă", tinerele Constanța Păș
eam și Tenț Doina, care votea
ză pentru prima oară. Dumitru 
Barozan, șeful secției L.3.C.F.R. 
ți mulți alții.

Toți cei de față au mai avut 
ocazia să discute cu tovarășul 
Leontin Sălăjan, în cursul zilelor 
trecute, In cadrul întîlnlrilor 
organizate cu 
Cotnplexu-

înleptei politici a partidului, 
anii regimului democrat-popular, 
transformările
loc în regiune. Printre altele, s-a 
arătat că atelierele de zonă 
C.F.R.-Oradea și-au mărit capa
citatea de lucru, ajungîndu-se să 
se repare, în 1956, 5.948 de vagoa
ne, fată de 2.720 de vagoane re
parate în 1945. Pentru dezvolta
rea industriei și pentru acțiuni 
social-culturaîe s-au făcut inves
tiții în valoare de 738.408.000 lei 
și s-au acordat credite în va
loare de 10.440.000 pentru con
struirea de locuințe individuale. 
Numai în această circumscripție 
electorală s-au construit în ultimii 
patru ani, 400 de locuințe indi
viduale. întreprinderea „înfrăți
rea" din Oradea produce azi cu 
73,2 la sută mai multe mașini 
decît în 1952; s-a construit hi
drocentrala de la Vadu Crișului; 
din cei 114.000 analfabeti lăsați 
moștenire de regimurile burghe- 
zo-moșierești, 106.000 citesc și 
scriu astăzi în mod curent Par- 
ticipanții la întîlniri au făcut de 
asemenea și o serie de propuneri 
pentru continua îmbunătățire a 
condițiilor de viată ale oamenilor 
muncii din această circumscripție 
electorală, manifestindu-și tot
odată deplinul lor atașament și 
încrederea în politica internă și 
externă a partidului nostru, 
politică de construire a socialis
mului și de apărare a 
păcii.

mari ce au avut
Cuvintarea tov. 
Leontin Sălăjan

Primit cu puternice aplauze, a 
luat cuvîntul tovarășul Leontin 
Sălăjan. Asistența a urmărit cu 
o deosebită atenție expunerea sa, 
subliniind cu puternice aplauze 
părțile din expunere privind mă. 
șurile luate de partid și guvern 
pentru înflorirea patriei, pentru 
ridicarea nivelului de trai, pen
tru întărirea prieteniei dintre 
poporul nostru și celelalte po
poare din țările socialiste în 
frunte cu Uniunea Sovietică.

Vorbitorul a spus că în cam
pania electorală dezbaterea celor 
mai importante probleme ale 
țării noastre de către muncitori, 
țărani și intelectuali a arătat 
încă odată candidaților Frontu
lui Democrației Populare forțele 
imense de care dispune poporul 
nostru în lupta pentru ridicarea 
economiei și culturii, pentru ri
dicarea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii prin 
înfăptuirea măsurilor trasate de 
plenara C.C. al P.M.R. din decem
brie 1956. Adoptarea acestor mă
suri, care vor duce la îmbunătăți 
rea pe mai departe a nive
lului de trai al poporu
lui nostru.

Marxism-leninismul, baza 
politicii naționale apartidului

Intilnirea tov. J. Fazekaț cu alegătorii
TO. MUREȘ, 26 (de la trimisul 

nostru ).
Sala Teatrului Secuiesc de Stat 

din Tg. Mureș a găzduit o mare 
întrunire cetățenească la care au 
luat parte peste 1.000 de alegă
tori, Muncitori, intelectuali, gos
podine. bătrini cu părul cărunt 
și numeroși tineri și-au dat în- 
tllnire cu candidatul lor, tovară
șul Janos Fazekaș, secretar al 
C.C. al P.M.R.

Au luat cuvîntul numeroși ale
gători, vorbind despre viața lor, 
despre înflorirea patriei, despre 
uriașele succese obținute tn anii 
regimului democrat-popular sub 
conducerea partidului clasei mun
citoare. Cei mai mulți au vorbit 
in limba maghiară, alții tn limba 
romină. Acest amănunt caracteri
zează egalitatea in drepturi a 
tuturor naționalităților. Așa cum 
a spus la întrunire bătrînul mun
citor Torok Jeno de la fabrica 
„Simo Geza“, niciodată în tre
cui — nici sub regimul hortist, 
nici sub regimul burghezo-mo
șieresc din Romtnla
— oamenii 
muncii

menii muncii au cucerit puterea— 
a spus •vorbitorul. El a amintit 
moștenirea grea lăsată de regi
murile burgheze. „Si dacă am ob
ținut succesele importante ce le 
cunoaștem cu toții aceasta se da- 
torește politicii partidului pe ca
re a aprobat-o întregul popor. 
Regiunea noastră — a spus el — 
a fost în trecut înapoiată, dar In 
anii dih urmă s-a dezvoltat muli 
devenind o regiune industrială11. 
Vorbitorul a mulțumit Uniunii 
Sovietice pentru sprijinul priete
nesc și dezinteresat acordat Ro
mi ni ei.

A luat apoi cuvîntul tov. Fe- 
kete Mihai, reprezentantul lucră
torilor de la Trustul 8 construc
ții, care au ridicat cu mîinile lor 
în anii din urmă numeroase între
prinderi in regiune ca: fabrica de 
lapte din Remetea, 
in de la Joseni etc.

Hazdu Marghit
a arătat că

Candidata I» D» P. sînt exponent 
ai intereselor celor ce muncesc

DEVA 26 (prin telefon). — La 
ora 18 a avut Ioc un miting la 
care au participat peste 800 de 
alegători din circumscripția elec
torală nr. 1 Deva. Remarc prin
tre participant! cunoscuti mun
citori ai întreprinderilor orașu
lui, funcționari, țărani din satele 
Învecinate Sala cinematografu
lui „Filimon Sîrbu" s-a umplut 
de lume Domnește însuflețire. In 
seara aceasta a venit în mijlocul 
alegătorilor tov. Vladimir Gheor. 
ghiu, secretar al C.C. al PJVI.R., 
candidat al F.D.P. în alegerile 
de la 3 februarie în circumscrip
ția nr. 1 Deva. Cu acest prilej 
a vorbit candidatul. Participants 
au primit cu satisfacție cuvînta- 
rea tov. Vladimir Gheorghiu, ex- 
primîndu.și astfel recunoștință 
fată de politica partidului și gu
vernului de înflorire a econo.

miej 
care

Cuvintarea tov. 
Vladimir Gheorghiu

populară pentru dezvoltarea mul
tilaterală a regiunii Hunedoara.

In sală, printre sutele de 
participant se afla Kompori Ște
fan, de la mina Certej. Stînd 
alături de alți 35 mineri și țărani 
din această localitate, el și-a a- 
mintit de faptele prezentate în 
cuvîntare. Cine nu știe, de pildă, 
că aproape întreaga industrie a 
regiunii Hunedoara aparținea, 
înainte cu ani, unul grup de lati
fundiari interesați să stoarcă 
maximum de profituri prin 
minimum de 
cheltuieli

păstrate de sute de ani; tn locul 
lor au apărut mijloace mecani
zate de lucru în mină. Toate a. 
cestea, Kompori Ștefan ca și to
varășii săi știu că se datoreso 
politicii partidului, care se îngri
jește de ridicarea continuă a ni
velului de trai al oamenilor 
muncii.

In goana condeiului, ml-am 
notat în carnet cîteva fapte din 
cuvintarea tov. Vladimir Gheor» 
ghiu:

■ In regiunea Hunedoara a« 
luat ființă ptnă acum peste 
50 de gospodării agricole 
colective,

topitoria de

tării și de ridi- 
a bunei

kâst®*

Comunicat

a- 
ale 
ale 
in-
au

ți că de
ceea condițiile de muncă 
muncitorilor și, in special, 

stări a poporului, minerilor erau de-a dreptul 
față de preocuparea fernale? Astăzi, din mine 

statului nostru de democrație dispărut uneltele rudimentare

peste 160 
întovărășiri agricole, 

peste 130 întovărășiri zooteh
nice.

■ Pentru oamenii muncii din 
regiunea Hunedoara s-au con
struit mai mult de 3500 aparta«

i
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Iul C.F.R.-
Oradea și țăranii mun

citori din Episcopia Bihorului, cu 
intelectualii orădeni și lucrătorii 
sfaturilor populare, ai forțelor 
armate și ai miliției. Tn cadrul 
acestor întîlnlri, alegătorii i-au 
arătat candidatului lor succesele 
deosebite obținute datorită înțe-

Cuvintarea 
rostită de tovarășul 

Leontin Sălăjan a fost des subli- 
niată de aplauzele celor prezenți, 
de lozinci scandate în limbile ro- 
mînă și maghiară. Oamenii mun
cii care au participat la acest 
mare miting și-au manifestat 
adeziunea deplină la politica par
tidului, voința de a traduce in 
viață hotărîrile Plenarei C.C. al 
P.M.R. din decembrie 1956.

GH. ANGELESCU

a fost posibilă 
datorită rezulta- 

obținute prin activitatea 
plină de abnegație a oamenilor 
muncii de la orașe și sate, sub 
conducerea partidului. Țara noa
stră s-a transformat într-o 
țară cu o economie în pli
nă dezvoltare, cu o indus
trie modernă, o țară în care 
milioane de oameni din fa
brici și de pe ogoare participă 
conștient la făurirea propriei lor

au 
bucurat de ase

menea drepturi democratice.
— Adevărata egalitate econo

mică și politică am cunoscut-o 
abia tn anii din urmă, ctnd oa.

Vom vota candidații F.D.P. pentru că:
© „Mi-e dragă pacea»»»**

O „Doresc realizarea visurilor 
noastre tinerești..."

Trimisul ziarului nostru tn re
giunea Oradea a vizitat o serie 
de cetățeni ai orașului Oradea și 
a cules de la ei răspunsuri ne 
tema: „De ce îmi dau votul
meu candidaților F.D.P.“.

Poetul IMRE HORVATH

cămeșile-asudafe în spinare, 
și tinerii vorbind pe la șe

dințe, 
și urmele, pe miini, de sufe- 

vnțe. 
Mi-e dragă pacea și cu tot 

poporul.

ji|i
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deci pentru prima dată Și acest 
prim vot îl dau cu încredere can- 
didaților F.D.P., mulțumind ast. 
fel regimului nostru pentru con
dițiile de viață și de învățătură 
pe care le am. Părinții mei sînt 
țărani muncitori și în vechile re^ 
gimuri nici nu s-ar fi putut gîndi 
că pot ține un băiat la facultate, 
o fată în școala medie, alta in 
școala elementară și incă trei 
copii mai mici pe acasă. Astăzi 
însă, noi, cei care învățăm, pri
mim bursă de la stat. In plus, 
eu locuiesc la internat, iau masa 
la cantina școlii și am la dispo
ziție tot ceea ce-mi este necesar 
pentru a putea învăța. Sînt în 
ultimul an de școală și apoi voi 
porni către facultatea de chimie, 
o veche și, poate, îndrăzneață 
dorință. Voi vota candidații

In zilele de 24—25 ianuarie a.c. 
Consiliul de Miniștri al Republi
cii Populare Romine a avut o 
ședință de lucru cu președinții 
sfaturilor populare regionale și 
al Sfatului Popular al Capitalei. 
S-au discutat și stabilit măsuri 
concrete pentru aplicarea în 
practică a hotărîrii plenarei C.C. 
al P.M.R. din 27—29 decembrie 
1956 privind desființarea cotelor 
obligatorii la majoritatea produ
selor agricole (grîu, secară, po
rumb, floarea soarelui, alte boa
be, cartofi, fîn, lapte de vacă și 
de oaie), precum și lărgirea com
petenței sfaturilor populare în 
conducerea treburilor obștești.

De asemenea Consiliul de Mi
niștri a hotărît desființarea Mi
nisterului Colectărilor. Personalul 
rămas disponibil în urma desfiin
țării Ministerului Colectărilor va 
fi îndrumat spre activități pro
ductive.

regimul demo
crat-papular e pu

ternic șl de neînvins pentru că 
se sprijină pe masele largi popu
lare.

Tinărul Szabo Zoltan de la 
cooperativa „Ciocanul** a spus că 
nimeni, nici chiar dușmanii nu 
pot nega marile noastre realizări 
din ultimii 12 ani. El a vorbit 
despre viața nouă a tineretului, 
despre condițiile minunate de 
muncă și învățătură, despre ma
rile drepturi și libertăți ale tine
rei generafii.

Vorbitorii au amintit pe larg 
dezvoltarea economică și cultura. 
1‘ - 
re in anii democrației popula. 
Faptul acesta este o expresie

lă a Regiunii Autonome Maghia. 
" i populare.

! a

răspuns la ancheta noastră prin- 
îr-un fragment din poezia sa 
„Pămînt însorit":

Dar mai presus de toate, iubesc 
zorii 

acestui timp: poporu-n liber
tate 

batoza mestecînd în dinți 
bucate, 

și coasele-n întrecere pe luncă, 
și umbra chiar a vitelor de 

| muncă.
Femei, bărbați, mulțimea tru

ditoare,

lupt pentru ea și-mi apăr 
viitorul. 

Iubesc aceste plaiuri romînești, 
cu soarele ce bate în ferești; 
mi-s dragi și munți, și rîuri, 

și clnipie. 
Acest pămînt mi-e patrie și 

mie!

Eleva ANA DEMIAN ne-a răs
puns la întrebare pufin 
nată pentru că e vorba 
mul ei vot:

„Sînt elevă în clasa a 
Școlii medii nr. 6 și în _____
lună am împlinit 18 fcni. Voi vota

emoțio- 
de pri-

X-a a 
această

Raioanele Medgidia și Călmățui 
complect cooperativizate

(Prin telefon de la corespondenții noștri)

In ziua de 24 ianuarie, ultimele familii de 
țărani muncitori cu gospodării individuale 
din raioanele Medgidia și Călmățui uimind 

îndrumările partidului cu intrat in gospodăriile 
agricole colective șl In întovărășiri. Astfel, s.au 

concretizat roadele muncii politice deslășurate 
de comuniști, utemiști, de colectiviștii și Intovâ- 
lășiții mai vechi — muncă al cărui scop este 
atragerea tuturor țăranilor muncitori pe drumul 
bunei stări.

In prezent, din cele 55 comune ți sate din 
raionul Medgidia — al treilea raion cooperati- 
vizat din regiunea Constanța — zece sînt com
plect colectivizate.

ta raionul Călmățui, din regiunea Galați, 
cele 45 de gospodării colective cuprind 4.525

familii, ceea ce reprezintă 45 la sutâ din numă
rul total al familiilor din raion. Colectiviștii și 
intovarășiții din acest raion — 15.215 familii — 
Sși vor lucra pâmîntujile cu mijloace mecani
zate, ajutați de mecanizatorii din cele trei S.M.T.- 
uri existente în raion.

La 5 februarie țăranii muncitori — colecti
viști și întovărășiți — din cele două raioane 
amintite, vor păși în fața urnelor cu bucuria 
unei noi victorii și cu angajamentul de a lupta 
în continuare pentru colectivizarea totală a 
raioanelor lor.

Citiți în pagina a Il-a articolul „Expe
riența noastrâ în munca pentru cooperativi
zarea agriculturii' semnat de Ion Velișcu, 
prim secretar al Comitetului raional U.T.M. 
Medgidia.

F.D.P. pentru că ei reprezintă 
chezășia realizării visurilor noa. 
stre tinerești, cele mai tndrăz. I 
nete". Foto : E. POPPER

Tovarășa Tratesnikova, 
însoțește mereu trenurile 

prieteniei...
(Prin telefon). —
Tovarășa Liuba este bine cu

noscută în stația C.F.R. Galați- 
Largu. Nu o dată ea a însoțit tre
nuri încărcate cu mărfuri primite 
din Uniunea Sovietică. în ultimul 
timp, tovarășa Liuba, sau mai bine 
zis agentul comercial Liuba Tra
tesnikova, este tot mai des văzută 
în stația Largu, venind cu trenuri 
de cereale, materii prime sau alte 
produse sosite în cadrul ajutorului 
acordat țării noastre de către Uni
unea Sovietică.

Ieri, tovarășa Liuba a însoțit un 
nou tren cu grîu venind tocmai 
din îndepărtatul Caucaz. Aproape 
zilnic, de altfel, prin acest punct 
de frontieră intră trenuri încăr
cate cu mărfuri. Numai în ulti
mele zile au intrat 523 tone grîu, 
3.783 tone orz, 13.421 tone mine
reu, 4.044 tone tablă pentru con
strucții navale, 5.546 tone tuburi 
pentru industria petroliferă, 4.079 
tone oțel, 140 autocamioane, 120 
motociclete etc.

Și tovarășa Liuba va continua 
să vină însoțind mereu alte tre
nuri încărcate cu cereale și măr
furi, trenuri ale prieteniei...

RODICA ȘERBAN

S-G
Pen-

tru că s-au pomenit

Luna aceasta s-au făcut la Mihalț 964 
de abonamente la diverse publicații.

Căminul cultural al mihalțemlor... este tocmai ce era necesar intr-un sat 
in care nu mai este nici un analfabet și care s-a dovedit atît de însetat de cultură.

„VIAJA JÂRÂNIMII 
S-A SCHIMBAT Șl EA"

(Din Manifestul Con
siliului Central al Fron
tului Democrației Popu
lare).

LA VĂRSAREA 
TÎRNAVEI ÎN MUREȘ

Totul e molcom : ninsoarea ca 
și pașii care mă poartă în zori 
pe cîmpul acesta parcă fără sfir- 
șit, pe un drum care mai mult 
se ghicește, spre o așezare pe 
care o întrezăresc în închipuire, 
liniștită și îngropată în zăpadă 
ca în tradiționalele ilustrate.

Intr-un tîrziu, la capătul unui 
drum de înverșunare între pași 
și omăt, s-a ivit imaginea reală a 
satului așternut pe dealurile de 
la vărsarea Timavei în Mureș.

Episoade de demult
Satul Mihalț se află cam la 

egală distanță de Teiuș și Coș- 
lariu — importante stații de cale

ferată, încheind în acest fel 
vîrful unui triunghi ale cărui la
turi imaginare . taie de-a-curme- 
zișul Mureșul și Tîrnava. Cum a 
apărut aici și de cind ? Precis 
nu știe nimeni. Există însă o le
gendă căreia ar putea să i se 
dea crezare, dacă sus pe deal, 
lingă ftntîna lui Matei (Maticu- 
ta), nu s-ar fi găsit îngropate în 
pămînt bucăți de ceramică și 
alte obiecte aparținînd unei stră
vechi așezări dacice. După le
gendă, însă, satul n-ar avea mai 
mult de 300 de ani.

Și mai spune legenda că o 
parte din oștile lui Mihai Vi
teaza, aflate sub comanda Ba-

nului blihaicea, pe cînd se în
torceau din luptele cu oștirile 
lui Basta, au fost lovite deodată 
de osteneală și deznădejde. Apa 
Mureșului și a Timavei dădeau 
adierilor răcoare și prospețime. 
Și atît de frumoase și îmbietoa
re li s-au părut oștenilor aceste 
locuri, incit și-au desfăcut cor
turile (cite mai rămăseseră) și 
s-au așternut aici pe odihnă. Nu 
știe nimeni cum s-a petrecut 
asta, dar odihna lor s-a prelun
git pină în zilele noastre.

Odihna asta însă n-a 
fast odihnă. Curînd, ea 
schimbat în amară trudă.

țăranii din

Mihalț pe la începutul secolului 
trecut că erau iobagi pe moșia 
grofului Kemeny și că nu mai 
puteau îndura sărăcia.

De mult se clocea obida în 
sufletele oamenilor. Iată, însă, 
că, în vara aceea a anului 1848, 
administratorul de la conacul 
Veșeleny nu le-a mai dat voie 
mihălțenilor să-și pască vitele în 
pășunea de la Unghiul Morii. 
Asta însemna să moară vitele de

M. CARANFIL



Oamenii muncii își făuresc 
conștient propria lor istorie

(Urmare din pag, l-a) 

istorii. Alături de succesele dez
voltării economice s-au făcut 
simțite, ca rezultat al lipsei de 
experiență, și greșeli în propor
tionarea diferitelor ramuri ale 
economiei. Pentru a realiza sar
cina trasată de Congresul al II- 
lea al P.M.R. privitoare la creș
terea nivelului de trai al celor ce 
muncesc, plenara din decembrie 
» botărît ca in nerioada ce ur
mează, continuind politica de in
dustrializare socialistă a tării, de 
dezvoltare cu precădere a in
dustriei grele, însă intr-un ritm 
mai lent ca pînă acum, să pună 
în centrul atenției sarcina dez
voltării sistematice ți hotărîte 
a agriculturii și a industriei bu. 
nurilor de consum.

Vorbitorul a enumerat tn con
tinuare sarcinile puse de ple
nară în direcția sporirii cîștigu- 
lui tuturor categoriilor de mun
citori, subllniid însemnătatea 
sporirii productivtății muncii și 
a realizării unui regim de eco
nomii Ocunîndu-se apoi de ho- 
tărîrile Plenarei cu privire la tn. 
lăcurarea sistemului de predare 
a cotelor obligatorii, la așezarea 
legăturilor între industrie șl a- 
gricultură pe baze comerciale, 
tov. Leontin Sălăjan a arătat că 
aceasta va determina creșterea 
producției agricole și, constituind 
un puternic ajutor dat țărănimii 
d 6tatul democrat-popular, de 
clasa muncitoare, va duce la 
ln ărirea pe mai departe a alian
ței dintre clasa muncitoare și ță
rănime. temelia de nezdruncinat 
a regimului nostru democrat- 
popular.

Vorbitorul a subliniat impor
tanta sarcinilor organelor comer
ciale de stat, cooperației și sfa
turilor populare în realizarea pla
nului de contractări și achiziții. 
Producătorii agricoli au acum 
posibilitatea să vîndă direct pe 
plată, cooperativelor sau organi. 
zatiflor comerciale de stat pro
dusele lor; țărănimea tnsăși tre
buie să combată încercările ele
mentelor chiaburești și ale altor 
e'emente capitaliste de speculă 
cu produsele agricole.

înlăturarea sistemului de cote 
csligatorii — a subliniat vorbi
torul—va influenta pozitiv întrea. 
ga economie națională. Rezulta
tele nu vor veni insă de la sine. 
Eie cer din partea tuturor oa- 
rr.rnilor muncii de la orașe și 
sate să-și concentreze eforturile 
în vederea dezvoltării agricultu
ri'. Partidul Muncitoresc Romin 
continuă neabătut politica de 
transformare socialistă a agricul
turii, ducind in permanentă 
munca de lămurire ți convingere 
în rîndul țăranilor muncitori in
dividuali. Vorbitorul s-a ocupat 
apoi de sarcinile puse de plenară 
în legătură cu aplicarea centra
lismului democratic'ți lichidarea 
centralismului excesiv.

Tov. Leontin Sălăjan a consa- 
o parte Însemnată a expu- 
sale problemelor inlemațio- 
actuale.
același timp cu agresiunea

zinci false revoluționare și de
mocratice. prin care s-a reușit in
ducerea în eroare a unei părți a 
populației — a fost să răstoarne 
puterea populară, să reinstaureze 
regimul horthyst și să transfor
me această țară într-un focar de 
agresiune în Europa. Masele 
cinstite ale populației și-au dat 
însă seama de pericolul în care 
ajunsese țara. Contrarevoluția a 
fost înfrîntă.

Din evenimentele ultimelor luni 
reiese cu prisosință la iveală că 
cercurile imperialiste agresive au 
pornit la un nou atac deschis îm
potriva forțelor păcii și socialis
mului; forțele iubitoare de pace 
nu vor permite ca imperialiștii 
să.și poată ajunge scopul. Lagă
rul socialist. în frunte cu 
Uniunea Sovietică și R.P. Chine
ză. vasta zonă a păcii, mișcarea 
mondială a partizanilor păcii, 
constituie asemenea forțe care de
pășesc forțele agresorilor. E nece
sar însă a ne spori vigilența pen
tru a da o ripostă hotărîtă 
ror uneltirilor și acțiunilor 
sive.

In încheierea cuvîntării 
tov. L. Sălăjan, a subliniat largul 
democratism al regimului demo
crat-popular, arătînd că partici
parea largă în campania electo
rală a maselor celor mai largi se 
datorește faptului că oamenii 
muncii din țara noastră sînt con
vinși de justețea politicii Parti
dului Muncitoresc Romîn, politică 
de construire a socialismului și 
apărare a păcii.

Cei prezenți au făcut o puter
nică manifestație pentru 
dul 
nul

tutu- 
agre-

sale.

Parti- 
Muncitoresc Romin și guver- 
R.P.R.

crat 
nerii 
nale

în
din Egipt, cercurile imperialiste, 
folosindu-se de greșelile grave 
comise de vechea conducere de 
partid și de stat din Ungaria, au 
dezlănțuit în {ara vecină contra
revoluția. Scopul acestei rebeliuni 
—care la început s-a folosit de lo.

Marxism-leninismul 
baza politicii naționale a partidului

(Urmare din pag, l-a)

politicii juste, marxist-leniniste. 
pe care a promovat-o permanent 
partidul și statul nostru demo
crat-popular in problema națio
nală. La sfirșitul adunării a luat 
cuvîntul tov. Janos Fazekaș, se
cretar al C.C. al P.M.R.

Cuvîntarea lui a fost ascultată 
:u multă atenție.

ȘT. NEKANIȚCHI

★
Tn cuvîntarea sa, tov. Faze- 

kaș Janos, secretar al C.C. al 
P.M.R. care a vorbit despre vic
toriile de mare însemnătate, 
purtate de poporul nostru în 
4 ani care s-au scurs de la 
timele alegeri pentru Marea 
dunăre Națională.

In continuare, vorbitorul a 
ratat că Plenara C.C. al P.M.R.
din decembrie 1956 a stabilit
măsuri de mare însemnătate care 
vor asigura ridicarea substan
țială a nivelului de trai ăl po
porului.

Referindu-se la noul sistem de 
salarizare, la măsurile pentru lăr
girea atribuțiilor conducerilor de

re- 
cei 
ul- 
A-

întreprinderi și de înlăturare a 
centralismului excesiv, vorbito
rul a subliniat necesitatea spori
rii spiritului gospodăresc a! 
muncitorilor și al cadrelor din 
economie, a inițiativei care să 
ducă la o creștere imediată a 
producției și productivității 
muncii, la reducerea cheltuielilor 
neproductive și a prețului de 
cost, toate acestea constituind te
melia ridicării continue a câști
gului celor ce muncesc din in
dustrie.

O expresie de cea mai mare 
însemnătate a politicii naționale 
juste a statului nostru — a a- 
rătat vorbitorul — o constituie 
creearea Regiunii Autonome Ma
ghiare. Aceasta are o mare im
portanță din punct de vedere al 
unității patriei noastre, al egali
tății in drepturi a naționalități
lor conlocuitoare, al colaborării 
între aceste naționalități. Această 
politică a fost înfăptuită de par
tidul nostru în condițiile con
crete ale țării noastre, pe baza 
tezelor marxist-leniniste cu pri
vire la problema națională.

Populația maghiară era în tre
cut ignorată, menținută într-o

Candîdatii FJD.P. sint < 
ai intereselor celor ce

(Urmare din pag. 1-a) 

mente.
a Sînt tn construcție 70 noi 

cămine culturale și un complex 
sportiv la Hunedoara.

■ Furnalul de 700 m.c con
struit recent ia Hunedoara pro. 
duce cu 1.5 ori mai mult decit 
produceau tn 1938 toate turna, 
lele din tară.

Iată de ce au aplaudat înde
lung cei prezenți. au manifestat 
îndelung în semn de recunoș
tință față de lo'.eieptul cirmaci 
al vieții noastre noi — Partidul

M. CERNUȚIU
★

Tov. Vladimir Gheorghiu a 
pus față In față condițiile de te
roare și șantaj în care se țineau 
alegerile în trecut, lipsa dreptu
lui de a vota pentru sute de mii 
de cetățeni, și condițiile de liber
tate deplină și egalitate tn care 
se desfășoară alegerile in zilele 
noastre cind puterea și tot avu
tul țârii aparțin celor ce mun
cesc. Cei ce „reprezentau" po
porul în parlament — a spus vor
bitorul — erau mari fabricanți, 
bancheri și latifundiari, acei care 
și cu ajutorul parlamentu'ui vro
iau să-și mențină pozițiile eco
nomice. Astăzi printre candidații 
F.D.P. propuși de oamenii mun
cii din regiunea Hunedoara sint 
minerul fruntaș Adalbert Lapșan. 
schi, muncitoarea textilistă An-

Vom îndeplini sarcinile 
puse de partid

Angajament» al» muncitorilor
CRAIOVA (de la trimisul nostru C Slavic).
Muncitorii, tehnicienii și funcționarii depoului de locomotive 

Craiova s-au intilnit tntr.un miting, in cadrul căruia au discutat 
despre rezoluția Plenarei C.C. al P.M.R. din 27—29 decembrie 1956. 
S-au înscris la cuvint numeroși participant care și-au manifestat 
hotărirea de a trece nelntlrziat la îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin din rezoluția plenarei C.C. al P.M.R. De asemenea, ei și-au 
luat numeroase angajamente. Ilie Delcea. șeful de echipă la cazan- 
gerie, și-a luat angajamentul ca tmpreună cu ceilalți tovarăși din 
echipă să realizeze planul pe 1957 cu o lună înainte de termen și 
să facă economii in valoare de 15.000 lei, Utemistul Mircea Brez- 
niceanu, cazangiu, s-a angajat ca tmpreună cu ceilalți utemiști 
din depou să lupte pentru a-și realiza sarcinile de plan pe anul 
acesta cu o luni mai devreme. Totalizate, angajamentele colecti
vului de muncitori de la depoul de locomotive Craiova ar arăta 
astfel: depășirea planului global pe 1957 cu 11 la sută, reducerea 
prețului de cost cu 2 la sută, ridicarea productivității muncii cu 
4 la sută, sporirea tonajului trenurilor de marfă cu 10 la sută față 
de cel normat.

In încheiere s-au trimis două telegrame: una către C.C al 
P.M.R. și alta comitetului regional P.M.R. Telegramele exprimă 
hotărirea acestui colectiv de a depune toate eforturile pentru tra
ducere* in fapte a hotărtrilor plenarei C.C. al P.M.R.

Cuvîntul țărănimii muncitoare
BAIA MARE (de la trimisul nostru Ștefan Halmoș).
Rezoluția Plenarei C.C. al P.M.R. din 27—29 decembrie a fost 

primită cu entuziasm de către oamenii muncii din orașele ți satele 
regiunii Baia Mare. La sate, tot mai multe gospodării colective, 
întovărășiri agricole ți țărani muncitori cu gospodării Individuale 
Încheie de pe acum contracte cu statul pentru livrarea de cereale, 
plante tehnice, produse animale ți animale grase. In majoritatea 
satelor regiunii Baia Mare, s-au organizat adunări populare în 
care a fost discutată rezoluția plenarei C.C. al P.M.R. Au fost 
organizate pînă tn prezent în regiune 218 adunări populare la care 
au participat peste 31 de mii cetățeni. In cadrul tuturor acestor 
adunări, țăranii muncitori ți-au manifestat atașamentul ți dra
gostea fată de partid și guvern în însuflețite telegrame trimise 
C.C. al P.M.R. Iată, de pildă, ce este scris tn telegrama adunării 
populare din comuna Moftinu Mare către C.C. al P.M R. :

„Cetățenii din comuna Moftinu Mare, raionul Cărei, au luat 
cunoștință cu nemărginită bucurie de rezoluția plenarei C.C. al 
P.M.R. din 27—29 decembrie. Pentru a contribui la traducerea tn 
viată a prevederilor rezoluției, noi, cetățenii comunei Moftinu 
Mare, ne angajăm: în anul 1957, Întovărășirile „Brazdă nouă" 
și „Viată nouă" șl țăranii muncitori cu gospodăriile individuale 
din raza comunei noastre vor da la achiziții cel puțin 300 tone 
de cereale, iar la produse animale vom crește volumul contractă
rilor cu 25 la sută fată de 1956. în vederea dezvoltării sectorului 
socialist al agriculturii vom desfășura o intensă muncă politică 
cu scopul unificării celor două întovărășiri tntr-o gospodărie colec. 
tivi și vom mai atrage apoi pe drumul colectivei noi familii de 
țărani muncitori cu gospodării individuale".
’n-.ovărășiții din satul Ghilvaci s-au angajat ca tn acest an să 

cultive cu plante tehnice o suprafață de 65 ha.

exponent! 
; muncesc

gela Jiteanu, Adalbert Laszlo, 
prim maistru la uzina cocso-chi- 
micâ din Hunedoara sau țăranul 
muncitor Petru Lup din satul 
Lunca. Candidații F.D.P. sint fii 
ai poporului muncitor; ei se 
bucură de încrederea alegătorilor 
pentru că ei sint exponenți ai in
tereselor alegătorilor, ai celor ce 
muneesc.

Prin munca lor avintată și a 
tuturor locuitorilor din această 
parte a țării, regiunea Hunedoa
ra a devenit în ultimii ani de 
nerecunoscut S-au construit și 
dat în folosință noi furnale 
printre care și cel mai mare din 
țară, furnalul de 700 m.c.. care 
produce singur de ori mai 
multă fontă decit produceau toa
te furnalele din tari în 1938; a 
fost construită uzina cocso-ebi- 
mkâ. fabrica de aglomerare și 
cea de var șă s-ac modernizat 
ahe agregate sxierargxe Mări
rea capacității de producție și 
munca eroică a siderurgiștilor. 
au făcut ca producția de ior.tă 
să crească de 4.5 ori față de 1938, 
iar cea de oțel și laminate de 
aproape 3 ori. în Valea Jiului, 
principalul bazin carbonifer al 
țârii, producția de cărbune a 
crescut de peste 2 ori. In regiunea 
Hunedoara au luat ființă peste 
50 gospodării colective, peste 160 
de întovărășiri agricole și peste 
130 de întovărășiri zootehnice.

Industrializarea țării, și trans
formarea socialistă a agriculturii 
au creat condiții pentru o conti
nuă creștere a nivelului de trai 
material și cultural. Populația re
giunii Hunedoara ca și a între
gii țări măntncă și se îmbracă 
mai bine, are la dispoziție mai 
multe școli și biblioteci, mai mul
te teatre și cinematografe, mal 
multe stadioane. In regiunea Hu

mine-nedoara cîștigul mediu al___
rilor a crescut în 1956 față de 
1954 cu 65,9-1 la sută, al 
oțelarilor cu 21 la sută, ai furna- 
liștilor cu 19 la sută. Co
respunzător a crescut și cîștigul 
inginerilor, tehnicienilor și func
ționarilor.

Vorbitorul a arătat apoi efortu. 
rile pe care le face partidul și 
guvernul pentru satisfacerea ce
rințelor crescinde de locuințe ale 
celor ce muncesc In ult.mii ani 
s-au construit și dat tn folosință 
în Valea Jiului și la Hunedoara 
peste 3.500 apartamente

Tovarășul Vladimir Gheorghiu 
a vorbit apoi pe larg despre sar
cinile ce stau in fala intregu'.ui 
popor, sarcini stabilite de recenta 
plenară a C.C al P-M R.

Vorbind d espre politica externă 
de pace a statului nostru, tor. 
Vladimir Gzeorghit a spus pris- 
tre i‘te*e Oamen-i — dia 
țara noastră, credincioși iniertu 
țtaulismulm pro letar ștre bir.? 
că unitatea indestruct.bilă dintre 
țările lagărului socialist in frun
te cu U.R.S.S. constituie o ga
ranție a securității și independen
tei acestor țâri, o forță 
să dea o ripostă nimicii 
cărui agresor

In politica sa externă, Repu
blica Populară Romină se pro
nunță cu botărire pentru' priete
nie și colaborarea cu toate po
poarele iubitoare de pace, pentru 
coexistenta pașnică. Poporul 
nostru — a spus în continuare 
vorbitorul, vede in tratatul de la 
Varșovia o chezășie a păcii și 
securității in Europa și o garan
ție împotriva oricărei uneltiri în
dreptată contra independenței na
ționale și a regimului nostru de 
democrație populară.

stare, de voită înapoiere de către 
orînduirea burghezo-mcșierească. 
Această politică șovină a cores
puns întru totul intereselor de 
clasă ale burgheziei și moșieri- 
mii. Nici monarhia austro-ungară, 
nici regimul burghezo-moșieresc 
re-minesc, nici fascismul horthysd 
nu au făcut nimic pentru îmbu
nătățirea situației economice a 
secuimii.

Tovarășul Fazekaș a vorbit des
pre noua înfățișare a regiunii ară
tînd că numa-i în cursul primu
lui cincinal 6-au învestit pe teri
toriul regiunii 1 200.000.000 lei. 
Au fost construite în această re
giune 15 noi întreprinderi repu
blicane, industria locală numără 
IM de subunități iar întreprin
derile de produse alimentare se 
ridică la 47. Paralel cu dezvol
tarea economică a regiunii s-a 
dezvoltat și orașul Tg Mureș.

Oprindu-se asupra dezvoltării 
culturale a orașului Tg. Mureș, 
vorbitorul a arătat că acum, ca 
niciodată în întreaga sa istorie 
de secole, orașul Tg. Mureș a 
devenit un centru științific, cul
tural și artistic de importanță re
publicană. Tg Mureș este astăzi 
un centru universitar. Numai 
pentru Institutul medico-farma- 
ceutic statul alocă anual suma 
de 15.500.000 lei. Deziderate vechi 
ca acele ale creării unui teatru 
permanent în limba maghiară a 
unei filarmonici, editării unor 
publicații literare au fost înfăp
tuite în acești ani.

In continuare vorbitorul a în
fățișat largile perspective de 
dezvoltare ale Regiunii Autonome 
Maghiare în viitorii ani. Astfel, 
încă în acest pian cincinal se va 
începe construcția șoselei națio- 
na-e asfaltate Orașul Stalin—Sf. 
Gheorghe—Miercurea Ciuc—Odor- 
hei—Tg. Mureș. La Gălăuțaș se 
va construi un nou mare combi
nai pentru industrializarea lem
nului; în apropierea orașul Tg. 
Mureș se va ridica o iabrică de 
medicamente; orașele Reghin și 
Seva ta vor fi racordate la re
țeaua electrică de înaltă tensiune 
a termocentralei din Slngeorgiu 
de Pădure; pentru refmpăduriri 
a fost aii
.el
ver
ocupate de pășuni. Problema spa
țiului locativ va continua să fie 
rezolvată treptat.

In inche.ere vorbitorul a fă
cut o scurtă analiză a situației 
internaționale subliniind faptul 
că recentele evenimente provo
cate de imperialiști, agresiunea 
împotriva Egiptului, uneltirile din 
Orientul Mijlociu, și rebeliunea 
contrarevoluționară din Ungaria 
n-au izbutit să intimideze forțele 
păcii și socialismului. Dimpotri
vă ele ra relevat mai puternic 
unitatea intre țările lagărului so
cialist, chezășia apărării păcii și 
libertății popoarelor.

ma de 8.000.00» 
Aceste rdmpăduriri nu se 
face in dauna suprafețelor

fa Mare 
lare ori-

Plifli de recunoștință 
față de partid 

pentru viața cea nouă
Cuvîntul țăranilor muncitori 

din satul Coroeni

BAIA MARE (de la trimisul 
nostru). —

întunericul serii abia se lă
sase peste ogoarele și bogatele 
livezi de pomi fructiferi ale sa
tului Coroeni din raionul Lăpuș. 
In sala de ședințe a gospodăriei 
colective împodobită sărbătorește, 
se desfășura întîinirea între co
lectiviști și candidatul F.D.P., 
tov. Petre Boiceanu, miner frun
taș la mina din Săsari.

Mulți dintre vorbitori au relevat 
succese’.e obținute de unele gos
podării colective, ca cele din 
Păulești și Cărășeu din raionul 
Satu Mare, cea d.in Andrid raio
nul Cărei etc. S-a discutat mult 
și desprp succesele și veniturile 
colectiviștilor din gospodăria co
lectivă din Berveni, raionul Că
rei, gosoodărie fruntașă pe re
giune.

Printre cei care au luat cu
vîntul a fost și colectivistul 
fruntaș Grigore Tunsu, •

— Avem azi o mîndrețe de că
min cultural. în care se poate 
desfășura o bogată activitate 
cultural-artistică, o școală de 7 
ani unde învață în cele mai bune 
condiții copiii noștri. Din 1951. 
de cind, urmînd îndemnul co
muniștilor, am trecut la crearea 
gospodăriei noastre colective, 
viața multor țărani muncitori 
s-a schimbat. Ei nu mai trăiesc 
în lipsuri și nevoi, nu mai tre
buie să umble, ca în trecut, din 
ușă în ușă ca să împrumute pu
țin porumb sau făină. Peste 33 
la sută din țăranii muncitori 
d.in comună au acum mașini da 
cusut și aparate de radio. Pen
tru toate acestea trebuie să mul
țumim partidului, care ne-a 
călăuzit și ne călăuzește pașii.

Printre cei ce au mai luat cu
vîntul a lost si tînărul Laurentiu 
Indrc.

- Ii puteai număra pe degete 
pe țăranii muncitori care în tre
cut aveau pe lingă casele lor 
grădini de pomi fructiferi Tn 
ultima vreme, gospodăria noastră 
a primit de la stat puieți de 
pomi fructiferi, cu care vom pu
tea planta 83 hectare, lucru care 
va face să crească venitul gos
podăriei, al nostru al tuturor

Tovarășul Liviu Mureșanu, di- 
rectorul școlii de 7 ani din co 
mună, a ținut să ia și el cuvîntul 
la întîinirea cu candidatul F.D.P. 
El a vorbit pe scurt despre une
le realizări ale regimului demo
crat-popular. în satul Coroeni.

— Anul acesta — a arătat to
varășul Mureșanu — școala 
noastră a dat a 4-a promoție de 
absolvenți ai clasei a Vil-a ~ 
toți fiind fii de colectiviști. Școa
la este dotată acum cu tot ma- 
tafialul didactic necesar poli- 
tehnizârij invățămîntului.

Tovarășul Rusu Grigore. mem
bru în consiliul de conducere al 
gospodăriei, a arătat în cuvin
tele sa'-e că în urma plenarei 
C.C. al P.M.R. din 27-29 decern 
brie 1956, pe baza situației 
existente în gospodărie, colecti
viștii s-au angajat să mărească 
suprafața cultivabilă a colectivei, 
a gradinei de zarzavat, să con
tracteze cu statul o mai mare 
cantitate de produse.

La sfirșitul întîkiirli a luat cu
vîntul tovarășul Petre Boiceanu 
care a arătat că alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare sub conducerea par
tidului este chezășia viitorului 
socialist al țării, chezășia unei 
vieți din ce tn ce mai bune pen
tru toți cei ce muncesc

G. VASIL1U

Experiența noastră 
în munca pentru 

cooperativizarea agriculturii
In anul ce a 

trecut, și în a- 
cest început de 
an nou,' ideea le
ninistă a coope
rativizării gos
podăriilor țără
nești 
tat în 
stră 
mari.

Din 
altora _  __
succesul deplin 
cooperativizare numai dacă vom 
reuși să întărim din punct de ve
dere economic și organizatoric 
gospodăriile agricole colective 
și întovărășirile existente, dacă 
veniturile colectiviștilor și Into, 
vărâșiților vor întrece veniturile 
celor mai buni gospodari cu gos
podării individuale

De la această idee am pornit 
noi lupta. In martie 1955 am 
convocat o consfătuire a frun
tașilor recoltelor bogate, la care 
au participat peste 70 de tineri. 
Acțiunea aceasta am întreprins-o 
cu scopul de a ne forma un activ 
larg pe care să ne putem bizui 
în munca de transformare socia
listă a satelor.

Consfătuirea a adresat tinere
tului din raion o chemare înflă
cărată, care a găsit un larg ecou. 
Peste tot au început să apară 
echipe de tineret în cadrul bri
găzilor statutare din gospodă
riile agricole colective. Numai Ia 
gosipodăria agricolă colectivă din 
Mircea Vodă — unde tinerii nu 
veneau pînă atunci la muncă — 
tînăra ingineră Maria Balamaci, 
membră a biroului organizației 
de bază U.T.M., a organizat 
șase echipe de tineret. La Nisi- 
pari, inginera Maria Duță a dis
cutat cu tinerii din gospodăria 
colectivă despre foloasele apli
cării regulilor agrotehnice. In 
urma acestei discuții, organiza
ția de bază U T.M. a luat sub 
patronajul său cele patru hectare 
cu grîu ale lotului semincer.

La gospodăria colectivă Cuza 
Vodă nu veneau la muncă decit 
trei fete , restul tinerelor. în 
frunte cu Maria Solomon; secre
tara organizației de bază U.T.M„ 
mergeau la lucru în întreprin
derile din împrejurimi Cazul 
Măriei Solomon a lost adus în 
fața adunării generale U. T. M. 
Discuția a etirnit mult interes 
și a avut o Inriurire pozitivă a- 
Snpra tuturor tinerilor. Maria 
Solomon și-a dat cuvîntul că va 
veni regulat la muncă Și s-a ți
nut de cuvint.

fn ianuarie 1956 a avut loco 
I plenară lărgită a comitetului ra- 
I ional U.T.M.. la care au partici
pat toți tehnicienii utemiști din 

i gospodăriile agricole colective, 
puncte agricole și S.M.T.-urf.

In baza hotărîr ilor acestei 
plenare. In toate organizațiile de 
bază U.T.M. au fost prelucrate 
statutul model al gospodăriei a- 
gricoie colective și cel al înto
vărășirii agricole. Activiștii noș
tri au fost prezenți peste tot a- 
colo unde s-au făcut prelucrări.

In baza acelorași hotărîri, am 
desfășurat in anul trecut o in
tensă activitate pentru organiza
rea de vizite cu tinerii in gos
podăriile colective fruntașe din 
raionul nostru.

O vizită deosebit de instruc
tivă a Întreprins un grup de 37 
tineri colectiviști din Seimenii 
Mari la gospodăria colectivă „Ol. 
ga Bancic". După această viîftă, 
s-a organizat la Seimenii Mari o 

I adunare generală deschisă a or
ganizației de bază U.TJW. în care

a repur
tară noa- 

victorii

experiența 
am învățat

r

1»

In ziua de 26 ianuarie, ra
ionul Medgidia a fost com
plect cooperat irizat. Articolul 
de față prezintă cîteva as
pecte din contribuția ute- 
miștilor și tinerilor din raion 
la munca de transformare so
cialistă a agriculturii.

noastră și a 
că vom obține 
în munca de

Maria Gher- 
lan secretara 
organizației, a 
povestit tinerilor 
ce au văzut și 
învățat ei la 
,Olga Bancic". 
Ce rezultat a a- 
vut această vizi
tă? Pînă atunci

un număr mare de tineri colectiviști 
lipseau de la muncă. După adu
nare au fost organizate două 
echipe de tineret, iar la seceră și 
in special la treier toți tinerii 
au participat zi de zi la mun
că, lucrînd chiar și noaptea.

In ul'.ima vreme, peste 200 
utemiști din cei mai buni, colec
tiviști fruntași, ingineri și tehni
cieni agronomi, fruntași din gos
podării agricole de stat, S.M.T.- 
uri și din fabrici au lucrat în e- 
chipe permanente de agitatori. 
In fiecare zi primeam la comite
tul raional noi vești care ne vor
beau despre succesele muncii ti. 
nerilor agitatori. Utemiștii din 
comuna Mihail Kogălniceanu au 
strîris, pînă în prezent, numeroa
se cereri pentru gospodăria co
lectivă și întovărășire. Secretara 
organizației U.T.M. pe comună. 
Eugenia Teșeleanu, a lămurit ea 
singură patru familii, iar acti
vistul utemist Gheorghe Filip alte 
cinci familii. Petre Marin secretar 
al organizației U.T.M. din Năvo
dari. și-a lămurit mai întîi tatăt 
și fratele și după aceea a în
ceput să meargă cu echipele de a. 
gitatori.

In sate au avut loc adunări cu 
tinerii ai căror părinți nu tra. 
cuseră în nici una din formele 
cooperatiste. S-a discutat îndea
proape cu ei. ti s-au lămurit ne
claritățile pe care le mai aveau 
părinții lor. Ca o inițiativă a ute- 
miștilor a apărut de curînd si 
discutarea în adunări generale, 
uneori deschise, a cazului unuia 
dintre utemiști ai cărui părinți 
nu erau încă lămuriți să se în
scrie în gospodăria colectivă sau 
întovărășire. Aceste discuții nu 
s-au făcut cu scopul de a sanc
ționa pe utemiști. Marta Denes 
din Năvodari, de pildă, a lost ru
gată de adunarea generală să 
explice motivele pentru care ta
tăl ei nu vroia să intre în gospodă
rie. Utemiștii au asculfat-o cu 
mult interes, iar ta urmă, din pro
pria lor experiență, i-au arătat 
cum să stea de vorbă cu părinții 
săi, ciarificîndu-i totodată și ne
lămuririle acestora. Ca și tn ca
zul Martei Denes, peste tot acesle 
discuții au cunoscut succes.

După indicația comitetului ra
ional de partid. organizațiile 
U.T.M. din întreprinderi, îm
preună cu cele sindicale, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, au luat în răspunderea 
lor cite un sat Utemiștii de la 
I.M.U.M., spre exemplu, au mers 
în fiecare duminică cu brigada 
lor de agitație la îvrinezu Mic, 
unde au dat spectacole și au des
fășurat o intensă muncă politi
că. Utemiștii de la S.M.T. Si. 
bioara au mers la Piatra, cei de 
la centrul mecanic Nazarcea 1a 
Palazu Mic, și așa mai departe. 
Acum, cînd cooperativizarea În
tregului raion a fost înfăptuită, 
noi vom lupta să realizăm încă 
un succes — colectivizare» com
plectă.

ION VELIȘCU
prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Medgidia

LA VAQSADEA TIRNAVEI IN NUDE$
(Urmare din pag. l-a) 

foame. De aceea, într-o dimi
neață, mihălțenii, nesocotind po
runca grofului au scos toate vi
tele pe pășune. Administratorul 
a trimis cîțiva jandarmi care 
s-au întors însă la conac cu coa
da între picioare. Veșeleny a 
comunicat prefectului de la Aiud 
să trimită întărituri. A venit o 
companie de jandarmi pînă la 
malul Mureșului pentru că mai 
departe n-a putut să treacă. Po
dul peste Mureș era pe funie și 
mihălțenii îl trăseseră tn partea 
lor. Pînă să treacă jandarmii 
Mureșul pe la Totoiu, cei din 
Mihalț au tras clopotele bisericii 
și le-au sărit în ajutor iobagii 
din satele vecine. Sus în Dealul 
Viilor s-o dat între jandarmi și 
mihălțeni o luptă sîngeroasă. 
Iobagii însă n-aveau arme. Ce 
puteau să facă topoarele și coa
sele în fața puștilor ? 12 iobagi 
din Mihalț au fost răpuși de 
gloanțe și s-au prăvălit la vale . 
pînă în pîrîul din Valea Viilor. 
Un preot învățat a scris cu li
tere cirilice într-un hrisov care 
se mai păstrează și acum: „As
tăzi, 2 iulie 1848, 12 drept-cre- 

țărani iobagi din 
murit din foc de

teau să-i reteze capul ca la pu
iul de vrabie.

Nu, nu; acești urmași ai vi
tejilor Banului Mihalcea nu erau 
de loc ușor de îmblînzit...

★
De la o vreme, și la Mihalț au 

început să tot vină și să plece 
„ai noștn'. Zeci de ani de-a- 
rindul, neîntreruptele lor vizite 
i-au tot plimbat pe mihălțeni pe 
la Teiuș, la secția de cotare.

Se aciuiseră pe aici niște bo- 
ierași. Pe unul îl chema Covrig. 
S-au mai găsit și alți amatori de 
politică și așa, o ceată mare de 
palavragii și afaceriști răscolea 
satul de cite ori începeau să 
vină „ai noștri". Se iscau în sat 
scandaluri și bătăi.

Cine și cu ce s-a ales de pe 
urma alegerilor de pe atunci: 
Preotul Victor Aron, ales de mi
hălțeni senator, s-a ales cu un 
automobil și cp 30 de iugăre de 
pămînt iar mihălțenii cu praful 
pe care îl lăsa în urmă automo
bilul senatorului.

Și după o răscruce a vremii
dincioși, 
halț au 
că..:\

Mi- 
puș-

★
a apăsat mereu maiGreul __ ____ __

mult umerii țăranilor din Mihalț. 
Prin 1918-19, groful a vîndut 
moșia unei bănci nemțești din 
Sibiu. Era după război și sără
cia pustiise satele. După ce se 
lovise de îndîrjirea celor pe care 
îi robea, groful și-a luat tălpă
șița. Nu mai dădea de mult pe 
la conac. De cîteva ori era să î 
se reteze capul. Norocul lui că 
avea un șofer cu ochi de vie
zure. Altfel, din viteza automo
bilului decapotabil, sîrmele pe 
care le întindeau mihălțenii în
tre doi copaci de pe marginea 
șoselei, anume pentru grof, pu-

Acum 13 ani, Mihalțul rămă
sese la stadiul lui primar de 
rustică și elementară așezare o- 
menească. Era ca un tablou în
vechit, șters și spart pe alocuri.

La răscrucea vremurilor, a- 
tunci după eliberare, un mare 
maestru s-a apucat să repare, să 
împrospăteze și să dea valoare 
tabloului. El a întins pînza pe 
șevalet și s-a apucat de 
Din prima trăsătură de

★
...A fost schimbată 

coaselor, a furcilor și a l_,______

lor din mîinile țăranilor, rămase 
ridicate și amenințătoare încă de 
la 2 iulie 1848.

A fost schimbată menirea coa
selor, furcilor și topoarelor de la

lucru. 
penel...

poziția 
topoare-

aceea de arme la vechea și ade
vărata lor menire; unelte pentru 
agricultură și construcții. Ele do- 
bîndiseră tot ce au cerut, sttnd 
ridicate, un secol întreg. Și so
sise acum vremea să arate de ce 
sînt m stare în îndeletnicirile 
pentru care au fost create.

Țăranii muncitori din satul 
Mihalț au strîns recolte bogate 
de atunci. Știau ca țara are ne
voie de produse agricole.

Pe șevaletul vremii se tnfăp- 
tuise deci prima schimbare prin
cipală în tabloul satului Mihalț.

★
A doua trăsătură de penel... a 

înlăturat tot ce întuneca chipu
rile și mințile oamenilor, a 
schimbat atitudinea, expresia o- 
mului neputincios în fața unui 
petec de hîrtie pe care se aflau 
scrise slovele ticluite pentru el 
de către minți luminate.

Cu răbdare, de-a lungul a 
cîtorva ani, un mănunchi de în
vățători au stăruit cu înverșuna
re să-i deprindă pe cei 300 de 
anălfabeți cu simpla minune a 
științei de carte. Și în urma a- 
cestui fapt, Fior ea Nichifor, 
fost analfabet, s-a trezit cu ma
re putere asupra cuvîntului scris 
fără de care n-ar putea să facă 
față treburilor în consiliul coope
rativei. Usca Nicolae se mai mi
ră și astăzi de mirajul cifrelor a 
căror taină s-a destăinuit yi pen
tru el și datorită căreia poate 
să facă socoteli complicate și să 
ocupe funcția de agent al băn
cii agricole, iar ceilalți foști a- 
nalfabeți pot să citească poves
tea lui Mitrea Cocor și ziarul la 
care s-au abonat.

La Mihalț sînt atîtea abona
mente la ziare cite case are sa
tul. Treaba asta nu s-a făcut 
nici ea dintr-o dată. Acum cîți- 
va ani, singurul poștaș care fă
cea slujbă pe aici și prin satele 
vecine era Radu Truică. Lui i 
s-a dat sarcina să facă abona-

mente la ziare. A început cu 25 
și pe urmă... Pe urmă, a început 
să nu mai poată face față aler
găturii. In sfîrșit, cind din pri
cina incapacității unui singur 
poștaș rural de a împărți ziarele, 
rămineau multe abonamente 
neîmpărțite, s-a făcut la Mihalț 
oficiu poștal cu diriginte, cu 
centrală telefonică, cu mai mulți 
factori poștali. Luna aceasta 
s-au făcut 964 de abonamente 
la diverse publicații. Bătrinul 
Radu Truică a alunecat și și-a 
scrîntit un picior. Dar se va face 
curînd sănătos și are să mun
cească din nou cit șapte. Nu de
geaba a primit el „Ordinul 
Muncii".

S-a mărit cu 75 numărul ele
vilor la școală și cu 11 numărul 
cadrelor didactice. Aproape s-a 
dublat numărul elevilor plecați 
la școli medii (de la 80 la 150), 
150 de tineri din sat au ajuns în 
anii aceștia ingineri (mai ales in
gineri), profesori, medici, juriști, 
pe întregul întins al țării.

Usca Ion este referent la sfa
tul popular al comunei. El sin
gur rămas în sat dintr-o promo
ție întreagă a școlii primare mai 
răsfoiește din Cînd în cînd regis
trele sfatului. Acolo întîlnește 
numele foștilor lui colegi. Și 
parcă fiecare în clipa aceea își 
lasă pentru cîteva secunde ocu
pația, zîmbește și spune cîteva 
cuvinte... Munteanu Marian a 
lui Mihăilă:

— Sînt asistent la Facultatea 
de medicină din Timișoara!

Florea Ion:
— Da, sînt aici, la catedră. 

Lector la Facultatea de chimie 
industrială din Timișoara I

Barna Victor:
— Da, am foarte mult de lu

cru. Sînt directorul spitalului de 
copii din Cluj.

Barna Gheorghe:
— Sînt aici la Ministerul Mi

nelor — inginer.
Deceanu Petrul

— Inginer electro-mecanic. 
Fratele meu Nicolae? El e me
dic la Reșița!

Toți î^i fac datoria.

Altă complectare în tablou
Rămăsese în mijlocul pînzei 

un loc gol, un luminiș în desișul 
satului, parcă anume păstrat de 
mihălțeni pentru o grandioasă 
construcție. Și așa, toporul de 
care vorbeam la început și-a o- 
cupat poziția lui inițială. între
gul sat zidea, duminica sau după 
ce se terminau treburile pe cîmp. 
încet, încet, pensula muiată în 
cărămiziu a început să profileze 
în peisajul satului, cărămidă cu 
cărămidă, silueta unei mari clă
diri. Ea se înălța mereu și domi
na împrejurimile pînă ce a ajuns 
să se întregească și să capete 
forma unui adevărat palat.

Căminul cultural al mihălțe- 
nilor are o mare și arătoasă sală 
de spectacole, cu peste 600 de 
locuri, iar la etaj diverse săli de 
repetiție, bibliotecă etc. Este toc
mai ce era necesar într-un sat 
în care nu mai există nici un 
analfabet și care s-a dovedit atît 
de însetat de cultură.

★
O altă trăsătură de penel a 

scos din ferestre petele acelea 
de un galben spălăcit și întune
cat și a umplut spațiile dintre 
cercevele cu o lumină alburie, 
strălucitoare, a plantat pe uliți 
pete mari și dese de lumină 
care dau nopților satului o înfă
țișare feerică și majestoasă.

Treaba asta s-a întîmplat de 
curînd și la împlinirea ei s-a re
pezit cu toată vigoarea și spon
taneitatea tineretul satului. El a 
săpat gropi adinei pînă a dat de 
apă, a cărat stîlpi, sîrmă și apa- 
rataj de la gară, pe urmă i-a a- 
jutat pe electricieni la compli
cata treabă de instalare a lumi
nii electrice în sat. Tinerii ve-

o
o

A apărut în sat această 
„ciudată instalație" căreia i 

se spune transformator și de 
la care pleacă în sat fîrele 
cu lumina binefăcătoare a 
becului electric.

neau de cite ori erau chemați și 
de cele mai multe ori se apucau 
singuri de cite un lucru pe care 
îl credeau ei mai important. 
Usca Ion care era și secretarul 
organizației de bază U.T.M. (a- 
cum a depășit vîrsta și „a trecut 
la partid"), îi chema pe vreo doi, 
de obicei pe Barna Gheorghe șl 
pe Breaz Ion și le spunea:

— Tu vii cu capul ăla de sat 
și tu cu celălalt.

Astfel chibzuită mobilizarea, 
tot tineretul satului venea la 
munca voluntară. 90 la sută din 
orele de muncă voluntară depuse 
J - v ? aula cămin și la electrificare 
fost efectuate de tineri.

★
Acum satul are cu totul 

înfățișare. Și se va schimba 
reu. Mihălțenii și-au pus de gînd 
să facă din satul lor un orășel. 
Deocamdată atît. Vor mai veni 
și alte gînduri pe măsura vremu
rilor pe care le trăiesc acum lo
cuitorii lui.

altă
me-



IERI LA KREMLIN

Necesitatea realizării unui acord 
in problema dezarmării
devine tot mai imperioasă

PLENARA
Uniunii sindicatelor

Au început tratativele
SO VIE TO-CEHOSLO VACE

Statele create pe teritoriile Coreei 
și Vietnamului trebuie primite

MOSCOVA 26 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 26 ianuarie 
au Început la Kremlin tratativele 
dintre delegația guvernamentală 
a U.R.S.S. și delegația Republicii 
Cehoslovace care a sosit în Uni
unea Sovietică într-o vizită ofi
cială.

La tratative din partea sovie
tică participă : K. E. Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.; N. A. Bul
ganin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș- 
ciov, membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
prim secretar al Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. ; A. I. Mikoian 
și M. Z. Saburov, prim vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.; I. G. Kabanov, mi
nistru al Comerțului Exterior, 
A. A. Gromiko. prim locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., I. T. Grișin, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în Republica Ceho
slovacă.

Din partea cehoslovacă la tra
tative participă: Antonin Zapo
tocky, președintele Republicii Ct. 
hoslovace, Viliam Siroky, primul 
ministru al Cehoslovaciei, Anto
nin Novotny, prim secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, 
Vaclav Kopecky, vicepreședinte ai 
Consiliului de Miniștri al Ceho
slovaciei și ceilalți membri ai de
legației.

Tn numele guvernului sovietic 
și al C.C. al P.C.U.S. K. E. Voro. 
șilov a salutat în mod cordial de
legația Republicii Cehoslovace, 
care a sosit în U.R.S.S-intr-o vi
zită oficială și prin membrii de
legației Întregul popor cehoslovac.

A. Zapotocky a mulțumit câi

duros pentru-primirea caldă și 
cordială făcută delegației Repu
blicii Cehoslovace și a transmis 
în numele poporului cehoslovac 
un salut cordial și frățesc 
poarelor Uniunii Sovietice.

Tratativele s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă deosebit de prie
tenească și cordială.

S-a hotărît 
tivelor.

po-

contimuarea trata-

★
26 (Agerpres). —MOSCOVA

TASS transmite: La 116 ianuarie, 
K. E. Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a oferit în marele Pa
lat al Kremlinului un dejun în 
cinstea delegației Republicii Ce
hoslovace în frunte cu Antonin 
Zapotocky, președintele republi
cii, care a sosit la Moacova

NEW YORK 26. Coresponden
tul Agerpres transmite: De două 
zile, Comitetul Politic special 
examinează problema admiterii 
de noi membri în Organizația 
Națiunilor Unite. Este vorba de 
Coreea de sud și de Vietnamul 
de sud. cu alte cuvinte de țări 
în privința cărora se pune pro
blema unificării.

După cum se știe, la sesiunea 
sa anterioară Adunarea Genera
lă a considerat că nu este mo
mentul să se examineze cererile 
statelor în legătură cu care se 
pune problema unificării. Aceas
tă hotărîre a fost sprijinită de 
52 de membri ai O.N.U. Cu toate 
acestea în cadrul actualei sesiuni 
delegația S.U.A. a prezentat pro
punerea cu privire la admiterea

ESTE ACESTA UN PROGRAM 
DE TELEVIZIUNE PENTRU COPII?

Vizita mareșalului
G. K. JUKOV

India
(Agerpres). TASS 
dimineața zilei de 

Uniunii

in
DELHI 26 

transmite: In 
25 ianuarie mareșalul 
Sovietice. G. K. Jukov, ministrul 
Apărării al U.R.S.S., și persoa
nele care îl însoțesc au vizitat 
monumentele istorice din Capitala 
Indiei

La 25 ianuarie mareșalul U- 
niunil Sovietice G. K. Jukov l-a 
vizitat pe Jawaharlal Nehru, 
primul ministru al Republicii In
dia, cu care a avut o convor
bire.

După aceea G. K. Jukov a fă
cut o vizită dr-lui Sarvapali Rad- 
hakrisbnan, vicepreședintele Re
publicii India.

In aceeași zi primul ministru 
Jawaharlal Nehru a oferit un 
dejun in cinstea lui G. K. Jukov.

Cu acest prilej G. K. Jukov a 
rostit o cuvîntare .

A răspuns primul ministru 
Nehru

Dejunul a decurs Intr-o at
mosferă prietenească, cordială, 
de sinceritate și încredere reci
procă.

In seara aceleiași zile G. K. 
Jukov a asistat la recepția tra
dițională în cinstea zilei repu
blicii oferită de președintele Re
publicii India, dr. Radjendra 
Prasad, Ia palatul prezidențial 
Rașhtra>pati Bhavan.

SENTINȚA DATĂ LUI 0JILAS 
A RĂMAS DEFINITIVĂ

BELGRAD 26 (Agerpres), — 
Tribunalul Suprem al Republicii 
Serbia a confirmai sentința prin 
care Mi Iov an Djilas a fost con
damnai la 12 
ani închisoare, 
Belgrad.

Prin aceasta, 
nit executorie.

decembrie la trei 
de tribunalul din

sentinfa a deve.

ISub acest titlu GEORGES 
MIKES publică în ziarul lon
donez „Observer** un articol 

pe care-1 reproducem prescur
tat. Faptele relatate de autor 
vorbesc de la sine, nemai- 
fiind nevoie de nici un co
mentariu.

Nu de mult, fiica mea Judy, 
in vîrstă de 7 ani și jumătate, 
a început să manifeste o 
mare nervozitate. Ea nu voia 
să rămînă 
singură in ca

mera ei; se 
temea de în
tuneric și se 
scula de 2-3 
ori în cursul nopții. ..Este e- 
fectul televiziunii“ — a de
clarat soția mea. „Imposibil* 
— i.am răspuns, obiectindn-i 
că în afara unor emisiuni- 
concnrs absurde și inofensive, 
Judy nu viziona decît pro
grame pentru copii.

„Tocmai asta 
spus soția mea 
pui ce înseamnă 
grame pentru copii ?“.

Pentru a-mi da seama, am 
urmărit programele pentru 
copii timp de o săptâmină in- 
cepînd de duminică 30 decem
brie, cu Roy Rogers și Pro
scrișii din Valea Paradisului, 
transmis de l.T.V. (Televiziu
nea independeptă). Subiectul 
era punerea la cale și execu
tarea unui jaf la o bancă. Am 
văzut cum un tînăr amenința 
pe binefăcătorul 
pistol, spunînd : 
am bani mulți. Nu voi pleca 
fără bani... Nimeni nu mă va 
băga la închisoare...".

« Cînd a propus prietenilor 
\\săi să atace banca, obiecțiti- 
>^nea lor morală a fost: „A- 
«ceasta se va termina prost“. 
>> Povestea era absurdă și lip- 
«sită de imaginație, dar plină 
\\de împușcături, de lupte vio- 
SSlente, lovituri, jafuri, amenin- 
<< țari și dialoguri sacadate, a- 
\\gramate, în argou, în care^ 
>?cuvintele nu erau vorbite, cP 
«scuipate. \
>> A urmat apoi o nouă serie< 
«din programul Robin Hood.< 
<<Punctul culminant al acestei^ 
SSseriî era o execuție prin spîn-< 
«zurătoare; unul din eroii< 
\\principalî era nn călău cu< 
>>glugă. (Robin Hood deghi-< 
??zat!). Urma o lungă discuție< 
V.despre execuții de acest gen și] 
)$un cîntec despre spînzurătoa-< 
gre. Am auzit cum trapa mo.< 
>>bila a fost încercată, cum că-< 
<<îăul cu glugă era calificat] 
??drept »»un meșter priceput"?

un asistat la primele scene, 
ale unei execuții, ștreangul a-< 
tirnind de gftu! victimei. Șe.‘ 

ce

BUDAPESTA 26 (Agerpres) 
La 25 ianuarie, la cea de a 10-a 
Plenară a Uniunii sindicatelor 
libere din Ungaria, Sandor Gas
par, secretarul general al Uniu
nii, a prezentat raportul „Cu 
privire la situația mișcării sindi
cale și la sarcinile sindicatelor".

După ce a vorbit despre suc
cesele obținute de oamenii muncii 
unguri în perioada 1945—1950, 
Gaspar a arătat că atunci cind 
în 1951 s-a aprobat planul cin
cinal modificat nu s-a ținut sea
mă de posibilitățile economice 
naționale, de particularitățileeco. 
nomice, geografice și istorice ale 
Ungariei. In consecință, s-a creat 
o disproporție între diferitele ra
muri ale economiei naționale, 
care a împiedicat* ridicarea ni
velului de trai al poporului și ac
tivitatea neîntreruptă a întregii 
economii naționale.

Activitatea sindicatelor ungare
— a spus în continuare Gasoar-
— trebuie îmbunătățită in multe 
privințe. Baza activității noastre 
rămîne însă neschimbată, acea
stă bază este marxismul, nu 
oportunismul și nici sindicaiis. 
mul.

In a doua parte a raportului, 
Sandor Gaspar a vorbit amă
nunțit despre situația economică 

' a țării după octombrie 1956.
Pe baza analizei situației noa. 

I stre economice — a spus el —

sînt membre active ale blocului 
agresiv nord-atlantic.

Totodată, în subcomitet care 
este chemat să examineze 
blema cea mai importantă pentru 
toate țările și popoarele — pro
blema dezarmării, îh afară de 
U.R.S.S. nu sînt reprezentate alte 
țări care 
NAT.O1 . .
unilaterală a subcomitetului în
greunează îndeplinirea: sarcinilor 
de răspundere ce ii revin, situăr 
ție care nu corespunde interese
lor O.N.U.. intereselor păcii.

Pornind de la cele expuse 
mai sus, și ținînd seama de 
părerile corespunzătoare ale 
unor delegații, delegația so
vietică a prezentat proiectul 
de rezoluție cu privire la lăr
girea componenței Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare și 
a subcomitetului ei, în scopul 
de a-i da un caracter mai 
obiectiv și multilateral. In a- 
cest proiect de rezoluție se 
propune să se lărgească com
ponența subcomitetului prin 
includerea reprezentanților In
diei și Poloniei.

Se propune completarea 
componenței Comisiei cu re
prezentanții celor două țări de 
mai sus. precum și ai Egiptu- ___ _________ _
Iui și ai unei țări din Ame- trebuie arătat că. pornind de la 

posibilitățile reale, ne străduim 
să grăbim satisfacerea nevoilor 
oamenitor muncii. Principala. 
____ j sarcină rămtne preo
cuparea pentru oamenii muncii 
cu salarii mici. Trebuie regle
mentată problema salariilor teh- 
nicienilor și lucrătorilor admi- 

_ _ ________  pontic nistrativi. tn primul rtnd tn a. 
7_ 7 7____ ' 7 *_ • j cete domenii, wnde salariul lu.
a_ 12 țări. Alăturat de oratorilor care prestează munci

Cuvintareo 
lui V. V. KUZNEJOV 

este gata să examineze probT&na 
cu privire La folosirea fotogra
fierilor din avion într-o anumită 
zonă din Europa.

Uniunea Sovietică, ca șî multe 
alte țări, este de părere că con
trolul internațional nu poate fi 
luat în considerare izolat de mă
surile reale pentru dezarmare.

Referindu-se la problema redu
cerii forțelor armate și arma
mentelor clasice, V. V. Knznețov 
a reamintit propunerile făcute de 
guvernul sovietic în scopul rezol- 
virii ei.

Trebuie subliniat m Iegătwi 
cu aceasta — a spus V. V. Kuz- 
nețov — câ puterile occidentale 
au făcut anterior propuneri simi
lare și prin urmare după părerea 
noastră, există taate motivele 
pentru a ajunge o in|elegere 
în această problemă.

Delegația sovietxâ ar dori să 
amintească încă odată membrilor 
Corniului că Uriunea Sovieti
că este gata, sâ ajungă la un 
acord in legătură cu toate aspec
tele problemei dezarmării simul
tan și să încheie un acord co
respunzător in acest d^rneniu. 
Totodată. Uniunea Sovietică con
sideră uri! să ajungă Ia un 
acord cu privire la înfăptuirea 
unor misari pxrțixlt. indepen
dent de acordul general și fără 
a aștepta încheierea acestuia.

Delegația sovietică ar vrea sâ se 
oprească "a prob.ema Lărgirii com- 
poneaței Qcxisie: OJi.U. pentru 
dezarmare șî a subcomitetului ei. 
După cum s-a mai arătat, una 
din cauze'e ne:\<adiâții activi!!- 
tn Com»4i«» «ă indaoaeci a sub. 

o constituie com- 
fustă. irEateraiâ.
Ierâ :8de«ebi Ia 
ță cam Se în 
nea Saaietkă. âin 

iaă parte S.UA-, An
ta pi C^saca, care

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
TASS transmite : Luind cuvintul 
la 25 ianuarie în Comitetul Po
litic al Adunării Generale a 
O.N.U. ia problema dezarmării, 
V.V. Kuanețov șeiul delegației 
Uniunii Sovietice, a spus intre 
altele :

Principala concluzie care se 
poate trage din schimbul de pă
reri care a avut loc în Comite
tul Politic, este faptul că pro
blema încetării cursei înarmări
lor. a reducerii armamentelor și 
forțelor armate, a interzicerii ar
mei atom:ca-si c

ă“er‘-M 
portanta de sebr.

pro-

mi sînt membre ale
Actuala componență

în O.N.U. a Coreei de sud și
Vietnamului
seama de părerea  ... __ 
vîrșitoare a O.N.U., exprimată 
la sesiunea precedentă.

A. A. Sobolev, reprezentantul
U.R.S.S., a subliniat că propune
rea S.U.A. cu privire ia admite
rea în O.N.U. a Coreei de sud și __ _________ _____
a Vietnamului de sud. urmărește este inadmisibilă și nu poate Ii 
scopuri pur propagandistice. justificată.

In numele delegației U.R.S.S., Examinarea propunerilor pre- 
A. A. Sobolev a propus UN PRO- zentate de delegația Statelor U- 
IECT DE REZOLUȚIE, CARE | nite in cursul discuțiilor arata 
PREVEDE ADMITEREA SI-|că aceste propuneri coclesc =

de sud, fura să iinâ unua 
ărerea majorității co- ticna., o v Ti . X '

|i cu hidrogen con- 
[oblema interna- 

care are o iai- 
_---^-t de mare pentru 

slabiret troc Mării internaționale 
și întărirea păcii generale. In ce 
privește realizarea unui acord cu 
privire la masurile practice pen- 

; tru dezarmare orice tergiversare

__  propuneri ocolesc o 
mITltĂNA ÎN^O.N.U."a R.pTd. proteină atât ce importantă cum 
COREENE, A COREEI DE SUD,1***0 arn»«
A R.D. VIETNAM ȘI A VIET
NAMULUI DE SUD.

Tn numele delegației R.P.R. a 
luat cuvintul Cornel Bogdan. 
Vorbitorul a subliniat că Jntreaga 
desfășurare a evenimentelor. in 
legătură cu unificarea pe baze 
democratice și pașnice a Coreei I 
și Vietnamului, arată că progre
se 
cit 
de
Pe
sule. Datoria 02T.U. și a celor 
care doresc întărirea oăcii este 
de a contribui la crearea condi
țiilor prielnice care $ă inlesneas- 

:area pe cale pașnică a 
în lumina acestor 
propunerea ame.

•manenr. zarea
ndicind o 
umii:ăriL 

Delegația romînă se opune re
zoluției propuse de S.U.A. șț alte

DE SUD,

nii au putut fi realizate de- 
atunci cind s-a linul seama 
ambele state care există azi 
teritoriu! celor două senin.

este problema interzicerii armei 
nucleare și a scoaterii ei din ar
mamentele statelor.

In aceasta ordine de idei nu 
putem sa nu acordăm atenție 
știrilor din presa americană că 
cercurile oiidale din Statele U- 
nite examinează in prezent pro
blema creării și staționării pe 
teritoriile altor state a unor u- 
nitați mm tare americane specia
le. înarmate ca arata ălora.câ.

Este Impede că acest mod de 
a aborda rexoivarea problemei 
armei n-deare nu poate înlătura 
primejdia unu: război atomic.

In același timp, nu put

rica Latină. I
Sfntem convinși că propune

rea privind lărgirea componen-rea nrivma iarg:rea componcn- oamenii 
tei Comisiei O.N.U. pentru de- noastră
zarmare și a subcomitetului co
respunde intereselor Organizației 
Natrsnitor Unite.

Astăzi — a spus V. V. Kuz- 
nețov — a fost prezentat spi 
examinare comitetului polît 
un proiect de rezoluție in nu
mele L __

a f-' ">*«•Tte-
fi talanca Sovietică. Prezen-______ _______________ buie rezolvate și o serie de pro
barea acestui proiect de rezolu- i bleme în domeniul asigurărilor 
tie. 6tah»I.t de comun acord, 
constitue un fenomen pozitiv

riful rîdea in obraz omului 
urma să fie spinzurat.

Iată un bun exemplu 
ceea ce se oferă copiilor.

Luni am putut vedea 
programul transmis de LT.V.SS 
stânei privi» indu.se peste oa 
meni și oameni biciuiți.

guratic". film 
transmis de» 
B.B.C. — care<? 
a durat 56 mi.' 

nute a fo«t^> 
cred cel mai 
groaznic din- ?/ 

tre toate. Cina persoane erau^ 
atacate și omorite în scenele^; 
de la începutul filmului.

în cursul săptămînîi cit an»y> 
urmărit programele de la ora^> 
copiilor, am văzut 4 crime'? 
violente comise pe ecran; 2CJ< 
oameni omorîți sau răniți: 24>> 
persoane scoase din circulație^ 
prin acte de violență ; 27 oa-“ 
meni an fost siliți sub ame
nințarea pistolului să ridice

este' — a 
Nu-țl închi.
aceste pro.

său cu un 
„Vreau să

Tremură pămîntul
sub picioarele iui Franco!
MADRID 

Consiliul de 
se întrunește în fiecare saptă- 
mînă, vinerea, sub președinția 
lui Franco nu a mai avut loc săp- 
tămîna aceasta. Faptul. în apa 
rentă neînsemnat, dă loc la nu
meroase comentarii în 
cu divergentele acute 
în sînul guvernului 
Numeroase evenimente 
în ultima vreme au 
profund pe dictatorul 
au creat o stare de tensiune și 
de teamă în rîndul celor mai 
apropiat» colaboratori ai săi, pre
cum și în cadrul Falangei, pe 
toate treptele, de la organizațiile 
de jos și p n? la conducere.

Impresionanta unanimitate de 
care dă ao/adâ, de două săp- 
tămîni, populația de 1.500.000 de 
oameni a orașului Barcelona în 
boicotarea transporturilor în co
mun, nu poate fi pusă numa 
pe seama scumpirii tarifelor. Este 
vorba L_ /_ r._’ ’/
unanim ai populației Barcelonei 
împotriva regimului franchist.

In ultima vreme se semnalea
ză fapte noi ilustrînd caracterul 
larg al protestului popular îm
potriva regimului franchist. Ast
fel o seamă de intelectuali care

26 (Agerpres). — 
Miniștri spaniol care

legătură 
existente 
iranchist 
petrecut, 
neliniști’ 

Franco

de<

in<

că unifi 
acestor țări, 
considerente, 
ricană tinde la pei
divizării acestor țări 
nouă stavilă in calea

: rioasâ.
In î» Mastrâr a RM V. V. 

KxxznKsv ?e ecnitatare esris- 
I tă posibilitatea de a face un pr.m 
| pas rea. m direcția reac-vără 
• prob «r ei interzicerii î claie a 
' armei atrnuce și cu 1 
și asume SA SE 1 
EXPERIMENTAREA 
NUCLEARE.

Uniunea Sovieiicâ 
nia: V. V. Kuz-et: 
cordal și acordă care .o 
ta cons stern penai

Comitetul Politic 
rezoluția propusă 

Franța, S. U.
NEW YORK 36

0. N. U. a adoptat

I sociale.
In încheiere, Sandor Gaspar a 

subliniat câ sindicatele libere din 
* Ungaria fac parte ca și pină a- 
cum din Federația Sindicală 

| Mondială.

al
de U. R.S.S., Anglia,
A și alte 8 țări

se.'e p

două state și con. 
in cadrul acestei s 
preb Ierna
te pe ter 
este intr-ade: 
rea ei

rirnurloc si

vorba dedt de primi rec si mul 
nă a ambelor state jeate se o- 
ceste teritorii.

UN SPION 
vestgermart in Ungtiria 

MĂRTURISEȘTE
BUDAPESTA 26 (Agerpres).— 

'c. J 6 “-’a*1 La 26 ianuarie a avut loc la Bu-
îru dezarmare.
POLITIC A A- 
UNANIMITATE

DE REZOLUȚIE
DE CELE 12 ȚARI 
a laa! 9fîr>it di?-

: d-e:armării în Gehlen ș| ofițer a| armatei hort-
Politic al Adunări»

de a contribui Ia adoptarea una- | 
n;mâ a proiectului de rezoluție i 
menționat al ceior 12 țări, dele- ■ 
galia sovietică nu insistă asupra . 
pnnzrii '.a vot a pro.eeU or de 
TezaluȚe prezentate de ea Ia 14 | 
ianuarie, deoarece ele se trimit

a îî țări (Au
stralia. Brazda. India. Cana
da. Norvegia. Sa_vador An
glia. S-L W U R S.S . Fran
ța, Iugoslavia și Japonia) au 
prezentat spre aumnare Co- 
R! ts rere.

ea care pr>p-*i?e <ă 
se reaiiti Cesiiieî O.N.U. 
Fratra dezarmare șî ssBcati- 
!e*a!aâ ei tcafie per-rîme^fle 
care ie tast pTezeaiaie ia 
O.N.U. ia perbierna exaia:. 
■a?i. iadash prepoaeriie 
L alunii Scvietâce. S.U A. ri 
altor țări Potrivit acestui 
proiect, subcomitetul ermeazâ 
să pregătească ce! raaî târ
zia la I aegust ax. ua ra 
port asupra acthr?.ăț>i sale. 
Se prefuae Coaiisiei peatru 
dezarmare ia examineze dacă 
este rtcrmandib»! ca Ia titu- 
pui petri vil să fie convocată o 
sesiune specială a Adunării 
Geaerale saa • ceaierintă ge
nerala pentrw dezarmare

Hime
re ** 
SUA.

■ HliȚAiC* pi3U/1BIUI 50 
miinile sus; am auzit 110

tă pre 
it huh

ce.
trivit

i

WEHRMACHTUL renaște

pușcături, fără a mai ține 
seama de măcelul comis cu a- 
jutorul arcurilor și săgeților.

De cele mai multe ori, eroii 
sint niște imbecili supermani 
sau super.cîini și super.cai 
ceva mai inteli genți.

Forța, brutalitatea și crima 
sînt idealizate și, mai curînd 
sau mai târziu, copiii care nu 
sînt îngroziți, cum a fost ca
zul fiicei mele, se vor abru. 
tiza.

Diferența dintre un specta
col senzațional pentru adulți 
și unul pentru copii este că 
primul atrage pe neurotici, 
iar cel de al doilea îi creează

Judy nu a mai avut voie să 
vizioneze asemenea progra
me. Ea a încetat să se mai 
trezească noaptea de teamă.

Dar acest Incru mi se întâm
plă acum mie.

Cine își încălzește miinile ultimul 
sau cum își reprezintă 
Washingtonul viitorul 

□actului de !a Bagdad

și ai A _ pronur.;a: hu-
potnva lărgirii contponeniei Co. 

siei O.N.U. jenîru dezarmare 
a subcom ^xui ei in actaala 
rioadâ a tratativelor.
Luind dia uou cuvir.isl, repre

zentantul U R-S.S^ V. V. Kuzne- 
*,ov a arătat câ. îs dorința

spre examinare 
comitetului per

COMITETUL 
DOPTAT IN 
PROIECTUL 
PREZENTAT

Cu aceaț’a 
cvta*ea 
Coaiteti 
Generale

Următorii’, punct de pe ordi
ne- de zi a Comitetahiî este pro
blema a’^e.'ianâ.

dapesta o conferință de presă 
organizată de serviciul de infor- 
mâții al Ministerului Afacerilor 
Interne al Ungariei, în cadrul 
căreia Sandor Visznen fost co
laborator at organizații de spto- 
nai vest-ger:nan, condusă de

i hyste, arestat de autoritățile un. 
gare la frontiera austro. ungară 
a făcut declarații care demesră

■ activitatea serviciilor străine de 
I spionaj.

întâlnire prietenească
Pe porțile Casei de cultură a 

studenților au intrat sîmbătă 
sora oaspeți dragi ai tineretu- 

studios din capitală : aproape 
de «tudenți sovietici veniți 

să-și petreacă vacanța printxe 
colegii lor romini.

Seara a trecui mai repede de- 
cît se așteptau. Mîine vor fi însă 
din nou împreună. Pe Valea Pra
hovei, 200 de studenti sovietici 
vor fi cei mai buni prieteni ai 
colegilor lor romini intr-o minu
nată vacantă de iarnă.

(Agerpres)

C.C.A. a debutat 
victorioasă 
în Turcia

trăiesc în Spania au publicat în 
ziarul francez „Expres" o scri
soare în care afirmă plini de in
dignare : „Țara noastră este o 
vastă închisoare, iar Franco cel 
mai sîngeros tiran din istoria 
Spaniei și un înverșunat dușman 
al culturii din vina căruia au mu
rit mii de artiști și intelectuali", 

împotriva acțiunilor represive 
deslănțuite de autorități pentru a 
intimida pe studenți, o serie de 
intelectuali care dețin posturi 
importante in instituțiile cultura
le și universitățile spaniole au 
ridicat glasul lor de protest. Pot 
fi citați printre aceștia, Ramon 
Menendez Pidal, președintele 
Academiei Spaniole, academicia
nul Gregorio Maranon, scriitorul 
catolic Jose Maria Penan, bine
cunoscutul regizor Bardem, crea- 
oru! filmelor „Bun venit dom

nule Marshal** și „Moartea unui 
ciclist”, precum și mulți alții.

Din toate aceste manifestări
în realitate de protestul 7uvernanții de la Madrid își dau 

seama că sînt urîți de poporul 
spaniol. Ei înțeleg că măsurile 
represive teroriste, nu pot salva 
regimul și de aceea în prezent 
manevrează în fel șl chip, lansea
ză zvonuri despre remanierea și 
lărgirea componenței guvernului.

Reinarmarea Germaniei occi
dentale, prevăzută prin acordu
rile de la Paris din 1954 cu pri
vire la înființarea Uniunii Euro
pei Occidentale, a început să de
vină un fapt împlinit acum cite* 
va zile. Tinerii care împlinesc 20 
de ani, au fost chemați In aceas
tă sapt amină in fața comisiilor 
medicale, pentru a fi repartizați 
in viitoarea armată vest-ger- 
mană.

Planul guvernului de la Bonn 
este simplu și meticulos, așa 
cum in timpul războiului proce
dau și hitleriștii: in aproximativ 
două luni toți recruții urmează 
să fie incorporați, succesiunea 
etapelor fiind următoarea: exa
menul medical, examenul in fața 
unei comisii care constată edu
cația și aptitudinile recrutului, 
repartizarea pe arme și funcții. 
Baza noului Bundeswehr urmea
ză s-o constituie fostele cadre 
ale armatei hitleriste, care vor 
comanda pe tinerii de 20 de ani 
..apți pentru serviciul militar".

în planurile Bonn-ului și, evi
dent, ale întregii formații atlan
tice. „armata vest-germană va fi 
pe picior de război peste un an". 
Desigur că în acest moment bas
mele despre caracterul „defen
siv" ai Bundeswehr-ului sînt lă
sate mai tn surdină, făcind loc 
în propaganda oficială elogierii 
calităților de eroi care se jert
fesc... Cuvintele frumoase des
pre „apărarea lumii libere" nu 
au fost totuși scoase complect 
din arsenalul propagandistic 
atlantic — mai ales atunci cînd 
se vorbește despre motivele care 
au determinat 
Bundeswehr. Și 
mintește de 
dintre care cea mai periculoasă 
este fără îndoială iminenta în
zestrare a armatei vest-germane 
cu arme atomice. Aceasta consti-

crearea noului 
imediat se a- 

..anexele" sale

tuie un grav pericol pentru cau- la proferarea de amenințări, așa nic glasw. organiza: 
za păcii în Europa și in intrea- cum se obișnuiește la Bonn de — ----- 1.
ga lume. Actualul ministru de , ciima^ aniSmcoace- 
război al guvernului de la Bonn, 
Strauss, a declarat nu o dată 
că viitoarea armată vest-gerț.a- 
nă trebuie să fie echipată cu cele 
mai moderne arme de luptă, in
clusiv arme atomice tactice.

La aceasta se adaugă — după 
cum s-a mai anunțat — prezența 
pe teritoriul Germaniei occiden* 
tale a unităților „mobile** ame
ricane, înzestrate și ele cu arma
ment atomic, ceea ce, evident, 
sporește focarul primejdiei de 
război în centrul Europei. Atra
ge atenția faptul că în preajma 
începerii recrutării — ca să cal
meze spiritele, probabil, — can
celarul vest-german Adenauer s-a 
pronunțat in mod demagogic pen
tru inițierea unor măsuri care 
să ducă la micșorarea încordării 
internaționale și s-a referit la 
necesitatea interzicerii armelor 
de distrugere în masă. Această 
declarație, pe care unii au pus-o 
pe seama „realismului" lui Ade
nauer intr-un an cînd alegerile 
pentru Bundestag bat la ușă, și 
popularitatea politică nu este de 
lepădat, iar alții au considerat-o 
ca o perdea de fum, menită să 
liniștească pe cei care sînt che
mați să devină viitoarea carne 
de tun în interesul revanșei, a 
fost curînd dezmințită. La pro
testul mai mult sau mai puțin 
oficial al Washingtonului, purtdr 
tori de cuvînt vest-germani s-au 
grăbit, după cum se știe, să pre
zinte lucrurile ca ș/ cum Ade
nauer... „n-ar fi fost bine înțe
les". Dar paradoxul apar-^ apia 
atunci cînd însuși Adenauer, in te attt dincolo, cit și înăuntrul 
chiar ziua începerii recrutării, a frontierelor Germaniei occidenta- 
făcut o nouă declarație, in care le. La mitingurile cate au loc 
a uitat parcă ceea ce declarase In.. aceste zile in întreaga Ger- 
cu cîteva zile înainte și a trecut manie occidentală, răsună puter-

țiilar de tine
ret împotriva serviciului militar 
oăiigaioriu. Cu miereicerez
Partidului Comunist German, ac- 
țiurtțe lui împotriva militarismu
lui 'ic sțmțite pretutindeni. 
Pari nțk U ăcȘte^md'.nguri 

„ — enft. tin&i muncitori
ftrivit programului de cinci ani, etc. — condamnă crearea Bun- 
■ mata vest-germană unnează să deswehr-ului și prestarea servi-, 
i X, te_ o ^iuiiM-^niiitar obligatoriu și cer

rea unui referendum 
---- , care să dea posibilitatea 

populației vest-germane să ia a- 
titudine deschisă împotriva re- 
miliiarizării. ------ —. j

împotrivirea crescindă a popu
lației vest-germane constituie in 
momentul de față principala sta
vilă pe care Bonn-ul vrea s-o 
înfrîngă pentru a-și înfăptui pla
nurile sale războinice.

Mai sînt multe fapte care do
vedesc fără putință de tăgadă că 
Aded^uer și ciracii săi de la 
Bonn pumai pbntrtl bcopwi ,de*^ 
fensivd' nu se »orclătesc/ Astfel, 
pot, 
ir mata vest-germană urmează să 
depună de 3.2^0 avipane. Tn __
prezent,, forțele aerjene organider,
ale Germaniei occidentale dis- pepular, c 
pun de peste 1.000 de avioane, 
dintre care 550 cu reacție. Desi
gur tță la crearea flotei aeriene 
vest-germane Statele Unite au 
un rol de seamă, atit in livra
rea de avioane, cit și în instrui
rea personalului navigant, iar 
mulți dihtre tinerii încorporați in 
aceste zile vor fi trimiși in Sta
tele Unite sau in Canada, pen
tru o perioadă de instrucție, in 
care timp vor fi obligați să-și 
însușească tehnica pilotării a- 
vioanelor cu reacție.

Importanța pe care blocul At
lanticului de tNord o acorda 
creării forțelor armate vest-ger
mane este relevată de numirea 
în funcția de comandant ai for
țelor terestre atlantice din Euro
pa Centrală — post deținut pînă 
mai ieri de militari francezi și 
englezi — a generalului Speidel. 
fost ofițer hitler ist. Resentimen
tul pe care l-a trezit în întreaga 
Europă, numirea unuia din foștii 
comandanți hitleriști ca șef in 
NATO, a fost relevat de întrea
ga presă occidentală.

Acest resentiment față de mi
litarismul vest-german se resim

ANKARA 26 (Agerpres). 
Echipa de fotbal a C.C.A. , 
început turneul în Turcia, jucînd 
simbztg la Izmir cu selecționata 
orașului Deși obo^ți după o că
lătorie de aproape 10 ore cu a- 
vionul, fotbaliștii romini au clș- 
tigat la un scor categoric: 4—1 
(2—1) datorită unei evidente su
periorități tehnice. Punctele e- 
chipei noastre au fost realizate 
de Tătaru. Alexandrescu, Con. 
stajrtin și Oaon. Pentru gazde a 
marcat Bairam.

Și-a

Informații
Consiliul Central al Sindicatelor 

din R.P.R. a trimis o telegramă 
semnată de tov. Gh. Apostol că‘re 
Consiliul Central a! Sindicatelor 
libere maghiare. în telegramă se 
exprimă convingerea că poporul 
f.-ate maghiar va reuși în scurt 
timp să înlăture toate urmările 
contrarevoluției și să pășească 
înainte cu fermitate pe calea con
struirii socialismului în “ ~ 
Ungară.

R. P.

ZAMFIR FLORIAN

Napsngar va apare 
24 de pagini bogat 
Prețul revistei este

>

Zilele acestea a apărut pri- 
«. mul număr al revistei Nap- 
- sugar (rază de soare) publi- 
; cație pentru copii editată în 

limba maghiară de C.C. al 
? U.T.M 
Î Revista

lunar, în 
ilustrată.

de 1 leu.

Sîmbătă dimineața a 
Capitala, înapoindu-se în 
delegația guvernamentală 
tlcă, venită în țara noastră pen
tru elaborarea și semnarea pla
nului pe anul 1957, privind apli
carea convenției de colaborare 
culturală dintre Republica Popu
lară Romînă și Uniunea Sovietică.

*
Sîmbătă dimineața a părăsit 

Capitala delegația guvernamen
tală romînă care va participa la 
elaborarea și semnarea planurilor 
de muncă pe anul 1957 pentru 
aplicarea convențiilor de colabo
rare culturală dintre Republica 
Populară Romînă, R.P. Chineză și 
R.P.D. Coreeană.

părăsit 
patrie, 
sovie-

In Editura de stat pentru 
literatură politică a apărut 
în limbile romînă, maghiară 
și germană broșura :

ROLUL FORȚELOR CON
TRAREVOLUȚIONARE IN 
EVENIMENTELE DFN UN
GARIA DIN LUNA OC
TOMBRIE, (Editată de Bi
roul de informații al Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Ungare).

Broșura relatează fapte, date 
șl evenimente petrecute 
decurs de citeva zile, 
pe străzile " 
rașele de provincie și în multe 
sate erau dezlănțuite tortele con
trarevoluției. Broșura va contri
bui ia lămurirea celor intîmplate 
in zilele lui octombrie în Unga
ria șt la cunoașterea adevărului 
de către opinia publică interna
țională.

64 pag.

In 
elnd 

Budapestei, In o-

M» i«i.

Soidații noului Wehrmacht, mărșăluiesc. Vechea uniformă a 
fost înlocuită cu aita asemănătoare celei americane. Oare 
înttmplător ?...

| „Scînteia tineretului"
' 27 ianuarie 1957 pag. 3-a

indu.se


Așa erau alegerile altădată, i 
După ele oftează transfugii 

aciuiți departe... |

Cumplitul complot 
contra-istoric

—------—.—

La muzeu

' La ora cind închidem ediția, a 
sosit la redacție un curier gt- 
fîind cu următoarea telegramă :

„Intr-o atmosferă de cruntă 
teroare, după ce partizanii noș
tri, adică ai opoziției maiestății 
sale, au fost persecutați, bătuți, 
chinuiți, torturați, spînzurați, în
humați și apoi eliberați pe cau
țiunea care constituie o sumă u- 
riașă, partidul guvernamental al 
ciocoiștilor s-a dedat la noi a- 
tacuri și provocări împotriva 
partidului nos
tru, al banche
rilor patrioți, 
singurul partid 
democratic din 
această țară te
rorizată. Aflăm 
astfel din 
autorizate 
biective 
serviciilor 
lui nostru 
tic și bărbat mic de stat — dom
nul Aristide Ciungălău a fost 
victima unei criminale agresiuni 
din partea bătăușilor guvernului. 
Iată cum s-au petrecut lucrurile.

După ce toată ziua alegerile 
au decurs într-o ordine și demo
crație perfectă, nefiind bătuți la 
centrul de vot nr. 60 decît vreo 
800 de alegători din 836, și aceia 
comuniști sau țărani de rînd, ju
nele Ciungălău s-a prezentat la 
centrul de vot cu o suită de vreo 
cincizeci de tine&i distinși care 
purtau bite țintuite pentru a 
pune mina pe buletinele de vot 
aflate în urnă și a le înlocui cu 
alte buletine care erau cu ade
vărat democratice, (fiind emise de 
partidul nostru și ștampilate de 
cetățeni care nu pot; fi bănuiți de 
patimi politice mesejiine deoare
ce sînt morți. Care nu i-a fost 
surpriza tînărului Ciungălău cînd 
a observat în jurul centrului de 
vot o puternică pază poliție
nească. După un scurt schimb de 
focuri nevinovate de pistol și 
după ce 80% din cele 50 de cio
mege au fost consumate, Aristi
de Ciungălău a pătruns triumfă
tor în centrul de votare pe coș. 
Care nu i-a fost surpriza cînd a 
văzut însă vreo doi bătăuși or
dinari ciocoiști încercînd să în
locuiască buletinele din urnă cu 
iniamele lor buletine falsificate, 
ștampilate de criminali de rînd 
executați acum 50 sau 100 de ani. 

Domnul Aristide Ciungălău a în
cercat în modul cel mai cinstit 
posibil să aplaneze conflictul pro-1 
mițîndu-le infima sumă de 5.000 
lei drept recompensă pentru o- 
boseala lor merituoasă. Bandiții 
ciocoiști, trădînd obiceiurile din 
lumea bună, au îndrăznit însă 
în mod murdar să ceară a fi 
șperțuițl și mituiti cu 10.000 lei, 
ca și cum onorabilul nostru par
tid s-ar deda la asemenea mane
vre necinstite. Cînd au constatat 
că, intre timp, profitlnd de aceste 
dezbateri academice, cetățenii au 
continuat să voteze nestingheriți, 
să-și bage în urnă buletinele

lor, necontrolate de vreun partid 
democratic, au luat măsuri.

Intr-un efort unanim cei doi 
inamici de ieri, acum aliați în 
lupta pentru a salva țara și ro- 
mînismul, au deschis urna. Care 
nu le-a fost surpriza cînd au 
constatat că, în timpul divergen
țelor lor de principii, cetățenii 
au putut vota neajutorați și ne
îndrumați de către oamenii 
judecată și, căzînd 
propagandei, au

Ah, neatenția aceasta I
Din neglijența unui secretar 

de redacție distrat s-a produs o 
încurcătură în tipografie și a 
intrat în ziar un articol decu
pat dintr-un oficios de pe vre
muri, ce trebuia trimis la „Mu
zeul Presei De Mult Apuse".

surse
și o- 

ale 
de presă ale partidu- 
câ eminentul om poli-

cu 
victimă a 

scris pe toate 
buletinele de 
vot: „Toți stn- 
tețl o apă și un 
pămlnt". Auziți 
ce cuvinte lip
site de rafina
ment !

Aceasta este 
cea mal mare 
Încălcare a

practicilor democratice din isto
ria țării noastre. Cerem onorabi
lului nostru guvern care întot
deauna a răspuns cu încredere și 
chibzuință plină de dragoste de 
neam tevendlcărilor noastre pa
triotice să declare aceste alegeri 
nule deoarece, prin metode care 
nu au putut fi încă descoperite, 
rezultatul voturilor nu este fa
vorabil acestei sărmane țărișoa
re, adică nouă, celor istorici".

Pt conf B. DUMITRESCU

Cind vine citeai zi festivă 
Si cind colind orașul meu. 
Ca orice om ce se cultivă. 
Mă dkic și eu 
La unr muzeu.

Si ca un om ce se respectă. 
Privesc cu interes nespus 
Intzeaga sală ce reflectă 
Un un:vecs de mult apus.

Citesc sub osul lung și bont *. 
„Femur — fosilă foarte rară

Ș Rămas de la un mastodont
f Din epoca terțiară".

( Lingă un craniu mic, turtit 
( Văd o inscripție sumară :
' „Rămas de la un troglodit
I Din eooca cuatemară".
(
pSubt niște cremene cioplite 
(Stă scris „Unelte felurite, 
^Rămase-n peștera barbară 
} Din epoca tot cuaternară'.
ț
; Alături, lingă un schelet 
f E-un băt inalt cit o ulucă : 
‘ Deasupra-i capul de măciucă, 
î Iar dedesubt — nici un bilet, 
f
I Dar am ghicit fără să scrie: 
( „Ciomag — relicvă 

„corporală”
j Rămasă de la burghezie
' Din epoca... electorali r

L BERG

J 
) 
)

curci cum știi! O să-ți vină o co
misie de deputați ai opoziției tn 
anchetă! Ce te faci cu ăștia, ma
jurule ? Că o să te intrebe de bol. 
navi!

— Să trăiți, li arestez dom’ 
prefect! Le dau eu lor bolnavi, 
că nici ei nu pleacă sănătoșii

— Nu se poate, mă, că ăștia 
au hirtie de la interne! la ascul
tă aici: ai avut ceva morți de 
tifos in ultimul timp?

— Am avut, dom’ prefect!Pe 
unu’ l-a izbii un automobil și a

— înțeles să trăiți l făcură 
tn cor jandarmii.

— Bun! Ai să fii tniins pe 
targă, acoperit complect cu plnza 
funerară, și ai să stai drepți, pini 
ți-oi da eu ordin să învii I în
țeles?

— înțeles să trăiți!
— Bun! Acuma, ia să facă un

pas înainte niște băieți de viață 
care vrea să moară pentru două veciI Eotograful care e cu noi va 
orii îmi trebuie douăzeci de imortaliza momentul și miine, 
morți de încredere I ziarul nostru va publica fotogra-

Cum nici unul din cei invitați fia cu următorul text: „Depută
ții opoziției con
duc la locul de 
veci pe victime
le cirmuirii li
berale ! Două
zeci de morți 
intr-o 
zi!". 

Ideea fu acceptată.

acelea țări viață, acoperite cu 
pinză neagră, dovedesc că de 
data asta n-a joși înșelătorie t E 
tifos. Propun să ne Moar cerni 
N-are rost să intrăm in sat. Ne 
contaminăm și noi.

— Da, domnilor, dar eu propun 
să nu ne întoarcem cu mina goa
lă! Să cobortm din mașină și 
să urmăm convoiul spre locul de

ÎNCOLO...
ERA

„FOARTE BINE"!

Comuna contaminata

Campania electorală era în toL 
Așa cum era obiceiul pe atunci, 
printr.un ordin secret al prefec
tului, un sat renumit prin senti
mente ostile guvernului a fost 
declarat contaminat de tifos 
exantematic. Jandarmii înconjura
ră satul cu ordinul strict: nimeni 
nu intră și nimeni nu iese.

Dar nu se știe prin ce împre
jurări, vestea aceasta ajunse la 
urechile opoziției. Fiind o regiune 
pe care opoziția conta, se iscă în 
parlament un scandal monstru și 
ministrul de in
terne fu silit sd 
accepte o comi
sie de anchetă, 
jormată din de. 
putați ai opozi
ției, la fața lo
cului.

Dună două ore de la luarea 
cestei hotăriri, șeful postului 
jandarmi fu chemat la telefon 
prefect.

— Ascultă, majurule, începu 
prefectul, nu ți-am spus că ches. 
lia cu contaminarea de tifos e 
secretă ?

— Da, să trăiți, dom'le pre
fect!

— Atunci de ce s-a aflat Imbe
cilule ?

— Unde s-a aflat, dom’le pre
fect, că în sal oamenii habar n-au 
că-s plini de tifos!

— hiu în sat, mâ, nu tn sat! 
Te întreb cum se face că știrea 
circulă pe sălile parlamentului, 
hai?

— Păi circulă dom’ prefect, nu 
țcici— circulă microbul... poate că 
el!.^ Dacâ-i microb... circulăm.

— Ce microb, mă, ce microb? 
tună prefectul. Acum să te des-

singură

a- 
de 
de
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murit pe loc de tifos! Altul tot 
așa, a căzut din pod și a murit, 
că avea tifos... Pe urmă...

— Nu-s buni mă, n-auzi ? 
zbieră prefectul. Cum a murit de 
tifos dacă l-a călcat mașina ?

— Păi, dom' prefect, lui acum 
ti este indiferent de ce a murit! 
Garantez eu că nu mai protes- 
tează!... Că e morți de-ai noștri, 
consăteni, și nu ne dă ei de gol.

— Nu se poate, majurule! Tre
buie să-mi faci neapărat rost de 
niște morți de tifos!.-

Majurul era in incurcăiură.
— Dom’ prefect, să trăiți, dar 

să vedeți- eu dacă vreți, mă pri
cep să-i omor in bătaie... Dar ca 
să-i omor de tifos... e mai greu... 
E chestie medicală... Mai ales ci 
acu’ e și sanitara’ meu in con
cediu—

— Nu-ți cer să-i omori, imbe
cilule! iși ieși prefectul din pe- 
peni. Găsește și tu ceva! Caută! 
Gindește-te! Dacă vine comisia 
asta și dibuie ceva, te-ai ars! Nu 
mai ești in post! Ești... post mor
tem !

A doua zi, după o noapte 
nesomn, majurul puse mina 
telefon și chemă prefectura.

— Dom’ prefect, tmi trebuie 
șaizeci de jandarmi, de încredere!

După o ori, cei șaizeci de jan
darmi aduși cu autocamioanele 
erau așezați in front, in fata 
poetului de jandarmi. Majurul co
mandă drepți.

— Ascultă, ostaș! Miine la 
va douăsvezece, trebuie să-ți 
hei datoria către țară și să mori 
pentru o vi. două! înțeles ?

de 
pe

nu se grăbi să execute ordinul, 
majurul alese singur douăzeci de 
inși, apoi rosti:

— Ăștia douăzeci, o să fiți 
morți! Iar voi ăștilalți patruzeci 
o să duceți cite doi, targa I Dacă 
vă intilnește careva și vă în
treabă de ce-a murit, spuneți 
atit: tifos! înțeles, mă?

A doua zi pe la ora prtnzulul, 
cele douăzeci de tărgi erau așe
zate două cite două in fața pos
tului. Jandarmii, adunați in 
front. Majurul dădu comanda:

— Morții pe tărgi, fuga marș I
Cei douăzeci se repeziră și se 

tntinseră pe tărgi.
— Drepți!
Cei douăzeci tnțepeniră.
— Acoperirea! — comandă ma

jurul.
Toți cei morți fură acoperiți 

complect cu pinze negre.
— Ascultă comanda la mine f 

Șoseaua națională, direcția cimi
tir, marșf

Și convoiul funebru porni I

Ideea fu acceptată. Mașinile 
făcură cale Întoarsă, ajunseră 
convoiul, iar deputății coboriră 
din mașină și porniră cu un aer 
grav și solemn in urma ultime
lor două tărgi din convoi.

In clipa aceea un jandarm co
munică majurului că oamenii au

Nu e de loc părerea mea, 
Deși pretind unii mereu, 
Că-n alte vremi cind se vota 
Era și vai și aoleu...
Nu spun că nu era chiar 

greu, 
C-ar rîde curcile de mine... 
E drept, era cam aoleu, 
Da'ncolo... era „foarte 

bine"!...

convoiul, iar deputății

Frați romîni. surori rom in ce, 
nepoți romîni, cumnați romîni și 
tot felul de rubedenii romlne.

Consiliul nostru de administra
ție a hotârît în consfătuirea ce 
a avut loc în „Europa libera* 
elaborarea unui super-manifest, 
în care să facem cunoscut pro
gramul nostru de guvernare. 
Acest super-manifest a fost a- 
probat și achitat de liderii par
tidului nostru aflați actualmente 
în interes de serviciu h Vocea 
Americii* și alte voci.

Frați romîni,
Partidul F.U.R. (Fabricanții 

Uniți Romîni) și-a pus în pro
gramul său o sene de măsuri is
torice, care să facă posibilă res
pectarea tradițiilor milenare ale 
poporului nostru. De aceea am 
hotărit publicarea următorului 
super-manifest:

Frați țărani,
Ca o dovada implacabilă a 

dragostei incomensurabile pe care 
v-o purtăm, iată care este noua 
noastră politică eminamente a- 
grară :

a) împroprietărirea țăranilor 
efectuată în 1945 rămîne în vi
goare. Legea nu va suferi nici o 
modificare, cu excepția unui sin
gur amendament survenit din 
motive tehnice. Iată care este 
acest amendament: toți cei îm
proprietăriți vor restitui de în

dată celor ex- 
propriați toate 
păminturile. Nu
mai așa, frați 
țărani, grijile 
agrare vor că
dea din nou pe 
capul bieților 
moșieri.

b) Prin noua 
politică agrară 
pe care 
introduce, 
ridica 
agricol 
redînd
turii 

zeci de 
moșieri.

politica noastră 
privește:

lată care este 
tn ceea ce vă .

ai Pentru armonizarea intere
sele.' patronilor cu cele ale oa
menii w muncii, dreptarrje mun
citorilor vor ;.ne seama de nă
zuințele lor și vor fi fixate in 
conformitate cu interesele patro
nilor.

b) Ca urmare a articnltihii de 
tna: sus, fabricile vor trece cin 
nou in sarcina patronilor. Acea
sta nu înseamnă că voi veți fi 
dați afară. Xu! Veți răsine și 
voi în ele. Voi cu munca voastră, 
noi tot cu mmxa voastră!

Vom consimți și voa fntăr 
principiul vostru de bază : . rv. 
o muncă fără pOae*. intervăaod 
doar cu o mică schimbare de 
ordin stilistic „orice muncă fără 
pline*—

c) In 
dreptul să-și spună corintul, 
tncepind de la patron și pină 
la ultimul om din consiliile de

fabrici, fiecare Ta «Tea

„Dacă venim noi la putere —, 
Strigau partidele'n tot locul — 
Va curge-n țară numai 

miere—
V-o spun eu i V-a bătut 

norocul!...“
...Noroace nu prea ne băteau. 
Că nu erau pentru oricine... 
In schimb... agenții ne 

snopeau.
încolo— era „foarte bine" I—

★

In Constituție citeai 
Că votul e direct șl-egaL 
Direct... adică cum votai. 
Intrai direct... tntr-un spital. 
Și-egal, adică de țineai 
Doar cu guvernul ne-ncetat, 
Mergeai la vot oricum erai... 
Egal: ori viu, ori decedat...

PRIMUL HOȚ: Ptiu... Ce ghi
nion ! Și ăsta e plecat la alegeri.

(Din revista „încotro 1933)

Două automobile elegante se 
îndreptau în viteză, pe șosea 
sore satul cu pricina. Erau de- 
putații opoziției care veneau în 
anchetă. Deodată, mașinile fură 
nevoite să-și încetinească mer
sul. Un convoi funerar de tărgi 
venea dinspre sat, prin mijlocul 
șoselei. în fruntea convoiului, 
maiurul.

Cei din mașină tși aruncară 
priviri neliniștite. După ce ulti
ma targa trecu pe lingă ei, cine
va vorbi:

— Domnilor, e clar! Trupurile

Guvernu-era politicos, 
Avea o creștere aleasă. 
Primea să vii la vot pe jos, 
Dar te-aducea-n mașină acasă. 
Mai altfel — nu ?... — era 

votarea. 
Adus acasă-n limuzine... 
E drept că te-aducea 

„Salvarea", 
Da'ncolo— era „ioarte 

bine" I...

care aceștia trei se obligă să 
respecte fiecare drepturile celui
lalt Pentru ca prob.ema naționa- 
lîtăpior conlocuitoare să fie cit 
mai jnst pusă în practică a și 
fost numit ca prim consilier pen
tru aceste probleme obersturm- 
fitaerul S- S. Kari Tubmger. 
cit fcL “ 
rezolvat 
ssb ocupație problema 
tăților-

R ocini.
Și pe plan cultural 

zuisur salutare pentru 
erveluiui cultural ai 
nostra i

a) Vor fi retipărite 
populare operele noastre im foi. 
cca: .Submarinul Box*. „Mas
ca neagră* și „Anunți celebri*. 
Vom deschide nenumărate cu
buri, Incepind cu .Jockey dub* 
și „Intim club*, in cane poporul 
va avea Ia " 
ași-

Se vor 
așezăminte 
cu separeuri și cu lumini difuze.

b) Tineretului i se va da o 
atenție specială. 1 se va pune la 
dispoziție multe perechi de cărți 
caro vor fi la indemina tuturor 
tinerilor, deoarece miza percepu
tă va fi minimă.

c) Toate atenede populare și 
căminele culturale de la sate vor 
fi transformate in centre de popu. 
lariza.ro ale podgoriilor 
strămoșești.

d) Pentru stimularea
mlntuiui va fi introdus 
sistem de burse. Se vor __
suri urgente pentru înființarea 
primelor burse: bursa neagră 
bursa de efecte și acțiuni.

Romi ni.
Poporul romîn se va bucura 

toate drepturile și avantajele, 
vorba despre poporul romin care 
se află actualmente in străinătate 
și care. în ciuda cftorva persoa
ne din Rominia (cei mult 17 mi- 
loane de persoane) care-i numesc 
trădători, 
destinele 
nostru.

intre anh 19W—19M a ma> 
in numeroase țări de 

națiocali-

Parlamentul înzăpezit

ta erfițE

dispoziție valeți, rigă.

construi Desumărate 
de cultură, prevăzute

obosit. „Morții sint grei, mai ales 
că-s vii”, spuse jandarmul.

— Pe loc repaos / — ordonă 
tare majurul.

Convoiul se opri și tărgile fură 
lăsate încet, jos. Anchetatorii se 
opriră și ei, privind ingindurați 
spre cele două tărgi care incheiau 
convoiul, pe care zăceau inerte 
două trupuri acoperite cu pinză 
neagră. Deodată, dinspre targa 
din dreapta se auzi o șoaptă.

Comisia de anchetă înlemnise. 
Toți deputății ascultau îngroziți 
glasurile care porneau de sub 
plnzele funerare.

Și de sub plnza din dreapta 
ieși o mină care intinse o țiga
ră unei alte mtini care ieșea de 
sub plnza din stingă.

Lămuriți, deputății 
începură să strige:

— Eroare domnilor! 
rie! Am fost înșelați! ___ __
todele guvernului! Vom demasca 
totul tn parlament!

Majurul, speriat, se apropie In 
grabă.

— Ce-i aici, ostaș? — strl. 
gă el.

— Dom’ majur, reuși să tngtne 
un jandarm, e jale! A vorbii... 
morții! Și unul din ei a cerut un 
!oc și a fumat!

A doua zi, 
cei douăzeci de 1 
morți au primit 
toți șapte zile 
carceră. Iar ma. 
jurul a fost în
locuit.

— A naibii 
morți! — se 
văicărea el. Ei 
m-au scos din 
post! Acu’ înțe
leg eu ce-a vrut 
să zică prefec
tul cind m-a a- 
menințat cu post 
mortem!

Spun gurile ceva mal rele, 
Cum că la urne se fura...
Ei aș 1... Se lua ceva din ele? 
Din contră : se mal adăuga... 
Asta e furt ? E-o calomnie I— 
S-alegeau domnii, corifei,
Șl pe-urmă să te ții hoție.» 
Nu era bine ?—

Pentru el I—

an. M 
min t«;

>a raoihi 
T ttl

opozl(iei

Escroche- 
lată me-

De aceea, nu-1 părerea mea, 
Deși pretind unii mereu, 
Că'n alte vremi, etnd se vota 
Era șl val șl aoleu...
Se înttmpla ades... știu eu ‘ 
Să iii parașutat tn ral— 
Dar nu era vai și-aoleu. 
Cel mult doar... aoleu șl 

val

noastre

munci.
Pt conf. L AVIAN

Din agenda lui TASE MĂCIUCĂ
agent elector al

conduc pe unde scurte 
milenare ale poporului

SĂDI 
RUDEANU

Fragmente ilustrate de 1 
NELL COBAR

Invăță- 
un nou 
lua ma

la ultimo! om din consiliile 
administrație.

Romîni.
Față de răspunderea uriași 

care ne-o trasează istoria

JACK FULGA
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1 Pentru mine, campania electorală în- 
• cepe cu o vajnică luptă de principii...

o vom 
vom 

nivelul 
al țării, 
agricul. 
peste... 
mii de

pe 
nea* 

mului și a ginta noastre și care 
apasă necruțător pe umeri; noș
tri. a trebuit să luăm botărfri ca
pitale și in celelalte domeniu 

lată care sint celelalte puncte 
ale politicii noastre pe plan in
tern ;

a) Pentru propășirea stării sa
nitare a țării, vom lua măsurile 
cele mai categorice. Astfel în 
preajma alegerilor vom urmări 
cu grijă părintească toate satele 
și comunele contaminate, pentru 
ca ele să nu vină In contact cu 
urnele De asemenea vom avea 
grijă ca în aceeași perioadă spi
talele să fie bine pregătite și În
căpătoare în zileie de alegeri.

b) In problema naționalităților 
conlocuitoare linia noastră este 
clară; prietenie bună înțelegere 
cu toate naționalitățile conlocui
toare și respectarea drepturilor. 
In acest scop s-a și încheiat un 
acord între domnii Malaxa-Maz 
Auschnitt și baronul Gorgel, prin

a Și pentru că șefilor nu le plac surpri- 
zele, trebuie să fii întotdeauna gata 

pentru a le evita.

2 ...ori prin scris...

lariza.ro

