
Contribuția tinerilor 
la lupta împotriva

RISIPEI DE TREI

Proletari din toate târile, uniți-vâ !

„PATRIEI MAI MULT ȚI
ȚEI" — este lozinca sub care 
cele patru organizații U.T.M. din 
secțiile de extracție țiței ale sche
lei petrolifere Cîmpina s-au antre
nat alături de toți petroliștii, în- 
tr-o nouă acțiune: „să luptăm 
împotriva pierderilor de țiței, gaze 
și gazolină".

Lucrul acesta s-a 
aproape șase

petrecut cu 
ăproape șase luni în urma. La 
comitetul U.T.M. al schelei Cîm
pina se adunaseră, pe lîngă birou
rile U.T.M. din secțiile de extrac
ție și membrii U.T.M. de la In
stitutul Central pentru cercetările 
în foraj și extracție din acest 
oraș.

Discuția a fost aprinsă. S-a 
dezbătut cu maturitate și răspun
dere problema îmbinării muncii 
politice a utemiștilor cu activitatea 
profesională a fiecărui tînăr în 
procesul de producție. Rezultatul 
discuțiilor poate fi caracterizat 
prin două puncte principale : creș
terea producției de țiței, gaze și 
gazolină pe baza îmbunătățirii pro
cesului de muncă precum și înlă
turarea definitivă a pierderilor de 
țiței în timpul extracției, ca și 
întărirea disciplinei conștiente a 
tineretului în muncă.

Comitetul U. T. M. al schelei a 
întocmit în cadrul aceste/ ședințe 
un plan de acțiune. Acest plan a 
fost prelucrat în adunările gene
rale deschise cu întreaga masă de 
tineri petroliști.

Utemiștii care lucrează la In
stitutul pentru cercetările în do
meniul forajului și extracției ți
țeiului, invitați la această ședință, 
au elaborat și ei conferințe care 
comunicau monografia fiecărei 
sonde în producție $/ precizau 
posibilitățile ce le-ar avea aceste 
6onde pentru creșterea debitului 
de țiței și înlăturarea pierderilor. 
Ei au fost aceia care au și expus 
aceste conferințe în fața tineri- 
tor petroliști. Prin datele prețioase 
comunicate și prin metodele indi- 
ate spre a fi folosite, tehnicienii 

.ineri de la institut i-au ajutat pe 
ținerii petroliști să vadă că există 
însemnate posibilități de înlăturare 
a pierderilor de țiței, gaze și ga
zolină.

Tot cu prilejul acestor întâlniri 
s-a născut și ideea creării unei 
brigăzi de tineri mecanici pentru 
revizuirea instalațiilor vechi. A- 
ccastă inițiativă bună aparține or
ganizației U.T.M. din schela Cîm
pina, care, cu sprijinul comitetu
lui de partid și al conducerii sche-

lei a reușit să formeze o brigadă 
ce-și desfășoară azi activitatea sub 
conducerea unui inginer.

Totodată s-a stabilit construirea 
de batale și canale de scurgere 
pentru captarea țițeiului ce se ri
sipește cu ocazia operațiunilor de 
deparafinare și intervenții la 
sonde.

In schelă a pornit o adevărată 
întrecere. La conducerea sche
lei, la comitetele de partid și 
U.T.M., la cabinetul tehnic, tine
rii petroliști veneau cu propuneri 
concrete privind sisteme noi și a- 
vantajoase de extracție a țițeiu
lui, a gazelor, gazolinei. Odată cu 
măsurile întreprinse de Comitetul 
U.T.M. pe schelă, tinerii petro
liști au început să dovedească 
preocupare mai mare față de 
sondele vech/, pentru a le mări 
durata de funcționare între două 
intervenții.

Tribuna experienței 
înaintate

Cine în schelă nu-i cunoaște pe 
utemiștii Mircea Drăgulănescu, 
Verone Stănescu și Gheorghe Șer- 
bu ? Ei sînt acei ce s-au ocupat 
do problema tratării chimice a 
sondelor, lucru ce-a făcut ca nu
mai la 12 sonde producția să 
crească cu 80 tone țiței la zi, iar 
durata lor de funcționare între 
două intervenții să crească, de la 
cîteva zile, la 240.

Paralel cu introducerea de sis
teme noi în extracția de țiței, în 
schela petroliferă Cîmpina au avut 
loc numeroase acțiuni ale tinere
tului, îndrumîndu-se toate efortu
rile spre aceeași țintă : țiței cît 
mai mult și de calitate bună.

Bilanțul activității pe lunile ce 
s-au scurs, dovedește că în schela 
petroliferă din Cîmpina producția 
a crescut de la o zi la alta. La în
ceput cu cîteva zecimi dintr-un 
procent. Apoi un procent, două, 
chiar și trei. Exemplul cel mai 
elocvent ni-1 oferă secția de ex
tracție „Drăgăneasa“ — codașă 
pînă nu de mult. Aici lucrează ute
miștii Vasile Stan, Dumitru Mîrza, 
Constantin Sitaru și alții care, a- 
jutați îndeaproape de comuniștii ce 
conduc întreaga activitate de pro
ducție a secției, au fost în pri
mele rînduri ale întrecerii.

In această secție, pe lîngă creș
terea producției de țiței tinerii, 
mobilizați de organizația U.T.M., 
au pornit în afara orelor de pro
gram și la acțiunea de strîngere 
a țițeiului din gropile de captare 
și șanțurile de scurgere. Faptele 
vorbesc și aici de activitatea ute- 
mistului Dumitru Mîrza. La che
marea sa n-au existat utemiști pe 
care să nu-i vezi cu canciobul și 
găleata strîngînd țițeiul risipit în 
timpul intervențiilor la sondă și 
în timpul pompajului în rezer
voare. Aproape cinci vagoane de 
țiței a fost astfel recuperat din 
micile batale, numai la aceasta 
secție.

La fel au procedat și tinerii din 
secțiile Buștenari, Mislea și Cîm
pina. Acum au cu ce se mîndri: 
pe lîngă cele 12 sonde a căror du
rată de funcționare între două in
tervenții au prelungit-o cu 240 
zile, ei au redat producției din 
fondul inactiv și sondele părăsite 
516 și 24, care dau o producție 
cu 3—4 tone țiței mai mare decît 
prevederile vechiului carnet al 
sondelor.

Pînă acum în cartea de onoare 
a schelei sînt consemnate primele 
rezultate în lupta pentru a da pa
triei cît mai mult țiței: aproape 
2.800 tone țiței recuperat din ba
tale și canale de scurgere, 121 to
ne gazolină și cu 51,74 la sută 
mai mulți metri cubi de gaze peste 
plan.

Sarcinile plenarei comitetului 
regional de partid Ploești privind 
creșterea producției și înlăturarea 
pierderilor de țiței au căpătat via
ță în schela petroliferă Cîmpina. 
Față de producția de țiței dinainte, 
rezultatele au crescut cu aproape 
cinci garnituri de tren pline cu 
petrol.

Cu ajutorul tineretului, în lupta 
pentru îndeplinirea unei sarcini de 
partid, într-o schelă unde cu cîte
va luni în urmă planul de pro
ducție al țițeiului era neîndepli
nit, acum nu numai că el a fost 
adus Ia zi, dar este întotdeauna 
depășit

N. PUIU
corespondentul „Scînteli tine

retului" pentru regiunea 
Ploești

Deschiderea expoziției 
„10 ani de creație plasticăn
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O pagină luminoasă 
din istoria luptei poporului nostru

Marea adunare populară de la Bobîlna
Duminică dimineața, pe dealul 

Bobîlna, unde în anul 1437 a fost 
ridicată tabăra iobagilor romîni și 
maghiari răsculați, a avut loc o 
mare adunare populară cu prilejul 
căreia a fost inaugurat un monu
ment închinat memoriei răscula- 
ților.

Satele din împrejurimi au îm
brăcat straie de adevărată sărbă
toare. Porțile tuturor caselor erau 
împodobite cu covoare țesute în 
culori vii de mîinile măiestre ale 
țărănoilor ardelene, cu stegulețe 
tricolore și roșii ; de-acurmezișul 
drumurilor, sub ghirlande de 
brad și stegulețe, erau așezate 
inscripții mareînd aniversarea răs
coalei.

Frigul aspru al dimineții de de
cembrie nu a împiedicat mii și 
mii de muncitori și țărani munci
tori din orașul și regiunea Cluj, 
ca și din împrejurimi, să urce pe 
culmea Bobîlnei pentru a cinsti 
gloria nepieritoare a eroicilor 
iobagi romîni și unguri.

Participanții la marea adunare 
au făcut o primire călduroasă 
membrilor delegației C. C. al 
PJd.R. și Guvernului R.P. Ro
mîne, în frunte cu tovarășul Emil 
Bodnăraș, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
care a participat la festivitățile 
consacrate împlinirii a 520 de ani 
de la răscoala de la Bobîlna, to
varășii : lanos Fazekaș, secretar al 
CJC. al P. M. R., Atanase Joja, 
membru al C.C. al P.M.R., mi
nistrul învățământului și Culturii,

Augustin Alexa, membru al C. C. 
al P.M.R., procuror general al Re
publicii Populare Romîne, Pavel 
Țugui, membru supleant al C. C. 
al P. M. R., șef de secție la C.C. 
al P.M.R. Ladislau Banyai, direc
tor general în Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii, acad. Andrei 
Oțetea.

La adunare au participat de ase
menea tovarășii Csupor Ludovic, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al Regiunii Autonome Ma
ghiare, membru al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, V. Vaida, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Cluj al P. M. R., scriitorul 
Nagy Istvan, membru al Pre
zidiului Marii Adunări Națio
nale, Kulcsar Francisc, președintele 
sfatului popular regional, academi
cienii C. Daicoviciu, rectorul uni
versității „Victor Bdbeș** și D. Pro
dan, general locotenent Al. Vasi- 
liu, biologul Rudolf Palocsay, re
prezentanți ai organelor de partid 
și de stat din regiune.

Adunarea a fost deschisă de tov 
Kulcsar Francisc, președintele sfa
tului popular regional.

A luat cuvîntul tovarășul Emil 
Bodnăraș, membru al Biroului Po
litic al C.C. al PJM.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
care a vorbit despre însemnătatea 
aniversării răscoalei de la Bobîlna.

Cuvîntarea a fost ascultată cu 
multă atenție de întreaga adunare, 
care a manifestat cu căldură pen-* 
tru Partidul Muncitoresc Romîn și

(Continuare in pag. 3-a)

Aspect de la marea adunare populară de la Bobîlna

Cuvîntarea
tovarășului Emil Bodnăraș

la

Duminică 1 decembrie a 
început în întreaga țară Luna 
Culturii. La muzeul Simu din 
Capitală a avut loc deschiderea 
expoziției retrospective „10 ani 
de creație plastică (1947— 
1957)“, organizată 
Muzeul de Artă al 
mîne.

La festivitatea de 
au asistat tovarășii : 
rilă, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Nicolae Ceaușescu, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., secretar al C.C. al 
P.M.R., Gherasim Popa, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Constanța Crăciun, ad
junct al 
tului și 
Mizil, 
P.M.R., 
rectorul 
artei al 
ne.

de către
R. P. Ro

deschidere 
Petre Bo

ministrului învățămîn- 
Culturii, P. Niculescu- 
membri ai C.C. al 
acad. G. Oprescu, di- 
Institutului de istoria 
Academiei R.P. Romî-

numeroși artiști plastici, 
critici de artă, cercetători știin
țifici și alți oameni de cul
tură.

Cuvîntul de deschidere a fost

Seară de poezie 
și cîniece

' în cadrul manifestărilor pri
lejuite de „Luna Culturii**, du
minică a avut loc la Casa Zia
riștilor din București o seară 
de poezie și cîntece romînești.

Artista poporului Aura Bu- 
zescu, maestru emerita Maneta 
Sadova, artistul emerit Con
stantin Ramadan, precum și ac
torii Mărieta Anca, Nic.Turcu, 
Gabriel Dănciulescu și Iulian 
Necșulescit au recitat versuri 
de Eminescu, Coșbuc, Basara- 
bescu. Topîrceanu. Arghezi și 
Beniuc. Artiștii emeriți Mihail 
Arnăutu și Mircea Buciu, pre
cum și Lela Cincu, soliști ai Tea
trului de Operă și Balet 
R.P. Romîne. acompaniați 
pian de Lisette Georgescu, 
interpretat lucrări de Gh. Di
ma. Constantin Nottara. Mihail 
Jora. Tiheriu Bre sLreanu, A- 
chim Sloia, Sabin Drăgoi și 
Radu Drăgan.

sa dea o ima- 
parcurse de noi 
pe drumul fău- 
realist-socialiste.

rostit de artistul poporului I. 
Jalea, președintele Uniunii Ar
tiștilor Plastici, care a spus 
printre altele : ,,Expoziția de 
față, bilanț al realizărilor noas
tre plastice din ultimii 10 ani, 
se străduiește 
gine a etapei 
în acești ani, 
ririi unei arte
Existența acestor valoroase ope
re, multe din ele de o înaltă 
măiestrie artistică, opere create 
în anii de după proclamarea 
Republicii Populare Romîne, 
vorbește despre neîndoielnieele 
succese dobîndite de arta noas
tră plastică. Datorită calităților 
lor remarcabile, multe din a- 
ceste lucrări a-au bucurat de o 
largă prețuire în cadrul unor 
expoziții de peste hotare.

Expoziția evidențiază efortul 
comun al celor mhi buni ar
tiști de a se apropia de noua 
realitate 
reda în 
imagini 
viața și
muncii pentru făurirea 
tății socialiste, de a evoca pa
gini glorioase din mult încer
cata istorie a poporului nostru**.

In sălile Muzeului și ale 
Casei-muzeu Simu figurează 
circa 300 de lucrări semnate 
de cunoscuți maeștri ai artei 
plastice cît și de tineri și ta- 
lentați creatori pe acest tărîm.

a țării noastre, de a 
originale și expresive 
artistice aspecte din 

strădania oamenilor 
socie-

Solemnitatea 
decorării tovarășului 

D. Coliu
Luni la amiază a avut loc

Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne solemnitatea în- 
mînării Ordinului ,,Steaua Re
publicii Populare Romîne" clasa 
l-a tovarășului Dumitru Coliu, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C. C. al P. M. R., preșe
dintele Comisiei Controlului de 
Stat, cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de la naștere, pentru în
delungată activitate în mișcarea 
muncitorească.

La solemnitate au asistat to
varășii Chlvu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, membri ai Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., general-co
lonel Leontin Sălăjan, membru 
supleant al Birouhii Politic al 
C.C. al P.M.R., Jano-s Fazekaș, 
secretar al C.C. al P.M.R., A. 
Bunaciu, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, M. Gh. 
Bujor și Gh. Stoica, membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, membri ai C.C. al P.M.R.

După citirea decretului de de
corare, tovarășul Anton Moisescu, 
vicepreședinte al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, a înmînat 
tovarășului Dumitru Coliu înalta 
distincție.

In numele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale vorbitorul a 
adresat tovarășului Coliu felici
tări, urîndu-1 ca și în viitor prin 
munca sa să contribuie cu forțe 
sporite la construirea socialismu
lui în patria noastră.

Conducătorii partidului și gu
vernului prezenți la festivitate au 
felicitat călduros pe tovarășul D. 
Coliu pentru înalta distincție a- 
cordată ipentru îndelungata acti
vitate în mișcarea muncitorească, 
urîndu-i noi succese.

In răspunsul său tovarășul D. 
Coliu a spus între altele: asigur 
Comitetul Central al Partidului, 
Biroul Politic, guvernul, că așa 
cum m-am străduit pînă acum mă 
voi strădui și de acum înainte 
să-mț îndeplinesc în mod cinstit 
datoria de soldat devotat al cla
sei muncitoare, al partidului, să 
contribui prin munca mea la înde
plinirea cu succes a măreței opere 
de construire a socialismului în 
țara noastră.

Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne 

DECRET
privind schimbarea denumirii comunei Olpret 

din raionul Dej, regiunea Cluj, în aceea 
de comuna Bobîlna

Cu ocazia dezvelirii monumentului de pe dealul Bobîlna, ridicat 
pentru cinstirea memoriei țăranilor iobagi romîni șt unguri căzuți 
in timpul răscoalei de la Bobîlna și la cererea țăranilor muncitori 
din comuna Olpret, raionul Dej, regiunea Cluj.

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romtne

DECRETEAZĂ:
ART. I. — Comuna Olpret din raionul Dej, regiunea Cluj, va 

purta denumirea de comuna Bobîlna.
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale. 

Dr. PETRU GROZA
Secretarul Prezidiului Marii Adunări Naționale, 

AVRAM BUNACIU
București, >9 noiembrie 1957

7 T®varăși,

Din tmputernicirea Comitetu
lui Central al Partidului Munci
toresc Romîn și a guvernului 
Republicii Populare Romîne aduc 
un călduros salut muncitorilor, 
țăranilor muncitori și intelectua
lilor, ostașilor și ofițerilor întru
niți în această mare adunare 
populară cu prilejul comemorării 
eroicei răscoale de la Bobîlna. 
Ca luptători revoluționari, cin
stim cu un sentiment de mîn- 
drie patriotică amintirea nepieri
toare a luptei duse pe aceste 
meleaguri cu cinci veacuri în ur
mă de iobagii romîni și maghiari, 
împotriva cruntei exploatări 
feudale, pentru dreptate, omenie 
și un trai mai bun.

Răscoala de la Bobîlna, prin 
întinderea, puterea și organiza
rea ei. este una din cele mai în
semnate mișcări țărănești din 
Evul Mediu. Ea a fost prima 
mare răscoală țărănească orga
nizată In (ara noastră, prima 
mare ridicare la luptă a iobă- 
gimii romîne și maghiare unite, 
împotriva nedreptății sociale.

împovărați de biruri grele, dlj-

Cine conduce Germania occidentala

99 lipsește
au ramas

(Agerpres).

("Jgerpres) Iată o fotografie din noul film artistic romlnesc ..Două lozuri' 
ce va intra săptămina aceasta pe ecran, în cadrul Lunii Culturii.

aleagă* noul guvern. Majorita
tea democrat-creștină, docilă, 
n-a avut decît să adopte o listă 
guvernamentală, dinainte întoc
mită cu aprobarea marilor fi
nanciari și a americanilor.

Dar cine sînt acești oameni ?

me și dări de tot felul, Iobagii nostru popor. Numele conducător 
romîni și maghiari din Transil- rilor răscoalei de la Bobîlna — 
vama erau pradă jafului nemilos Budai Nagy Antal, Mihai Vala- 
“ și hui dip Vireag. Meșterul Ion al

lui Iacob, se înscriu la loc de 
cinste în, lungul șir al conducă
torilor luptei unite a iobagilor 
romîni și maghiari din Ardeal 
împotriva cruntei asupriri feuda
le.

Răscoala pînă la urmă a fost 
înfrîntă. Șovăielile iobagilor care 
s-au încrezut în cuvîntul viclean 
al dușmanilor lor de clasă, al 
nobilimii șt conducătorilor bise
ricii ; trădarea micii nobilimj șo
văielnice, vremelnic aliată cu 
răsculații ; coalizarea împotriva 
țăranilor răsculați a tuturor for-t 
telor _ reacțiunii feudale și cleri
cale în frunte cu regele, au dus 
inevitabil la această înfrîngere.

Răfuiala exploatatorilor învin
gători a fost fără seamăn de 
sălbatică față de țărănimea răs
culată. Conducătorii răsculatilor 
au fost spînzura(i, mii de țărani 
au fost schingiuiți, mutilați, tru
purile lor au fost zdrobite, satele 
răsculaților au fost trecute prin 
foc si sabie.

Deși înfrîntă. răscoala de la 
Bobîlna a însemnat o puternică

(Continuare în pag. 3-a)

al stăpînilor, erau umiliți ș 
disprețuiți. Jugului feudal i se 
adăuga asuprirea de către con
ducătorii bisericii catolice ale 
căror interese se împleteau eu 
ale nobililor feudali.

Aduși la sapă de lemn, ne mai 
puțind îndura silniciile și lanțu
rile iobăgiei. țăranii s-au ridicat 
cu îndirjire fără seamăn, hotă- 
rîți să lupte pe viață și pe moar
te împotriva asupritorilor.

Pornită din Alba de Jos. răs
coala s-a întins spre Satu Mare, 
văile Mureșului și Someșului, 
cuprinzînd aproape întreaga 
Transilvanie. Tabăra răsculaților 
fusese ridicată nu departe de lo
cul adunării noastre, lîngă comu
na Olpret. înarmați doar cu 
furci, coase și topoare,-răsculații 
au făcut minuni de vitejie. Ei au 
dobîndit mari victorii în 
liile din preajma orașului Dej și 
în alte locuri. Mai multe orașe 
ardelene, printre care și Clujul, 
au fost ocupate de țăranii răscu
lați.

Eroismul maselor răsculate, 
dtrzenia și înflăcărarea cu care 
au luptat pentru cauza lor 
dreaptă este slăvită de întregul

bătă-

orașe

Comitetului Central al P.M.R.,

In ajutorul celor care studiază 
în învățămîntul politic 

al U. T. M.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Zarva electorală ara trecută. 
Acum lucrurile aveau să mear
gă din nou pe vechiul făgaș. 
Adenauer, Pferdmenges, cel 
mai bogat om din Germania 
de azi și ambasadorul ameri
can discutau pentru ultima 
oară lista noului 
guvern.

— Gerhard 
Schroeder, este 
o persoană dem
nă de încrede
re^ Vă asigur, 
domnilor... Nu 
trebuie uitat că 
el este unul din 
apropiații cola
boratori ai re
gretatului Hjalmar Schacht. 
Apoi are și o veche experiență 
politică. încă la 1 mai 1933 a 
aderat și apoi a făcut parte din 
conducerea partidului la putere. 
...Apoi e un om dur, energic, 
fioros chiar, cînd e cazul...

— Mda, prezintă încredere... 
Să sperăm că va ști să ducă bine 
treburile la capăt... Ministru de 
interne, nu e glumă. Stîlpul 
nostru, domnilor...

In dreptul numelui lui Schroe
der, pe listă, apăru confirma
rea.

Cam în acest gen s-au purtat 
discuțiile de către „cei trei 
mari** din Germania occidentală 
atunci cînd s-au întrunit „să

Ce arată trecutul lor? Ce gîn- 
desc ei în momentul de față ?

Drumul spre cancelarie 
frece pe la „Deutsche 

Bank"
Adenauer și-a început debu

tul devenind, imediat după pri
mul război mondial, omul de 
încredere al băncii „Oppenheim 
und Stein** și al firmei „Otto 
IVolf**. Chiar în același an este 
numit primarul orașului Kdln. 
Încă de atunci, cel mai bun 
prieten al său a devenit Robert 
Pferdmenges, unul din proprie
tarii băncii Oppenheim, astăzi

9 9
cel mai mare magnat vest-ger
man. Pferdmenges și-a ajutat 
prietenul. In 1933 Adenauer 
intră în consiliul de admini
strație a lui „Deutsche Bank**. 
Dovedește talent în operațiuni
le de tot soiul al numitei bănci.

Zelul e răsplă
tit : * “
mari 
financiare îl pri
mesc în rîndu- 
rile conducerilor 
lor. în timpul 
lui Hitler își 
continuă activi
tatea și înca
sează beneficiile 
ce i se cuvin, în 

special ca acționar la „Oțelă- 
riile Reunite** ale lui Thyssen 
și Flick.

Cariera sa se continuă după 
înfrîngerea hitleriștilor, cînd 
magnații americani pun ochiul 
pe el. Cu ajutorul prietenilor 
săi din industria grea, întemeia
ză Uniunea Creștin-Democrată. 
Sub paravanul politic al acestui 
partid de orientare neonazistă, 
criminalii de război, militariștii 
își reiau vechile funcții. Ade
nauer își mărește „faima.** în 
fața... americanilor prin interzi
cerea referendumului organizat 
împotriva remilitarizării, trece-

CAROL ROMAN
(Continuare în pag. 4-a)

încă 15 
societăți

Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne

Noi, muncitorii, țăranii muncitori, intelectualii întruniți pe dealul 
Bobîlna cu prilejul dezvelirii monumentului închinat memoriei 
celor căzuți acum 520 de ani in lupta pentru dreptate și omenie, i 
cu fierbinte dragoste ne îndreptăm gindurile către Comitetul Cen- 

. 3, „x , ?l Guvernu> R P- Romîne. cărora Ie trimitem salutul 
nostru Înflăcărat.

Monumentul ridicat pe dealul Bobîlna este un simbol al luptei 
comune dusă de veacuri de țăranii romîni și maghiari, împotriva 
exploatării, pentru pămînt, libertate și o viață mai bună. 
,„VisuI de veacuri al țărănimii, pentru care au luptat și s-au jert
fit țăranii de pe Bobîlna și apoi iobagii lui Doja și Horia. pandurii 
lui Tudor Vladimirescu sau răsculații din 1907 a fost înfăptuit 
abia in anii regimului de democrație populară, datorită luptei dusă 
de clasa muncitoare in alianță cu țărănimea muncitoare, sub con, 
ducerea partidului nostru.

Astăzi, țărănimea a devenit stăpină pe pămintul pe care-I mun
cește. Tot mai mulți țărani muncitori pornesc pe drumul muncii 
în comun, făurindu-și o viață din ce in ce mai îmbelșugată. Tot 
mai mulți sînt aceia, care se conving că drumul unirii in întovă
rășiri și gospodării colective, drumul arătat de partid, este singu
rul care duce spre o viață fericită, la care nici nu îndrăzneau să 
viseze strămoșii noștri.

Nouă ne este scumpă tradiția prieteniei intre oamenii muncii ro- 
mini și maghiari, tradiție cimentată dc-a lungul veacurilor prin 
jertfe dc sînge vărsat în comun. Astăzi, în anii puterii populare, 
această prietenie a devenit mai puternică decit orieînd.

Datorită politicii înțelepte a partidului în rezolvarea problemei 
naționale, se întărește tot mai mult frăția intre poporul romin șl 
naționalitățile conlocuitoare, unitatea strînsă a tuturor oamenilor 
muncii, in jurul partidului și guvernului.

Noi, participanții la marea întrunire de pe dealul Bobîlna. ne 
angajăm să luptăm alături de întregul popor, sub conducerea par
tidului, pentru Întărirea alianței între clasa muncitoare și țărăni- 
mea muncitoare, pentru prietenia strinsă între poporul romîn și 
naționalitățile conlocuitoare, pentru consolidarea statului nostru 
democrat-popular.

Cot la cot, oamenii muncii romîni, maghiari și din rindui celor
lalte naționalități ne angajăm să luptăm cu hotărire sporită pentru 
Înfăptuirea sarcinilor trasate de partid, pentru înflorirea scumpei 
noastre patrii, pentru construirea socialismului în Republica Popu
lară Romină.

Trăiască Comitetul Central al P.M.R. și Guvernul R. P. Romîne I 
Trăiască frăția dintre poporul romîn și naționalitățile ccnlocuii 

toare I
Trăiască și înflorească Patria noastră iubită Republica Popui 

Iară Romină I



Sosirea unai delegații 
de muncitori sanitari 

din UXS.S.
Cind se omite

Toată grija
pentru organizareaSpartachiadei
de iarnă a
tineretului
La mijlocul lunii acesteia, la 15 

decembrie, se va da startul întri 
una dintre cele mai mari compe
tiții sportive de masa: Spartachia- 
da de iarnă a tineretului. Eveni
mentul stîmește interesul a sute 
și sute de mii de tineri de difei 
rite profesii și de diferite vîrste.

Afundu-se la a treia ediție, în
trecerile se bucură de o largă 
popularitate deopotrivă în rîndu- 
rile tinerilor de Ia orașe, ca și de 
la sate. In foarte multe locuri, pre
gătirile pentru buna desfășurare a 
întrecerilor au început. în regiu
nile București, Iași, Craiova și al
tele, comisiile regionale și-au ini 
ceput de acum activitatea practi
că. Au fost Întocmite planuri de 
acțiune, au fort difuzate afișe și 
regulamente ale Spartachiadei. 
Față de ceilalți ani, Comisia Cen
trală de organizare a spartachia
dei s-a preocupat din timp ca ma
terialele de popularizare a compe
tiției, regulamentele acesteia, să 
ajungă 
piune.

Anul 
chiadei 
toarele r__.----—,
masă, trîntă (pînă la întrecerile 
finale inclusiv) gimnastică, patinaj 
Îi săniuțe. De remarcat însă că 
ața de celelalte ediții, acum, 

etapa întâia, etapa pe colective 
este foarte scurtă : 15 decembrie— 
9 februarie. Tocmai de aceea tre
buie acordată, de data aceasta, 
foarte multă grijă pregătirilor. 
Pînă la 15 decembrie, organizațiile 
U.T.M., colectivele sportive, comi
siile comunale trebuie să se în
grijească de înscrierea tuturor ce
lor ce vor să participe la întreceri, 
să le asigure condiții de pregătire 
Și participare ia întreceri.

Unul dintre principalele obiec
tive ale Spartachiadei de iarnă a 
tineretului este fără îndoială îmbi
narea organizării întrecerilor ou 
munca de reorganizare a colecti
velor sportive. Hotărîrea partidu
lui și guvernului privind reorgani
zarea activității noastre sportive 
arată că trebuie acordată cea mai 
mare grijă competițiilor sportive 
de masă, desfășurării acestora, în 
așa fel ca acestea să ducă la an
trenarea unui număr cît mai mare 
de tineri. Tocmai de aceea între
cerile Spartachiadei de iarnă — 
bine și plăcut organizate — tre
buie să devină un puternic stimu
lent în dezvoltarea interesului ma
selor largi de tineri de la orașe și 
sate pentru practicarea sistematică a 
sportului. De asemenea, un puter
nic mijloc de întărire organizato
rică a noilor colective sportive, de 
stimulare a creării de noi secții 
pe ramuri de sport la disciplinele 
incluse în întrecerile Spartachia
dei și de mărire a numărului de 
membri ai colectivelor sportive.

Institutul meteorologic a comu
nicat : zăpadă și ger în întreaga 
țară! După cum se vede timpul 
e cît se poate de prielnic desfă-

acesta, întrecerile Sparta- 
se vor desfășura la urmă-, 
probe: schi, șah, tenis de

șurării întrecerilor spartachiadei 
de iarnă.Nu trebuie pierdut nici un 
mihut. Pe primul plan trebuie 
pusă pregătirea condițiilor : schiu- 
rile, echipamentul, sălile de gim
nastică, de șah și tenis de masă, 
crearea patinoarelor și derdelușu- 
rilor.

In acelaș timp trebuie desfășu
rată o largă, variată și eficace 
muncă de popularizare a întrece
rilor. Toate acestea în scopul ca 
la data de 15 decembrie să încea
pă întrecerile Spartachiadei în fie
care colectiv sportiv. Trebuie eli
minată cu desăvîrșire practica a-

nilor trecuți de a amîna organiza
rea întrecerilor pînă în .ultimele 
zile ale etapei I-a.

Mai sînt două săptămîni pînă 
se va da startul primelor întreceri 
ale celei de-a IlI-a ediții a Spar- 
tachiadei de iarnă a tineretului. 
Organizațiile U.T.M. și colectivele 
sportive trebuie să folosească din 
plin acest timp.

SA LUPTĂM CA LA ÎNTRE
CERILE ACESTEI EDIȚII A 
SPARTACHIADEI DE IARNA S»Ă 
PARTICIPE UN NUMĂR CIT 
MAI MARE DE TINERI.

PE SCURT
•fr Echipa secundă de hochei pe 

gheață a orașului Moscova și-a 
început turneul în Anglia, întîl- 
nind la Londra puternica echipă 
de profesioniști canadieni „Wem
bley Lions*1. Meciul a fost dîrz 
disputat și s-a terminat cu scorul 
de 2—1 (0—0), 1—1 ; (1—0) în 
favoarea hocheiștilor sovietici.

* în primul meci al turneului 
pe care îl întreprinde în Ceylon, 
formația sovietică de fotbal Nef- 
tianik—Baku a întîlnit la Colombo

or așului. întîlni- 
cu rezultatul de

o selecționată a 
rea a luat sfîrșit 
16—3 în favoarea echipei Nefti- 
anik.

Turneul internațional de volei 
de la Belgrad a fost cîștigat de 
echipa sovietică Spartak Leningrad, 
care în ultima, zi a întrecut pe 
Vasas Budapesta cu 3—0 în timp 
ce echipa „Iugoslavia", neînvinsă 
pînă atunci, a cedat în fața echi
pei Zeleznicear.

La campionatele

Internationale de tenis

de masă ale Suediei

Ella Zeller* 
Matei Gantner 

au cîșrfgat proba 
de dublu mixt
Tradiționalele campionate inter

naționale de tenis de masă 
ale Suediei au luat sfîrșit du
minică seara în sala „Kungli- 
ga Hallen“. Reprezentanții noștri 
Ell, Zeller și Matei Gantner s-au 
comportat remarcabil în cadrul 
acestei importante competiții, reu
șind să cîștige proba de dublu 
mixt.

După ce în semifinale au în
vins cu 3-1 redutabilul cuplu 
Haydon (Anglia)-Andreadis (R. 
Cehoslovacă), jucătorii noștri au 
întîlnit în finală perechea Ro- 
zeanu-Harasztosi, care la rîndul 
lor eliminaseră pe Eva Koczian- 
Sido (R. P. Ungară). Finala pro
bei de dublu mixt disputată între 
reprezentanții noștri a fost mult 
apreciată de publicul spectator. 
Jucind cu mult tact în apărare și 
în atac, Zeller și Gantner au rea
lizat o frumoasă victorie cu 3-1 
(12, 19, — 16, 21), înscriindu-și 
numele pe tabloul învingătorilor

In semifinalele probei pe echipe 
formația R.P.R. a fost învinsă cu 
3-2 de echipa R. Cehoslovace. De 
menționat că tinerii noștri jucă
tori M. Gantner și T. Harasztosi 
au reușit să-l învingă cu 2-0 și 
respectiv 2-1 pe renumitul jucător 
cehoslovac Stipek. O performanță 
bună a realizat în proba de sim
plu băeți, Toma Reiter, care 
după ce l-a învins cu 3-2 pe fos
tul campion mondial Bergman 
(Anglia) și cu 3-1 pe Stipek (R. 
Cehoslovacă) s-a calificat in se
mifinale, unde a pierdut cu 1-3 
în fața lui Berczik (R. P. Un
gară), cîștigătOrul concursului. 
In semifinalele probei de simplu 
femei s-a calificat și ttnăra noa
stră campioană Ella Zeller. După 
o luptă de o intensitate rară ea 
a cedat cu 2-3 în fața lui Haydon 
(Anglia).

Iată rezultatele înregistrate tn 
celelalte finale: simplu băeți: 
Berczik (R. P. Ungară)-Andrea
dis (R. Cehoslovacă) 3-1 ; sim
plu fete: Haydon (Anglia)-Simon 
(R. P. Ungară) 3-0; dublu băr
bați : Sido Berczik (R. P. Un
gară)-Andreadis, Stipek (R. 
Cehoslovacă) 3-1; dublu fete: 
Koczian (R. P. Ungară), Haydon 
(Anglia)-Zeller, Rozeanu (R.P.R.) 
3-0.

La invltajia Comitetului Cen
tral' al Sindicatului ■ lucrătorilor 
sanitari din R. P. Romină, dumi
nică seara a sosit in Capitală o 
delegație a Sindicatului munci
torilor sanitari din U.R.S.S., con
dusă de M. G. Misonov, membru 
in Prezidiul C.C. ai Sindicatului 
muncitorilor sanitari din U.R.S.S.

In cursul zilei de luni, membrii 
delegației C.C. al Sindicatului 
muncitorilor sanitari din U.R.S.S. 
au făcut o vizită la sediul C.C. 
al Sindicatului lucrătorilor sani
tari din R. P. Romină. Oaspeții 
au fost primiți de membri ai C.C. 
al Sindicatului lucrătorilor sani- 
tori, in frunte cu dr. Cornel But- 
naru, vicepreședinte al C.C. al a- 
cestul sindicat. Au avut loc dis
cuții asupra unor probleme de or
ganizare sanitară a țării noastre 
și asupra muncii organelor sindi
cale din spitale și alte unități 
nitare.

INFORMAȚII

sa.-

la

Acum un an necunoscut
AZI, O MARE SPERANȚĂ

o mică informație Iul masei de joc. Și totuși... Bodea 
Marius, căci el era, a cîștigat întîl- 
nirea. Și asta pe merit. A tras mai 
tot timpul, din toate pozițiile, miș- 
cîndu-se ca „argintul viu" în a- 
părare. într-un cuvînt jucînd cu 
siguranța unui jucător experimen
tat Bineînțeles a fost răsplătit 
cu aplauze îndelungate de către 
spectatori.

A fost eliminat din concurs 
de-abia în sferturile de finală. 
La proba de dublu eforturile de
puse alături de Ion Maier i-au fost

De curînd, _ 
apărută într-un ziar de speciali
tate mi-a atras atenția : Echipa 
Energia-Timâșoara s-a calificat 
pentru campionatul categoriei A 
la tenis de masă. Din echipă fac 
parte Bodea Marius, Ion S chile. 
Alexandru Suba.

Bodea Marius. Numele mi-e cu
noscut. îmi răscolesc amintirile — 
Bodea Marius...

...La masa de joc se prezentaseră 
doi tineri. Alăturarea era oarecum 
comică. Un tînăr înalt, de vreo 23 
de ani și un copil a cărui înălțime 
nu trecea decît cu puțin de nive-

La fotbal — un meci de zile mari!

însă încununate de succes. Bodea 
Marius și Ion Maier, doi reprezen
tanți ai regiunii Timișoara, au cîș
tigat titlul de campioni ai Sparta-, 
chiadei de iarnă a tineretului.

Aceasta s-a întîmplat anul tre
cut, la începutul lunii aprilie, în 
sala Floreasca cu prilejul întrece
rilor finale ale primei ediții a 
Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui.

Acum, Bodea Marius are 14 ani 
șl jumătate și este elev în clasa a 
8-a a Școlii medii nr. 1 din Ti
mișoara. N-a trecut decît un an 
și jumătate de cînd Bodea Marius 
a participat la prima sa competi
ție sportivă oficială — Spartachia- 
da de iarnă a tineretului — și as
tăzi “ “ -----

Duminică seara a avut loc 
Uniunea Ziariștilor o festivitate 
închinată celei de a 12-a aniver
sări a proclamării R.P.F. Iugo
slavia.

Au participat redactori ai zia
relor și publicațiilor din Capitală 
și corespondenți ai presei străine.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei R.P.F. Iugoslavia și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Festivitatea a fost deschisă de 
tov. Vasile Dumitrescu, președin
tele Uniunii Ziariștilor din R. P 
Romînă.

Tov. B. Brănișteanu, redactor 
șef al ziarului „Steagul Roșu** care 
a vizitat recent R.P.F. Iugoslavia 
a înfățișat apoi unele aspecte ale 
dezvoltării economice și culturale 
a R.P.F. Iugoslavia.

în cadrul aceleeași festivități a 
fost prezentat un program de poe
zie și cîntece din R.P.F. Iugosla
via, la care și-au dat concursul ar
tista poporului Aura Buzescu, ac
torii Iulian Necșulescu și Gabriel 
Dănciulescu, precum și cîntăreața 
de muzică populară Ana Bălăci.

(Agerpres)

★
Duminică 0 sosit în Capitală 

o delegație culturală din R. D. 
Germană în vederea semnării 
planului de muncă dintre R. P. 
Romînă și R. D. Germană pentru 
aplicarea acordului cultural pe a- 
nul 1958.

Din delegație fac parte: Hans 
Joachim Laabs, secretar de stat, 
ministru adjunct în Ministerul E- 
ducației Poporului, Ernst Hoff
mann. director general în Mini
sterul Culturii, dr. Joachim 
Muelder, director în Secretariatul 
de Stat pentru învățămîntul su
perior și Sonja Riedel din Mini
sterul Afacerilor Externe al R.D. 
Germane.

La aeroport, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Constanta 
CTăciun, adjunct al Ministrului 
învătămîntului și Culturii, Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., Mihai Gafița, secretar 
al Uniunii Scriitorilor, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe și alții.

A fost de fată Walter’ Laloucek, 
secretar al Ambasadei R. D. Ger
mane la București.

face parte dintre jucătorii pri

Categoria medie"
a utemiștilor

Școala profesională de ucenici 
de pe lîngă uzinele „Mao Țze- 
dun“ e o școală mare : învață aici 
aproape. 450 de băieți, care mîine 
vor fi muncitori calificați — ca
zangii, sudori, lăcătuși etc.

Este de la sine înțeles că orga
nizația de bază U.T.M. a școlii 
are în acest scop de făcut o mul
țime de treburi, de organizat o în
treagă gamă de acțiuni — toate 
țintind formarea unor muncitori 
conștienți de menirea lor, culți și 
calificați. Nu e o treabă ușoară : 
mulți dintre băieții care vin aici 
la absolvirea celor șapte clase ele
mentare au cunoștințe puține și 
lipsite de profunzime, nu știu încă 
să se poarte. Munca de educație 
trebuie să cuprindă deci toate 
problemele vieții lor.

E adevărat că acest lucru a fost 
început bine, dinăuntru : 408 din
tre elevi sînt, la ora actuală, ute- 
miști, organizația avînd un nucleu 
puternic pe care să se bazeze. In 
plus, în școală lucrează un grup 
de educatori utemiști, băieți des
toinici și inimoși, care s-au apro
piat de miezul muncii de educație, 
au fost aleși în conducerea organi
zației de bază și oare au reușit 
să-și cîștige autoritatea și simpatia.

Organizația de bază U.T.M. este 
bine orientată în activitatea sa, 
acordînd importanță principalelor 
probleme ale școlii.

Ocupîndu-se de pildă de proce
sul de învățămînt ea a înființat 
o gazetă operativă, „Oglinda șco
lii", care deși a acordat spațiu și 
altor probleme din sfera de preo
cupări a ucenicilor a consemnat 
totuși cu prioritate suocesele sau 
rămînerile în urmă la învățătură.

în școală există cercuri de 
meditații conduse de tovarășii 
profesori, elevii buni — cum 
sînt Nițu Florea, Tirtcea Ion, 
Rotaru Gheorghe — își ajută 
colegii atunci cînd sînt solicitați 
iar comitetul organizației U.T.M. 
discută cu părinții atunci cînd au 
ceva de rezolvat cu privire la unul 
dintre băieți — așa cum s-a în
tîmplat recent cu tatăl lui Des- 
pina Dumitru. Lucrurile au mers 
și ceva mai în adîncime : s-au or
ganizat anul trecut convorbiri cu 
elevii asupra profesiunii alese. 
Anul acesta, școala își face griji 
mai cu seamă din pricina anului I 
în care elevii se vădesc mai puțin 
dornici de învățătură. Forțele 
principale se îndreaptă deci în a- 
această direcție și mezinii școlii se 
bucură de atenția tuturor.

Comitetul U.T.M. (secretar Vic
tor Irimia) manifestă preocupare și 
pentru alte laturi ale vieții și ac
tivității elevilor. A fost pusă pe 
picioare o fanfară, echipa de rug- 
bi e cunoscută între echipele de 
juniori, băieții merg la spectacole 
de teatru sau cinematograf. Au la 
dispoziție un club și suficient timp 
oa să-l folosească, o bibliotecă. 
Am admirat faptul că, fără falsă 
pudoare, s-a discutat cu elevii des-

de educație

pre politețe și curățenie, că a exis
tat atenție și pentru lucruri aparent 
mărunte cum ar fi buna cuviință 
la masă. Este foarte bine că edu
cația începe de la aceste lucruri.

Acțiunile organizației sînt pri
vite cu maturitate și interes de 
către elevi.

Este limpede, din toate cele 
spuse pînă aci, că la Școala pro
fesională de ucenici de pe lîngâ 
Uzinele „Mao Țze-dun“ organiza
ția de bază U.T.M. se poate nu
măra printre organizațiile cu o ac
tivitate rodnică sănătoasă.

La lectură, darea de seamă ți
nută în adunarea de alegeri se 
prezintă ca un bogat calendar al 
activității organizației. E o dare 
de seamă bună și comitetul, care 
știe asta, ți-o prezintă cu mîndrie. 
Totuși, ceva te izbește: mulți elevi 
sînt citați în darea de seamă la 
polii opuși ai aprecierii — pozi
tiv sau negativ. Iar exemplele bune 
și cele rele se repetă destul de 
regulat, la fiecare capitol. Comite-

Pentru o activitate 
bogată și pasionantă 
a organizațiilor U.T.M.

tul cunoaște bine „extremele". Nici 
nu-i de mirare : mulți dintre co
dași, datorită focului concentric de 
critică și ajutorare s-au îndreptat.

Discut cu secretarul și-l în
treb : bine, dar „mijlocul", cei pe 
care nu î-ați reliefat într-un fel 
s-au altul în darea de seamă, cine 
sînt, ce preocupări au, ce proble
me ridică în fața organizației pen
tru că totuși ei formează majori
tatea organizației ?

Tovarășul Victor Irimia nu e un 
om lip-sit de experiență și judecă 
destul de profund lucrurile. Pro
blema aceasta nu e nouă pentru 
el. Totuși, ridică din umeri: e ine
vitabil să existe o „oategorie me
die", în oare intră cei care nu se 
disting nici în frunte, nici la coa
dă. Domnișori care să facă mof
turi nu sînt în școală. învață cît 
pot, sînt disciplinați, dacă li se dă 
o sarcină — o îndeplinesc,
face organizația pentru ei ? Răs
punsul pe care mi-1 dă: „le pune 
în față exemplul fruntașilor, sfă- 
tuindu-i să-1 urmeze" nu poate e- 
puiza problema, nu oferă soluția 
deplină.

Mie mi se pare că situația a- 
ceasta creată în școală se datorește 
faptului că membrii comitetului 
sînt oarecum timorați de marele 
număr al utemiștilor cu care au 
de muncit. E adevărat, 408 ute- 
miști sînt greu de cunoscut amă
nunțit, cu problemele și preocupă
rile lor, iar educatorii — membri 
mai maturi și mai experimentați

Ce

TELEGRAME FULGER
Tovarățului Director 

al I. T. B
tervenlfi urgent, In primăvară 
o să veni{l la noi cu... șalupa.

D. DUMITRU

Tmbrăcat cu o proaspătă șl ele
gantă mantie de zăpadă, la o tem. 
peratură ce număra grade la mi. 
nus, aspectul de pe „Republicii" 
era cel al unui veritabil stadion de 
Iarnă. Hochei ? Nu — fotbal. Și, 
tncă ce fotbal! Păcat că abia a- 
cum la sfîrșitul turului campio. 
natului republican ne este dat să 
asistăm la partide care tntrunesc 
multe calități. Ceea ce n-am putut 
remarca niciodată de-a lungul a 9 
etape merită astăzi o subliniere

După terminarea 
primei părți a campio

natului de fotbal

cu majuscule. Este vorba de 
EFICACITATEA (notați bine: fără 
prefixul „in") a liniilor de atac. 
Dacă in partida de duminica tre. 
cută (Progresul-Energia Ploești) 
s.au înscris 9 goluri, meciul dintre 
echipele bucureștene Progresul șl 
Dlnamo s-a încheiat cu un bilanț 
tot atît de satisfăcător: 8 goluri. 
Adăugind frumusețea acțiunilor, de 
o rară spectaculozitate, ne putem 
da seama că spectatorilor le era 
mal ușor să înfrunte gerul decit... 
canicula din vara aceasta.

Chiar din primul minut, specta. 
torii au început să se „încălzeas
că". O acțiune hotărîiă a atacului 
dinamovist duce balonul în fața 
porții lui Mîndru. Ene nu stă pe 
gînduri șt tabela de marcaj indică 
1-0. Dinamoviștii „merg" foarte 
bine. Terenul înghețat și alunecos 
pare să le convină. Nu peste mult 
timp (min. 10) asaltul porții Pro. 
greșului este din nou concretizat 
de același Ene. La 24), susținăto. 
rii aprigi ai Progresului s-au „li. 
uiștît". Victoria echipei Dinamo 
părea clară. Dar... Echipa Progre-

minut șl arbitrul C. Mltran va da 
semnalul de final al acestei spec
taculoase partide. înfrîngerea echi
pei Dinamo este astfel consent, 
nată. Și în încheiere, aș vrea să 
subliniez aici un gest deosebit de 
emoționant. Fotbaliștii de la Di. 
namo string mîinile adversarilor 
lor de la Progresul, felicitîndu-i. 
Este un lucru pe care am vrea 
să.l aplaudăm totdeauna la sfirși- 
tul tntîlnirilor de fotbal.

★
Tn deschidere, spectatorii (ce 

păcat că au fost atît de puțini) 
au vizionat o partidă de fotbal la 
fel de dinamică. Meciul dintre se. 
lecționatele echipelor de categoria 
B a arătat că există aci jucători 
foarte talentați. Asan, Szabo, Nacu, 
Babone, Filip și toți ceilalți merită 
toate laudele pentru jocul prestat. 
Ei ne-au oferit o adevărată „ploa. 
ie" de goluri, fiecare în parte foar
te frumos. Rezultat final 5.4 tn 
favoarea selecționatei B a seriei a 
11-a.

R. LUCIAN

București
Dispărut cabinele de aștep

tare de la capătul liniei de 
autobuze nr. 31. (Atit cea din 
B-duI Nordului cit și cea din 
Calea Văcărești). Cetățenii 
tremură de frig! lama ...a in
trat pe ușă I Nu credem unele 
zvonuri care afirmă că ele n-ar 
fi existai niciodată.

DRAGOMIR DUMITRU
București

Direcției difuzării 
presei

București
Pe Calea Văcărești ziarele 

din Capitală vin în jurul orei 
10. Sînt informat că o rudă a 
mea din Giurgiu le primește 
în jurul orei 9. Cer sfatul: 
schimb domiciliul la Giurgiu 
sau schimbați ceva In... difu
zarea presei ?

ENE FLORIAN

melor echipe ale țării participînd 
la întreceri alături de cei mai de 
frunte jucători ai țării. Bodea Ma
rius a pornit cu pași mari pe dru
mul cuceririi măiestriei sportive.

AL. R.

1. Energia Ploești (Neacșu)
2. Energia Petroșani (Vasiu)
3. Știința Timișoara (Zbîrcea) 
12. Progresul Oradea (Vaczi)

CONSTANTIN : Nu vă așe
zați definitiv pe locuri că mai 
venim și noi !

(Desen de NEAGU 
RADULESCU)

sul București a simțit pe propria 
piele că se poate răsturna totuși o 
asemenea situație. Doar în meciul 
cu Energia Ploești, condusese ea 
cu 2-0... Tn consecință, jucătorii 
de la Progresul demonstrează că 
și ei pot repeta „figura" ploeșteni. 
lor. Sfîrșitul reprizei găsește echi. 
pele la o perfectă egalitate. Mate, 
ianu și P. Moldoveanu străpung 
apărarea dinamovistă, înscriind 
spectaculos. Este 2-2.

Tn cea de a doua parte a me
ciului cvintetul ofensiv al Progre
sului beneficiază de un inteligent 
și fin conducător. Acesta nu este 
altul decit tînărul centru atacant 
Mateianu. Din nou el n-a făcut 
economie de mult apreciatul său 
talent. Mateianu conduce balonul 
foarte sigur și „pune" mingi exce. 
lente. Oaidă, veritabilă „rachetă" 
fotbalistică, înscrie de trei ori 
fără drept de apel, în urma unor 
acțiuni la care au luat parte toți 
atacanții Progresului.

La 5—2 situația devenise clară. 
Dinamoviștii făceau eforturi se. 
rioase pentru a reduce din han. 
dicap. Dominarea lor de lungă du- 
rată nu este concretizată decît o 
singură dată prin Nicușor. Este 
prea tirzie orice speranță. Tncă un

0 victorie de prestigiu a Măriei Pogorevici
Turneul zonal feminin de șah de la Krakovia a luat sfîrșit cu bi

nemeritata victorie a șahistei noastre Maria Pogorevici care a totalizat 
8V2 puncte din 12 posibile și s-a calificat pentru turneul candidatelor 
de la Paris. Este un remarcabil 9ucces al șahului feminin romînesc și 
totodată o confirmare a excelentei performanțe repurtată de echipa 
R. P. Romîne tot în acest an cînd a cucerit titlul de vicecampioană 
mondială, Ia egalitate de puncte cu echipa U.R.S.S. Maria Pogore
vici a jucat cu o înaltă măiestrie la turneul de la Krakovia, dovedind 
o solidă pregătire teoretică și un stil de joc apreciat de toți specia
liștii. Maria Albuleț Pogorevici care a adus culorilor noastre sportive 
această frumoasă victorie într-un turneu internațional, are vîrsta de 
25 de ani și este absolventă a Institutului medico-farmaceutic din 
București. In prezent ea ocupă postul de medic pediatru la un spi-* 
tal din orașul Brăila. Prima victorie în cariera sa șahistă a fost obți
nută într-o competiție de masă: campionatul popular de șah din 
1950. Pogorevici a cucerit apoi de trei ori titlul de campioană a țării, 
a îndeplinit norma de maestră, iar în urma succesului obținut la cam
pionatul lumii pe echipe Federația internațională de șah și-a dat 
avizul favorabil pentru a-i acorda titlul de maestră internațională.

In turneul de Ia Krakovia Maria Pogorevici a cîștigat 6 partide, a 
remizat 5 și a pierdut una singură. In ultima rundă ea a remizat cu 
Eretova, o altă pretendentă la cîștigarea locului I. Clasamentul fi
nal : 1. Maria Pogorevici (R. P. Romînă) 8V2 puncte ; 2. Eretova 
(R. Cehoslovacă) 8 puncte ; 3-4Kertesz (R. P. Ungară), Holuj (R. 
P. Polonă) 7 puncte fiecare ; 5-6.Ivanova, Asenova, (R. P. Bulgaria) 
6 puncte.

Direcției L C. A. S.
București

Lucrările de montarea con
ductei de gaz-metan astupate. 
Pavajul rămas neterminat. Din 
cauza ploilor Șoseaua Olteni
ței (de la cimitirul Belu pini 
la Plata Piscului și de la Îm
păratul Traian la Calea Văcă
rești) complect Inundată. Cir
culația vehiculelor și a pieto
nilor tn pericol 1 Dacă nu in-

Sfatului popular al 
orașului Simeria

Rugăm salvați-ne reputația. 
Copiii spun că de cum se lasă 
seara ne jucăm de-a „Baba 
oarba". Puneți becuri deasupra 
podului ce leagă orașul cu 
gara.

DOREL VLADISLAV

Material, trimis, tn cadrul 
concursului corespondenților 

voluntari

O nouă bază sportivă
Tineretul din car

tierul Colentina din 
București va avea 
în curînd la dispo
ziție o nouă bază 
sportivă. Asociația 
pentru cultură fi
zică și sport „Re- 
colta“ a întocmit un 
plan de amenajarea 
unui stadion dotat 
cu toate cele nece
sare pentru compe
tiții de atletism, 
fotbal, handbal etc. 
Stadionul va fi si
tuat între B-dul

Gării fi strada 
Sportului, pe locul 
fostului teren pri
mitiv de fotbal, ca
re a aparținut De
partamentului Sil
viculturii.

Terenul va fi com
plect transformat rt 
va fi gazonai. Se 
va amenaja o pistă 
specială pentru con
cursurile de atle
tism, înzestrată cu 
toate aparatele ne
cesare. De asemenea 
se va construi o

tribună spațioasă, 
precum și un pavi
lion cu cabine, du
șuri și un post de 
prim ajutor medi
cal.

Planul acestei 
construcții a fost a- 
probat de U.C.F.S. 
și lucrările vor în
cepe anul acesta, in 
primele zile 
lunii decembrie.

M. LERNER 
funejionar

ai comitetului — sînt trași în o 
mie și una de treburi și stau în 
școală de dimineața pînă seara.. 
Totuși, această profundă cunoaș
tere a fiecărui oro trebuie realizată, 
pentru că ea este singura cale ca 
fiecare utemist să-și dezvolte per
sonalitatea pe latura cea mai po
trivită.

începutul în direcția aceasta, 
deși destul de timid, s-a făcut pe 
linia unor observații personale ale 
tovarășului Irimia. Spre exemplu, 
el a remarcat la Ion Fieraru din 
anul III preocupări științifice, la 
Dumitru Stan din același an pa
siune pentru muzică, la Vasile Dra- 
gomir — o vie atracție pentru 
sport. Asemenea observații trebuie 
lărgite asupra tuturor elevilor 
și nu trebuie să constituie preocu
parea unui singur om, ci a între
gului activ al organizației. Elevi 
foarte dotați și capabili ca Neagu 
Udroiu, Nicolae Dumitru, Marin 
Savu, Marin Popescu, Iordan Făi 
niță, Ion Alionte etc., cu care 
școala se mîndrește citîndu-i în 
toate împrejurările trebuie să con
tribuie la munca de miner a or
ganizației descoperind seînfeile de 
inteligență și capacitate în fiecare 
din colegii lor. Pe această bază 
trebuie trecut apoi cu curaj la 
diferențierea acțiunilor organiza
ției care se întreprind — a- 
vînd în vedere tocmai multi
tudinea de înclinații, deprinderi 
etc. De pildă : la un concept sau 
la operă e normal să fie ajutați să 
meargă în primul rînd cei care se 
simt atrași de muzică; ei trebuie 
să simtă că organizația se intere
sează de această aptitudine a lor, 
că dorește sa-i sprijine ca să se 
poată perfecționa. Intre cei cu ap
titudini și preocupări tehnîco-știin- 
țifice se pot găsi radiofoniști 
(în paranteză fie spus, sta
ția de amplificare a școlii ar avea 
mare nevoie de ei și de un colectiv 
care să organizeze emisiuni pro 
prii) — fizicieni sau chimiști; e 
xistă cu siguranță și elevi cu preo
cupări literare care pot fi stimu
lați să citească și — de ce nu ? 
— chiar să scrie. Va fi foarte util 
ca paralel cu acțiunile mari, la 
care participă toți elevii școlii, 
sau marea lor majoritate, să or
ganizeze într-o zi, de pildă, ceva 
care să trezească interesul viu a 
25 de elevi, în altă zi, altă acțiune 
pentru alți 15 sau 30. Intr-un ase
menea cadru mai restrîns, cu preo
cupări mai specifice, ajutorul or
ganizației în dezvoltarea fiecărui 
utemist, în sprijinirea lui pentru 
a crește, a se specializa în dome
niul care-1 pasionează va da re
zultate dintre cele mai valoroase.

Toate acestea trebuie interpreta
te de organizația U.T.M. ca su
gestii, ca posibilități de ridicare 
a activității sale pe o treaptă su
perioară ; pentru că altfel, deși își 
îndeplinește în mare parte meni
rea, această tendință de unifor
mizare a activității organizației 
poate duce la scăderea interesul 11 
unora dintre utemiști, pentru care 
organizația nu a găsit o activitate 
potrivită.

Tn ucenicul din anii mai mari 
poate fi de acum întrezărit munci
torul format, cu personalitate și 
preferințe. Trebuie ținut seama că 
peste cîteva luni mulți vor fi de 
acum muncitori independenți, că 
purtarea și concepțiile lor nu vor 
mai fi determinate de nota din ca
talog, că există o comisie mai exi
gentă decît comisia de absolvire — 
societatea — care va pretinde ca 
fiecare să fie stăpîn pe sine și pe 
cunoștințele sale, să aibă inițiati
vă și să contribuie la dezvoltarea 
societății cu toată puterea și capa
citatea sa. Or, e limped,e că altce
va trebuie să ofere organizația 
pregătirii, creșterii elevilor din ul
timul an, decît ceea ce trebuie 
să le ofere „mezinilor" din anul I.

Punîndu-și în față acest obiectiv, 
organizația U.T.M. trebuie să de
pășească stadiul de activitate „glo
bală", să fie capabilă să urce o 
treaptă mai sus, să găsească „cheia" 
pentru ca activitatea ei să ofere 
tuturor utemiștilor teren prielnic de 
creștere și dezvoltare, de afirmare 
și cultivare a înclinațiilor și posi
bilităților fiecărui utemist, și a- 
tunci — nu în vorbe, ci în fapte

— tot mai mulți utemiști vor păși 
pe urmele fruntașilor școlii și or
ganizației.

ILEANA FOFOVICI

*

>

F

de func- 
despre 
pentru

I

Secției comerciale a Sfa
tului popular ai Caoitaioi

Mulțumim pentru deschide
rea noului Aprozar (de pe 
Calea Rahovei nr. 25). Nu 
mai sîntem obligați să ne de
plasăm pînă la Piața 28 Mar
tie. Aprovizionare foarte bună.

LAURENȚ1U MATEESCU

(Din păcate această telegra. 
mă a fost doar redactată. Ea 
nu a mai putut fi expediată 
deoarece după o lună 
ționare „Aprozarul" 
care e vorba a tras 
totdeauna obloanele).

Ce frumoase sînt cusăturile cu m otlve populare la Izvorul Crișului 
din regiunea Cluj



O pagină luminoasă
din istoria luptei poporului nostru

Marea adu nare
(Urmare din pag. l-a)

Guvernul Republicii Populare Ro
mine.

In acordurile Imnului de stat al 
R.P. Romine, tovarășul Emil Bod
năraș a dezvelit monumentul în
chinat memoriei răsculaților ro
mini și maghiari de la Bobîlna 
Oamenii muncii au depus la mo
nument buchete de flori.

Membrii delegației de partid și 
guvernamentale și întreaga aduna
re au păstrat un moment de recu
legere in memoria bravilor luptă
tori. pentru pămînt și libertate.

Monumentul, ridicat in vîrful 
dealului Bobîlna. este un obelisc 
din piatră înalt de 12 metri cu 
forme tradiționale din arhitectura 
medievală și populară din Ardeal. 
Pe monument este săpată în lim
bile romînă și maghiară inscripția: 
„în acest loc țăranii romini și un
guri din Transilvania în primă
vara anului 1437 au dat lupta cu 
nobilimea pentru a scăpa de pove
rile de neîndurat și a scutura jugul 
de nesuferit*al sclaviei1*.

Un basorelief, aparținind sculp-

torului Kos Andras, reprezintă un 
grup de țărani răsculați romîni și 
maghiari. Monumentul este execu
tat de arhitectul Virgil Salvanu.

Tov. Nagy Istvan, membru al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
a dat apoi citire Decretului Prezi
diului Marii Adunări Naționale 
prin care se atribuia numele Bo
bîlna comunei Olpret din raionul 
Dej, una din comunele de unde a 
pornit răscoala acum 520 de ani.

Primind Decretul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, tov. loan 
Ungur, președintele sfatului popu
lar al comunei Bobîlna. care a ve
nit la adunare in fruntea unei de
legații de deputați. a rostit o 
scurtă cuvîntare.

A vorbit apoi acad. D. Prodan 
care a făcut o amănunțită expunere 
asupra evenimentelor de acum 520 
de ani.

In cuvintarea sa, rostită in lim
ba maghiară, prof. Cseleny Bela 
de la Universitatea „Bolyai" a fă
cut o prezentare a cauzelor și des
fășurării răscoalei de la Bobîlna.

A vorbit apoi muncitorul 
Ciolan de la Atelierele C. 
„16 Februarie** din Cluj.

Mihai 
F. R.

In numele țăranilor muncitori 
din Antăș, Buduș, Olpret și din 
alte sate din care acum mai bine 
de cinci veacuri a pornit focul răs
coalei au vorbit țăranul întovără
șit Nicolae Micu și in limba ma
ghiară, țăranul colectivist Sza
lantai Sandor, din satul Teocu 
de Jos.

Tov. Ștefan Kislaposi, prim-secre
tar al comitetului raional Gherla 
al P.M.R., a dat apoi citire tele
gramei de salut pe care marea 
adunare populară de pe dealul Bo
bîlna a adresat-o C.C. al P.M.R. și 
Guvernului R.P. Romîne.

In numele populației din raio
nul Dej, tov. Remus Both, prim 
secretar al comitetului raional al 
P.M.R.. a exprimat angajamentul 
de a păstra cu grijă monumentul 
ridicat în amintirea răscoalei de 
acum 520 de ani.

Membrii delegației de partid și 
guvernamentale și ceilalți invitați 
au primit apoi defilarea companiei 
militare de onoare care a fost ali
niată in fața monumentului.

Adunarea de pe dealul Bobîlna 
s-a încheiat cu o mare serbare 
populară.

Cuvîntul prof. Cseleny Bela, 
de la Universitatea „Bolyai44

Tovarăși, nu cred să existe pe 
întreg întinsul patriei noastre o 
singură palmă de pămînt care 
în decursul veacurilor apuse să 
nu fi fost stropită cu sudoarea 
poporului nostru, făuritor de is
torie, înfăptuitor de muncă con
structivă în condiții deosebit de 
precare. Nu cred că există vreo 
palmă de pămînt peste care să 
nu se fi revărsat prinos din sîn- 
gele său în lupta eroică purtată 
împotriva dușmanilor din înăun
tru și din afară. Dealul Bobîl
nei unde ne-am adunat a- 
cum pentru a evoca memoria 
glorioșilor noștri eroi în fața de- 
legaților maselor muncitoare ro
mîne șl maghiare din patria noa
stră este poate, acela din 
locurile noastre însemnate In is
torie care — din perspectiva a 
520 de ani — iradiază șl va 
iradia și către generațiile viitoa
re, învățămintele sale apreciate 
în deplinătatea lor abia în zilele 
noastre.

de
Cuvîntul țăranului întovărășit 

Niculae Micu

Cuvtntarea tovarășului Emil Bodnăraș ♦
dealul Bobîlnei se afla 
militar al marei răs-

(Urmare din pag. l-a)

lovitură dată orînduirii feudale. 
Pentru veacurile ce au urmat ea 
a deschis calea altor răscoale ale 
iobagilor, sub conducerea lui 
Dosza, a lui Horia, Cloșca și Cri- 
șan, răscoale ce au zguduit te
meliile orînduirii feudale.

In istoria luptelor de clasă din 
țara noastră, răscoala de la Bo- 
bi'.na reprezintă una din cele mai 
luminoase pagini.

în focul acestor lupte de clasă 
duse de masele asuprite împotri
va exploatatorilor s-a făurit uni
tatea și frăția dintre oamenii 
muncii din patria noastră, indi
ferent de naționalitate. De aici 
au izvorît tradițiile revoluționare 
de luptă ale poporului romîn și 
naționalităților conlocuitoare, tra
diții de care sîntem mîndri și 
cărora partidul nostru și guver
nul țării le acordă o înaltă pre
țuire.

Unitatea de luptă a maselor 
exploatate, frăția oamenilor mun
cii reprezintă o forță de care ex
ploatatorii s-au temut întotdea
una. Burghezia și moșieiimea 
romînă șl maghiară din țara 
noastră au făcut totul pentru a 
dezbina această unitate. Semă- 
nînd vrajba națională și șovinis
mul, moșierii și capitaliștii în
cercau să izoleze oamenii mun
cii de diferite naționalități, să-i 
ațîțe pe unii împotriva altora, 
pentru a putea astfel să-i exploa
teze și să-i asuprească mai lesne. 
Aceasta a fost politica oficială a 
statului burghezo-moșieresc ro
mîn, a tuturor partidelor claselor 
exploatatoare, a grupărilor națio
naliste romîne, maghiare și ger
mane din țara noastră.

Partidul Comunist Romîn, cre
dincios învățăturii marxist-leni- Adunări Naționale, 
niște, a fost de la înființarea sa 
singurul partid politic din Ro- 
mînia care a aparat cu devota
ment interesele fundamentale ale 
poporului romîn și ale minorită- 
ților naționale. Sprijinindu-se pe 
experiența istorica a poporului 
nostru în lupta împotriva ex
ploatării, Partidul Comunist Ro
mîn a dus o luptă necruțătoare 
împotriva asupririi naționale, a 
demascat diversiunea naționalis
tă a claselor exploatatoare.

Frăția și unitatea de luptă a 
oamenilor muncii romîni și » 
naționalităților conlocuitoare s-a 
afirmat pe o treaptă superioară 
în lupta pentru cucerirea puterii 
politice, pentru instaurarea regi
mului democrat-popular, pentru 
făurirea statului muncitoresc ță
rănesc. Această frăție și unitate 
de luptă constituie una din cele 
mai valoroase tradiții ale mase- 

țara noastră, 
în experiența

lor muncitoare din 
un factor esențial 
lor revoluționară.

Acestei frății și 
luptă li închinăm __________
pe care îl dezvelim astăzi, ridi
cat din hotărîrea partidului și a 
guvernului în memoria țărani
lor romîni și maghiari, partici- 
panti la răscoala de la Bobîlna.

Tovarăși,
Politica națională leninistă a 

partidului nostru este politica de 
stat a puterii populare și este 
consfințită în Constituția țării. 
Regimul democrat popular a dat 
oamenilor muncii de toate na
ționalitățile adevărată libertate, 
drepturi depline și egale cu ale 
poporului romin, condiții de dez
voltare materială și culturală de 
neînchipuit în trecut. O mare în
florire a căpătat cultura națio
nală în formă și socialistă în 
conținut a minorităților naționa
le. Oamenii muncii de toate na
ționalitățile muncesc cot la cot 
în întreprinderi, gospodării co
lective, întovărășiri, instituții de 
cultura, pentru dezvoltarea și 
propășirea Republicii noastre. 
Prietenia și frăția de veacuri din
tre poporul romîn și minoritățile 
naționale a căpătat astăzi tn ța
ra noastră un conținut nou, so
cialist.

Dar moșierii și capitaliștii răs
turnați de la putere nu vor să 
renunțe la raiul pierdut. Cu spri
jinul cercurilor imperialiste el 
încearcă să folosească otrava n»-

unită(i de 
monumentul

ționalismului tn scopul submi
nării puterii democrat popular». 
Ei urmăresc să dezbine și să în
vrăjbească masele muncitoare de 
diferite naționalități, să le aba
tă de la lupta pentru socialism și 
prin aceasta să primejduiască 
realizările obținute tn anii pu
terii populare.

In acest sens sînt pline de în
vățăminte cele petrecute în 
timpul contrarevoluției din Un
garia. Contrarevoluția din Unga
ria era îndreptată nu numai îm
potriva cuceririlor democratice 
ale poporului maghiar. Ea ur
mărea dezbinarea și ura națio
nală între popoarele învecinate 
cu Ungaria, făcînd să reapară 
vechile lozinci șovine și revizio
niste, cu scopul de a lovi In in
teresele fundamentale ale oame
nilor muncii, în unitatea și prie
tenia țărilor socialiste. Poporul 
nostru a respins cu hotărlre și a 
demascat încercările provocatoa
re ale reacțiunii imperialiste, 
stînd neclintit. în frunte cu cla
sa muncitoare, în jurul partidu
lui și guvernului său. Educat în 
spiritul internaționalismului pro
letar, el și-a manifestat cu tărie 
deplina solidaritate, cu lupta 
clasei muncitoare șl a poporului 
maghiar, acordîndu-i, alături de 
Uniunea Sovietică și de celelalte 
țări ale lagărului socialist, din 
toată inima ajutorul necesar pen
tru înfrîngerea și lichidarea con
trarevoluției.

Hotărîrea fermă a 
nostru de a zădărnici
cercări de agitație șovină și na
ționalistă și-a găsit cea mai lar
gă expresie în declarația preșe
dintelui Consiliului de Miniștri, 
tovarășul Chivu Stoica, cu pri
lejul prezentării în fața Marii 

” în martie
1957, a programului politicii in
terne și externe a guvernului 
țării noastre.

Vom apăra Întotdeauna, ca lu
mina ochilor, unitatea și frăția 
dintre poporul romîn și naționa
litățile conlocuitoare, unitate care 
constituie unul din izvoarele for
ței și trăiniciei regimului demo
crat popular

Tovarăși,

In acesta zile poporul nostru 
se pregătește să Intîmpine cu 
noi succese în construcția socia
listă cea de a 10-a aniversare 1 
proclamării Republicii Populare 
Romîne, eveniment de seamă în 
istoria țării noastre. Republica 
Populară Romînă, stat al munci
torilor și țăranilor, este rezulta
tul luptei de veacuri a poporu
lui pentru eliberarea sa.

Ten elia statului nostru demo
crat-popular o constituie alianța 
de nezdruncinat dintre clasa 
muncitoare și țărănimea munci
toare. alianță făurită în focul 
luptei pentru răsturnarea regimu
lui burghezo-moșieresc și instau
rarea puterii populare. Ani de-a 
rlndul țărănimea a luptat Împo
triva asupritorilor, fără să poată 
scutura jugul exploatării. Nă
zuințele de veacuri ale țărănimii 
s-au înfăptuit abia în timpurile 
noastre, sub conducerea și cu 
sprijinul clasei muncitoare.

In Republica Populară Romt- 
nă strănepoții țăranilor căzuți 
de-a lungul veacurilor în lupta 
împotriva moșierilor și grofilor 
sînt azi stăpîni pe pămîntul pe 
care-1 muncesc, pămînt udat de 
sîngele și sudoarea strămoșilor 
lor. Cu ajutorul statului demo
crat-popular țărănimea își fău
rește an de an o viață mai îm
belșugată. S-a schimbat viața 
satelor noastre. Au fost stîrpite 
multe din bolile sociale. Analfa
betismul a fost lichidat, cultura 
și civilizația pătrund tot mai 
mult în rîndurile țărănimii.

Urmînd îndemnurile partidului, 
țărănimea noastră, ajutată de 
clasa muncitoare, pășește tot mai 
hotărit pe front larg la constru
irea socialismului la sate. In 
prezent sectorul socialist cuprin
de peste 46 la sută din suprafa
ța agricolă a țării. Mase tot mai 
largi ale țărănimii muncitoare 
din toate regiunile țării se con
ving pe baza faptelor de foioa
sei» muncii în comun a pămtntu- 
luL

De aici aflăm că țăranii, ro
mîni, unguri, s-au răsculat îm
preună în frăție de arme, că u- 
nul dintre conducători se intitu
lează „stegar al obștei locuitori
lor unguri și romîni din aceste 
părți ale Transilvaniei".

Prin actul de înțelegere, țăra
nii biruitori smulseră ușurări 
mari, ajunseră să șteargă sau să 
ușureze cele mai multe din sar
cinile de pînă atunci, dar toate 
nu erau decît o scurtă amăgire.

Nobilii nu numai că nu se 
dezarmară, ci dimpotrivă își 
strînseră rîndurile, se împăcară 
cu episcopul, 11 convinseră să 
scutească de dijme nobilimea 
mică ca s-o poată scoate din 
luptă și-i atrage din tabăra țărăni
mii în cea nobiliară. Chemară a- 
poi la luptă pe toți privilegiații 
țării, constituind în 6 septembrie 
la Căpîlna, acea faimoasă „Unio 
Trium Nationum" care a fost 
pusă apoi de veacuri la baza 
constituției Transilvaniei feudale.

O nouă luptă se dădu astfel 
pe lîngă Dej. Dar nobilii nici a- 
cum nu răzbiră pe țărani.

O amăgire mai male, și apoi o 
nouă reluare a luptei. Țăranii, 
desigur cu ajutorul populației 
sărace și a micilor meșteșugari 
din oraș ocupă acum Clujul.

Lupta cea mare, însă pe care 
o dădură apoi cu nobilii sub zi
durile Clujului, Intre Cluj și 
Mînăștur o pierduseră.

poporului nostru muncitor, față Șl BP°i se dezlănțuie răzbu- 
de tradițiile comune de luptă ro- narea; o răzbunare cruntă. Pe 9 
mino-maghiare, în spiritul dra
gostei față de scumpa noastră 
patrie. Republica Populară Ro- 
mînă. în care cei ce muncesc nu 
mai stnt asupriți și exploatați 
ci își făuresc prin muncă, sub 
conducerea partidului o Viată 
nouă, luminoasă.

să-și facă singuri draptate. Așa 
s-a întîmplat și acum 520 de ani 
aici la Bobîlna.

Pintre noi. strănepoții răsoula- 
ților de atunci, se mai vorbește 
și azi de această răscoală, ca și 
de alte lupte duse de sărăcimea 
satelor împotriva grofilor șt mo- 
șierilor. Astăzi însă visul pentru 
care au luptat și au muncit stră
moșii noștri, s-a realizat.

Mulțumim partidului clasei 
muncitoare și guvernului că ne-a 
dat prilejul să cinstim cum se 
cuvine amintirea acelora care au 
luptat, suferit și murit pentru pă
mînt. pentru o viată liberă, feri
cită și senină. Mulțumim parti
dului și guvernului pentru viata 
noastră de azi. care se deosebe
ște ca de la cer la pămînt de 
viața grea și amară a țărănimii 
din trecut.

Noi, urmașii acelor ce au lup. 
tat pe Bobîlna. sîntem mîndride 
faptele lor și făgăduim că le vom 
fi vrednici nepoți,

In numele țăranilor din satele 
Antăș, Buduș, Olpret și din alte 
sate ai căror strămoși au luat 
parte la răscoala țăranilor din a- 
nul 1437 aici pe Bobîlna, mă în
cumet să zic și eu cîteva cuvinte.

Crîncene zile de viață au dus 
moșii noștri în acea vreme, cînd 
lucrau cu zilele pentru un pătrar 
de mălai ori o cupă de făină la 
bogătași, slujeau domnii grofi, 
baroni, și biserica pwpistășească, 
din tată în fiu. fără să știe de o 
leacă de hodină. m'încînd mălaiul 
gol, dormind în ieslele vitelor 
sau alături de ele. singurele ca- 
re-1 iubeau, îl încălzeau și care-i 
înțelegeau cintecul de durere zis 
din frunză sau tras din fluier, 
cînd durerea nu-i mai încăpea în 
inimă.

Atunci cînd cântecul nu le-a pu
tut stînpăra necazul inimii, cînd 
nu mai puteau răbda oovara asu
pririi, strămoșii noștri, romini și 
unguri laolaltă, au pus mîria pe 
topor și coasă Și au încercat

lui. Era apogeul răscoalei. în
crezători în hîrtia scrisă o parte 
din răsculați s-au întors liniștiți 
pe la oasele lor. Mica nobilime 
săracă, aflată încă de partea ță
ranilor în primele lupte, a fost 
ademenită de magnați prin făgă- 
duinți. Folosindu-se de momentul 
de liniște, păturile de sus ale no
bilimii din județ, ale secuimii și 
ale orașelor săsești, au realizat 
celebrul front unit de la Căpîlna

In rîndun rărite, dar cu atlt 
mai dîrji au reluat lupta pe via
ță și pe moarte cei mai con- 
știenți din romînii șl maghiarii 
rămași Ia Bobîlna, după ce prin
seseră de veste pregătirile no
bilimii. Lingă satul Apatiu, deci 
iarăși pe aceste meleaguri, la sfîr- 
șitul lunii septembrie, străluci
toarea sabie nobiliară ta din nou 
știrbită de tăria stîncii care era 
voința de victorie a țărănimii. 
Cel de-al doilea tratat de la Mî- 
năștur din 6 octombrie a schi
țat, ce-i drept, din nou revendi
cările iobagilor, dar în urma 
puterii lor scăzute, o făcea de 
data aceasta într-o formă mult 
mai puțin corespunzătoare.

Textul celor două tratate de la 
Mînăștur vorbește de „obștea 
maghiarilor și romînilor" — ceea 
ce înseamnă că accentuiază uni
tatea maselor țărănești iobage 
din Ardeal.

Unuia din semnatarii tratatu
lui, tai Paul Nagy de Vojdahaza 
i se spune în același text „ste
garul țăranilor maghiari și ro
mîni". Apoi printre conducătorii 
răscoalei este amintit și Mihai! 
Valahul din Viragosberek, ceea 
ce constituie o indiscutabilă do
vadă a faptului că, dîndu-și sea
ma de soarta lor identică, țăra
nii romîni și maghiari s-au or
ganizat conștient intr-o singură 
tabără și tot conștient ei au lup
tat uniți împotriva despotismului 
apăsător al latifundiarilor.

La fel cu toate răscoalele ță
rănești din Evul Mediu și răs
coala țărănească de la 1437 din 
Ardeal s-a soldat cu o înfrînge- 
re: țărănimea singură nu putea 
crea premizele dezvoltării so
ciale.

Tovarăși, țn lumina învățături
lor marxist-leniniste și a înfăp- 

de toa- 
din pa- 
sub do- 
de sub 
în mod 
dezVol-

Cuvîntul tov. Remus BothAici pe 
epicentrul 
coaie țărănești de la 1437 din 
Ardeal, care a zguduit cu tita
nică forță edificiul societății feu
dale, împărțită tn asupritori, la
tifundiarii clerici și laici și în 
iobagi asupriți, lipsiți de rodul 
muncii lor amarnice și grele.

Cei care în numele țărănimii 
ardelene sărăcite și înjosite au 
pornit primii la luptă în primă
vara anului 1437 au fost romînii 
și maghiarii din satele de pe So
meș. „Cu nemăsurată putere, a- 
semenea, puhoaielor de apă s-au 
revărsat' țăranii de pretutindeni
— informează unul din izvoare
— voiau să pună stăpînire pe 
toată țara și puterea lor într-a- 
tît a fost crescută înctt multă 
vreme nemeșii armați n-au cute
zat a li se pune împotrivă".

Țăranii, hotărîți să . înfrunte 
chiar moartea pentru a putea 
cuceri elementarele drepturi ale 
omului, și-au ales drept tabără 
și loc de adunare dealul Bobîl
nei, unde s-au înconjurat de șan
țuri, inlenționînd să transforme 
înălțimea în fortăreață după mo
dul husit. Cînd voevodul Csaky 
Laszlo, mtnat de o tipică cruzi
me de magnat, a poruncit uci
derea soliei ce prezenta revendi
cările țărănimii, paharul prea 
plin s-a revărsat: pe la sfîrșitul 
lunii iunie hotărîrea dtrză și pli
nă de însuflețire a țăranilor a 
lovit pe aceste meleaguri cu a- 
tîta putere trupele nobiliare înar
mate pînă în dinți, dar puse în 
derută de atacul năpraznic al 
iobagilor fanatizați de ură, îneît 
ele au fost aproape cu desăvîr- 
șire nimicite.

Ingîmfații nobili, obișnuiți nu
mai să^ dea porunci, s-au văzut 
siliți să înceapă tratative cu re
prezentanții propriilor lor țărani, 
pe care nu mai puteau să-i țină 
în frîu.

Astfel dar, la 6 iulie, în con- 
ventul^ din Mînăștur, ei au tre
buit să fixeze și prin scris rezol
varea favorabilă a celor mai ar
zătoare dintre problemele ioba
gilor maghiari și romîni și să 
admită chiar adunarea anuală • 
reprezentanților țărănimii care 
trebuiau să vină tot aici la Bobîl
na pentru a lua tn seamă care 
moșier a Îndrăznit să nesocoteas
că vreunul din punctele tratatu-

Recoltele bogate ale gospodă
riilor colective și ale întovărăși
rilor fruntașe, creșterea venituri
lor colectiviștilor și întovărășiți- 
lor, dovedesc că singura cale 
care duce la lichidarea definitivă 
a exploatării, la o viață îndestu
lată a țărănimii muncitoare, este 
calea arătată de nartid, calea a- 
griculturii socialiste.

Tovarăși,
In munca sa pentru constru

irea socialismului, poporul nostru 
nu este singur. El are astăzi 
prieteni puternici și de nădejde 
în marea Uniune Sovietică și ce
lelalte țări socialiste.

Forța prieteniei și frăției din
tre țările socialiste s-a manifes
tat mai puternic ca oricînd cu 
prilejul măreței sărbători a 40 de 
ani de la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie.

Declarația Consfătuirii repre
zentanților partidelor comuniste 
și muncitorești din țările socia
liste exprimă coeziunea și unita
tea deplină a țărilor socialiste 
în frunte cu Uniunea Sovietică, 
hotărîrea lor neclintită de a 
merge înainte sub steagul birui
tor al marxism-leninismului. pe 
drumul deschis de Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie.

Reprezentanții a 64 de partide 
comuniste și muncitorești din în
treaga lume au adoptat „Mani
festul Păcii", oare exprimă năzu
ința cea mai scumpă a popoarelor 
de pretutindeni: lupta pentru 
menținerea șl apătarea păcii.

Documentele de însemnătate 
istorică semnate la Moscova au 
fost salutate cu bucurie de în
tregul nostru popor, de 
luptătoare pentru pace 
greș de pretutindeni, 
muncii din țara noastră 
șează din toată inima 
idei cuprinse In aceste documen
te, care corespund întru total 
năzuințelor și intereselor vitale 
ale poporului.

Patriotismul fierbinte șl voin
ța de pace a poporului romîn se 
manifestă în munoa sa plină de 
avînt pentru întărirea statului 
democrat-popular, pentru înflo
rirea patriei, pentru înfăptuirea 
politicii partidului și guvernului 
de construire a socialismului șl 
apărare a păcii.

Poporul nostru știe că ortndu- 
irea socială și de stat pe care 
și-a făurit-o este chezășia viito
rului său luminos, a fericirii și 
bunăstării celor ce muncesc. 
Regimul democrat-popular este 
cea mai democratică și mai trai
nică orînduire din istoria de pînă 
acum a poporului nostru. Nu 
există forță în lume care să 
abată poporul romîn de la calea 
pe care și-a ales-o, calea demo
crației populare, calea construirii 
socialismului.

Să întărim necontenit alianța 
dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare. Să consolidăm 
prietenia trainică dintre poporul 
romîn și minoritățile naționale. 
Uniți în jurul Partidului Munci
toresc Romîn și al guvernului 
țării să întărim tot mai mult le
găturile de prietenie frățească 
cu marea Uniune Sovietică și ță
rile socialiste și solidaritatea cu 
toate forțele iubitoare de pace 
din lumea întreagă.

Amintirea eroicei răscoale de 
la Bobîlna însuflețește poporul 
nostru în lupta pentru apărarea 
și dezvoltarea mărețelor sale 
cuceriri revoluționare, pentru în
florirea patriei noastre libere. ______

Slavă eroilor care și-au jertfit tul la viață, libertatea, pămîntul, 
viața în lupta pentrui eliberarea - . .................... .
socială și națională a poporului I

Trăiască 
muncitoare 
toare I

Trăiască prietenia și frăția de 
luptă a poporului romîn cu mi
noritățile naționale I

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn și Guvernul Republicii 
Populare Romîne!

In numele C.C. al P.M.R. și al 
Guvernului R. P. Romîne inaugu
rez monumentul închinat eroicei 
răscoale de la Bobîlna și aminti
rii țăranilor romîni și maghiari 
ce s-au jertfit pentru viitorul lu
minos al patriei noastra

In numele Comitetului raional 
Dej al Partidului Muncitoresc 
Romin și al Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular. în numele 
populației raionului nostru, ne 
angajăm să păstrăm cu grijă a- 
cest monument ridicat în amin
tirea răscoalei de acum 520 ani.

Noi păstrăm vie în inimi ima
ginea acestei luminoase și zbu
ciumate pagini din lupta comună 
a iobagilor romini și maghiari 
împotriva asupritorilor lor, pen
tru .dreptate și o viată mai bună. 
Vom face cunoscută această lup-

tă tuturor celor ce muncesc din 
raionul nostru, pentru ca astfel 
să-i educăm în spiritul dragostei 
fată de trecutul revoluționar al

Cuvîntarea țăranului 
colectivist Szalantai Sandor

forțele 
și pro- 
Oamenii 
îmbrăți- 
mărețele

alianța dintre clasa 
și țărănimea munci-

tuirilor din viața noastră 
te zilele, oamenii muncii 
trla noastră, eliberați de 
minația imperialistă și 
jugul fascist, văd astăzi 
neîndoielnic că pe scena 
țării sociale o singură forță este 
în state să croiască drumuri: 
alianța clasei muncitoare și a ță
ranilor muncitori, uniți în munca 
de construire a socialismului, sub 
conducerea clasei muncitoare, 
îndrumați de partid.

Astăzi, cînd oamenii muncii 
romini și maghiari din R.P. Ro
mînă consideră că cea mal sfîn- 
tă îndatorire a lor este propăși
rea patriei comune prin munca 
lor de construcție, dusă umăr la 
umăr pentru realizarea socialis
mului, ei au învățat să prețuiască 
jertfa de sînge adusă pentru 
cauza comuna de către martirii 
romîni și maghiari ai răscoalei 
de la Bobîlna.

In monumentul ridicat pe dea
lul Bobîlnei oamenii muncii ro
mîni și maghiari, credincioși tra
dițiilor progresiste ale trecutului, 
văd simbolul istoric semimilenar 
al unirii lor pentru totdeauna.

Aflîndu-ne în fața acestui mă
reț monument, ridicat pe locul 
unde cu 520 de ani în urmă au 
Căzut în lupta pentru libertate și 
dreptate țăranii iobagi, romini și 
maghiari, gîndurlle noastre se în 
dreaptă spre acei, care au udat cu 
sîngele lor acest pămînt pentru 
ca el să devină al celor ce-1 mun
cesc.

Sîngele vărsat în lupta împo
triva dușmanului comun — feu
dalismul — nu a curs în zadar. 
In focul luptelor din 1437 și al 
celor din secolele următoare s-au 
întărit legăturile de prietenie și 
frăție dintre romini și maghiari, 
s-a întărit încrederea că prin 
luptă unită vor putea înlătura 
crunta exploatare a feudalilor și 
a bisericii catolice. Visul pentru 
care a sîngerat ani de-a rîndul 
țărănimea a putut fi realizat nu-

mai prin lupta crîncenă dusă tn 
alianță cu clasa muncitoare, sub 
conducerea partidului.

Stăpin pe pămîntul pentru 
care țărănimea a luptat sute de 
ani, țăranul duce azi o viață o- 
metlească, fără grija zilei de 
miine. Pentru aceasta mulțumim 
din inimă partidului, guvernului 
și clasei muncitoare și ne anga
jăm să luptăm și mai departe, 
strîns uniți, Sub conducerea par
tidului, pentru a ne clădi o viață 
mai bună pentru noi și copiii no
ștri, pentru ca nici odată să nu 
se mai întoarcă vremurile atît 
de grele de altădată.

Vom întări mereu prietenia 
dintre TOmîni și maghiari, vom 
munci împreună, cot la cot, pen
tru întărirea și înflorirea patriei 
noastre comune, Republica Popu
lară Romînă.

dintre conducătorii prinși nobilii 
ti tfrîră tn tabăra lor de le Turda 
unde ti traseră pe toți în țeapă. 
Pe țăranii ceilalți care Ie căzură 
tn mină—după cronicarul Bonfi- 
nlus — pe mulți ti omorîră, Ia 
cei mai' mulți le scoaseră ochii, 
le tăiară nasurile, urechile, bu
zele sau mtinile, Incit cu aceste 
semne să poarte peste tot locul 
printre semenii lor, groaza de a 
se mai încumeta la răzvrătire.

Lupta cea mare a Iobagilor, 
romîni și unguri deopotrivă, îm
potriva împilării feudale nu s-a 
sfîrșit cu aceasta, ci abia a în
ceput. Și țăranilor acestor locuri 
ajutați de meșteșugari și de lo
cuitorii de la orașe și de Ia sate, 
le revine marele merit, de a fi 
început-o. Urmașii lor de astăzi 
pot privi cu mîndrie înapoi spre 
strămoșii lor. In cinstea luptei și 
jertfei cărora regimul 
popular a ridicat acest 
ment.

Astăzi tot acest trecut
me, de clăci, de daturi (daruri), 
sub atitea titluri, de țăranul io
bag nici nu le mai putea tine 
șirul, tot acest trecut de împila
re și exploatare feudală este pe 
veci tnmormtntat, fără nădejde 
de a mai putea reînvia vreoda
tă. După lupte de veacuri, țăra
nul iobăgit atunci, astăzi este om 
liber, stăpin al pămtntului pe 
care l-a lucrat attia amar 
de vreme pentru stăpînii săi no
bili. Descătușat de servitute, In 
frăție cu muncitorimea, tub con
ducerea partidului și guvernului, 
el se găsește pe calea progresu
lui, a ridicării agriculturii prin 
îmbunătățiri tehnice, prin meca
nizare, prin întovărășiri, prin 
gospodării colective sau de stat. 
Țăranii romini șl unguri de aici, 
care au luptat atunci alături, e- 
cum muncesc alături, tn bună 
Înțelegere, pentru îmbunătățirea 
vieții proprii și a întregului po
por muncitor.

nostru
monu-

de di|-

Cuvîntul acad David Prodan

Cuvîntul tov. Ungur Ion, 
președintele comitetului executiv 

al sfatului popular Bobîlna
Tovarăși,

Permiteți-mi ca fri numele co
mitetului executiv al sfatului 
popular comunal și al țăranilor 
muncitori din comuna Olpret să 
mulțumesc Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale pentru că a dat 
ascultare cererii noastre și a a- 
probat ca de acum înainte co
muna Olpret să poarte numele 
de Bobîlna.

Pămîntul nostru este îmbibat 
de sîngele iobagilor răsculați a- 
cum 520 de ani contra tiraniei 
boierești. Hotarul nostru a fost 
presărat cu mormintele luptători-

lor căzu ți. Memoria lor a fost 
păstrată de întreg poporul mun
citor și va fi păstrată în inimile 
noastre.

Asigurăm Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
guvernul R.P. Romîne și Prezi
diul Marii Adunări Naționale că 
vom îngriji cu cea mai mare 
strictețe monumentul ridicat în 
memoria răscoalei de la Bobîlna 
și vom face totul pentru a fi 
demni de cinstea care ni s-a a- 
cordat, ca de azi înainte să ne 
putem numi locuitori ai comunei 
Bobîlna.

Cuvîntul muncitorului Mihai 
Ciolan de la Atelierele C. F. R 

„16 Februarie44
Acum 520 de ani, în Transil

vania, țăranii iobagi romîni și 
maghiari s-au ridicat la luptă 
împotriva feudalilor asupritori și 
jefuitori. Ei s-au convins că drep- 

nu pot fi obținute decît prin lupte 
crîncene. Clasa exploatatoare n-a 
renunțat nici odată de bună voie 
la privilegiile sale.

Răscoala de la Bobîlna repre
zintă o pagină glorioasă din lup
ta comună a iobagilor romîni și 
maghiari din Transilvania împo
triva jugului feudal. Răscoalei io
bagilor — conduși de Budai Nagy 
Antal, Ion Iacob, Paul Nagy și al
ții — i s-au alăturat păturile de 
jos ale orașelor și în special lu
crătorii, care au participat activ 
în luptă. Din rîndurile acestora 
s-au ridicat luptători curajoși și 
talentați ai răscoalei.

Răscoala da la Bobîlna a feat

înfrîntă, dar lupta păturilor asu
prite romîne, maghiare și de alte 
naționalități a continuat. Realiza, 
rea năzuințelor maselor populare, 
pentru care s-au făcut atîtea 
jertfe secole la rtnd, s-a înfăp
tuit abia în zilele noastre. Clasa 
muncitoare în alianță cu țărăni
mea muncitoare avînd în fruntea 
sa un partid leninist — Partidul 
Comunist Romîn — a instaurat în 
țară puterea populară făcînd ast
fel posibilă desființarea pentru 
totdeauna a exploatării omului de 
către om.

Astăzi, întregul popor, sub con
ducerea înțeleaptă a partidului, 
luptă plin de abnegație pentru 
construirea socialismului, atît la 
orașe cît și la sate.

Urmașii iobagilor care și-au 
vărsat sîngele la Bobîlna, își fă- 
resc • viață nou, un viitor lumi
na»,

Răscoala de acum 520 de ani a 
țărănimii din aceste părți ale 
țării noastre este prima din răs
coalele mari ale țărănimii din 
Transilvania, prima ridicare ge
nerală a țărănimii iobăgite Îm
potriva stăpînilor ei feudali. Ca 
orice răscoală țărănească ea nu 
a Izbucnit dintr-o singură oauză. 
A izbucnit din 
grele, generale 
Îndepărtate sau ___ _
care toate pot fi cuprinse fn 3 
cuvinte: îngreunarea sarcinilor 
lobăgești.

Stăpînii feudali, sprijinindu-se 
pe statul lor și pe biserică, și-au 
sporit mereu moșiile și puterea, 
supunînd puterii lor, țărănimea. 
Sarcinile iobagului față d« stă- 
pînul său sporeau mereu, sub tot 
mai multe titluri. Stăpînul feu
dal lua supusului său birul pă- 
mintalul, 11 lua părți din produ
se, din grîne, din vin, îi lua dij
mă din oi, din porci, stupi. Din 
grtne și din vin a zecea parte 
î-o lua biserica. Stăpînul li mai 
lua darul de sărbători, zile 
de lucru la cîmp sau la 
cetate, la morile și iazurile sale. 
Stăpînul își făcea venituri în 
dauna iui ți indirect, folosin
du-se de drepturile sale de moră- 
rlt, crîșmărit, măcelărit, vînat, 
pescuit, din drepturile sale de a 
strînge bani de la iobagi, dările 
către stat, dijma către biserică, 
căci îndatoririle iobagului nu se 
reduceau numai la cele către stă- 
pîn. Feudalul, fiind și stăpînul 
și judecătorul iobagului său, se 
putea încumeta, nepedepsit, la 
cele mai felurite abuzuri în folo
sirea drepturilor sale. Ba și-a 
făcuț obicei să ia și Iobagului 
mort averea, obligind pe moște
nitori, care nu puteau trăi fără 
ea, s-o răscumpere.

Foarte supărătoare se arată în 
acel moment dijma bisericească, 
abuzurile la strîngerea ei, mai 
ales cînd o strîngeau pentru e- 
piscopi de la iobagi, stăpînii lor, 
sau cînd ea trebuia răscumpă
rată cu bani.

Răscoala izbucni aici tn ținu
tul Someșului, în comitatele Cluj 
și Dobîca. O altă mișcare, inde
pendent de aceasta, izbucni In 
părțile Sătmarului. Răscoala se 
întinde cu repeziciune.
Nobilii, îngroziți, pun și ei mîna 

pe arme. înainte de a se lovi 
cu ei, țăranii încearcă o înțelege
re, cerîndu-le — după cum înșiși 
spun — „să scoată capetele lor 
din jugul nesuferit al robiei". 
Nobilii, însă încrezători în pu
terea armelor „astupîndu-ți ura-

cauze multe ți 
sau locale, mai 
apropiate, dar

chile la rugămințile lor", deca
pitează pe trimiși și Ii taie în 
bucăți. Ceea ce căzu ca uleiul pe 
foc. Lupta se dezlănțui cu o nouă 
furie. In fața nobilimii călare, 
țăîanii pedeștri se întăriseră pe 
dealul Bobîlna, înconjurtndu-se 
după felul de luptă al husiților 
cu șanțuri și cu câre. Țăranii 
luptară aci cu înverșunare, lo
veau din sus pe nobilii care tre
buiau să atace din jos. Căzură 
mulți și de o parte și de alta. 
Nobilii insă nu putură pătrunde 
în tabăra țărănimii. încercară a- 
tunci o înșelăciune. Ca să cîștige 
timp pentru întărirea oastei lor, 

i, nobilii propuseră ei acum pace 
i. țărănimii. Și astfel se născu ac

tul istoric de la 6 iulie 1437, cel 
mai însemnat document din is
toria îndepărtată a Transilvaniei.

Masă oferită de Comitetul 
Executiv al Sfatului Popular 

Regional Cluj 
în cinstea Invltafllor

CLUJ 2 (Agerpres). — Durui* 
nici seara Comitetul regional Cluj 
al P.M.R. și comitetul executiv al 
sfatului popular regional au oferit 
o masă în cinstea incitaților la 
aniversarea împlinirii a 520 de 
ani de la răscoala de la Bobîlna,

Au luat parte membrii delega
ției de partid și guvernamentale 
care a participat la festivități, în 
frunte cu tovarășul Emil Bodnă
raș, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, repre
zentanți ai autorităților locale de 
partid și de stat, fruntași ai vieții 
științifice și culturale, muncitori 
și țărani muncitori romini și 
maghiari.

/n cursul reuniunii au răstit 
toasturi tovarășii Emil Bodnăraș, 
Janos Fazekaș, V. Vaida. Fr. Kulc- 
mr, Nagy Istvan, acad. Raluca Ri- 
pan, acad. C, Daicoviciu, prof, 
univ. Balogh Edgar, acad. A, 
Moga, țăranul muncitor Nicolae 
Micti, loan Ungur, președintele 
sfatului popular al comunei Bo
bîlna, arh. Virgil 
monumentului de

Vorbitorii c_ ___  ____
Partidul Muncitoresc Romin și 
guvernul R.P. Romîne, pentru 
unitatea frățească a oamenilor 
muncii romini și maghiari, pentru 
victoria construcției socialiste și 
înflorirea culturii în patria noa
stră.

Salvanu, autorul 
la Bobîlna.

au închinat pentru

Răscoala de la Bobîlna va f * 
sărbătorită în fiecare an
CLUJ 2 (Agerpres). — Comi

tetul regional Cluj al P.M.R. și co
mitetul executiv al sfatului popu
lar regional, finind seama de pro
punerile care au fost făcute cu 
prilejul sărbătoririi împlinirii a 
520 ani de la răscoala da la

Bobîlna, 
sărbători 
care an 
oare vor 
Bobîlna, , _________
memoriei eroicilor iobagi roxnînl 
fi maghiari.

au luai botărîrea de a 
acest eveniment în fie- 

prin adunări populare 
fi organizate pe dealul 
la monumentul închinat
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* Reprezentantul Siriei demască politica colonialistă a Franței
NEW YORK 1 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 30 noiem
brie, !n Comitetul Politic al A- 
dunării Generale a continuat dis- 
cutrrea problemei algeriene. A 
rostit o amplă cuvîntare Zein ed 
Din, reprezentantul Siriei, care a 
analizat multilateral problema 
algeriană și a demascat politica 
colonialistă a Franței.

Delegatul Siriei a amintit că 
rezoluția sesiunii precedente a 
Adunării Generale, adoptată la 
15 februarie 1957 și care preco
niza reglementarea pașnică a pro
blemei algeriene pe calea trata
tivelor. nu a fost îndeplinită. 
Franța continuă să afirme că 
problema algeriană ar fi o ches
tiune internă a ei și respinge 
tratative pe baza recunoașterii 
independentei Algeriei. Ca rezul
tat, a spus Zein ed Din, războiul 
sîngeros și pustiitor din Algeria 
continuă, luînd amploare tot mai 
mare.

Delegatul Siriei a scos tn evi
dență faptul că speranțele guver
nului francez de „pacificare" mi
litară în Algeria sînt zadarnice. 
In anul care a trecut, a spus el, 
forțele armate algeriene s-au mă
rit de trei ori și au atins un 
efectiv de 100.000 oameni. Ele 
sînt mai bine înzestrate și instru
ite decît acum un an.

Analizînd situația din Algeria, 
Zein ed Din a subliniat că acolo 
nu este o rebeliune a unui grup 
oarecare, ci o adevărată revolu
ție înfăptuită de poporul care s-a 
ridicat pentru a pune capăt do-

Situația în IFMI este încordata
RABAT 2 (Agerpres). — Potri

vit relatărilor agențiilor de pre
să situația in posesiunea spaniolă 
Ifni continuă să fie încordată. In 
ciuda comunicatelor optimiste ale 
guvernului de la Madrid, partiza
nii marocani continuă să dețină 
terenul ciștigat în cele opt zile de 
lupte. Agenția France Presse re
latează că în întreaga regiune 
muntoasă din interiorul posesiu
nii Ifni și de la frontiera sa, 
„răsculații sînt în mod practic stă- 
pîni pe situație". Cele două pos
turi de la Tiliuine de la extremi
tatea de sud-est a posesiunii și de 
la Tirurza de la nord-est situate 
la o distanță de 50 de km. unul 
de celălalt care sînt cele mai im-

portante centre ale administrației 
spaniole din zona Ifni, în afară 
de capitala acestui teritoriu, de
ținute de forțele spaniole însă a- 
rată France Presse „se află com
plect încercuite de partizanii ma
rocani". La Tiliuine, relatează 
France Presse, unde bombarda
mentele spaniole sînt deosebit de 
intense, răsculații marocani aș
teaptă căderea nopții pentru a 
întreprinde atacuri de hărțuire 
împotriva postului spaniol. Agen
ția France Presse relatează de a- 
semenea că o serie de posturi de 
mai mică importanță au fost eva
cuate de garnizoanele spaniole în 
fața atacului insurgenților care 
le-au ocupat șl distrus.

minațiel străine, a limlti privile
giile minorității exploatatoare a- 
flată la putere și pentru a scoate 
Algeria din stzrea de înapoiere 
economică și culturală moștenită 
de la regimul colonial.

Delegatul Siriei a subliniat că 
problema independenței Algeriei 
a. încetat de a mai fi o problemă 
pur juridică, că pe o parte a te
ritoriului Algeriei poporul își 
exercită deja suveranitatea și are 
o' Edministratie proprie care asi
gură ordinea și securitatea in
ternă, percepe impozite, exercită 
toate funcțiile unui guvern.

Citind în mod exclusiv surse 
franceze. Zein ed Din a prezen
tat fapte care dovedesc fărădele
gile monstruoase puse la cale de 
autoritățile militare franceze îm
potriva populației Algeriei. El a 
dat citire extraselor din ordinele 
adresate trupelor franceze în 
care se spunea că toți cei sus- 
pecți trebuie împușcati pe loc.

Trecînd l-a aspectele internațio- 
nale ale problemei algeriene, 
Zein ed Din a arătat că chiar gu
vernul francez, deși continuă să 
privească problema algeriană ca 
o problemă internă a sa, a recu
noscut de fapt caracterul inter
național al acestei probleme, exa- 
minînd-o în cadrul tratativelor 
cu Statele Unite ale Americii și 
cu Anglia.

Delegatul Siriei a scos în evi
dență totala netemeinicie a teo
riei „vidului** care s-ar forma în 
Algeria în cazul eliberării ei. vid 
care ar urma să fie umplut de 
comunism sau de „imperialismul 
arab**.

Zein ed Din a subliniat că cu
cerirea independenței de către 
Algeria nu va duce la crearea u- 
nui ..vid“. ci la constituirea unui 
stat algerian suveran.

Delegatul Siriei a scos în re
lief întreaga absurditate a flecă
relilor despre „imperialismul a- 
rab** și despre primejdia „pene
trației comuniste*4.

Analizînd legăturile dintre pro-

ble-ma algeriană șl politica blocu
lui nord-atlantic. delegatul Siriei 
a amintit cuvintele lui Spaak, se
cretarul general al N.A.T.O., că 
„poziția N.A.T.O. în problema al
geriană este identică cu poziția 
Franței44. Uniunea nord-atlantică 
s-a transformat întT-o unealtă 
de luptă împotriva mișcării de e- 
liberare a popoarelor dependente. 
Delegatul sirian a arătat de ase
menea că ajutorul financiar și 
militar american acordat Fran
ței este folosit împotriva poporu
lui algerian și primejduiește pa
cea în întregul Orient Arab.

★
In scurta 6 a cuvîintare, repre

zentantul Angliei, Noble, a încer
cat să justifice politica guvernu
lui francez în Algeria.

Reprezentantul Franței, Pineau, 
a declarat fățiș că el a luat cu- 
vîntul deoarece nu dorește ca 
Comitetul Politic să rămînă sub 
impresia declarației reprezentan
tului Siriei. Dar încercarea lui 
Pineau de a „împrăștia această 
impresie*4 s-a redus doar la aiir- 
mații ca represiunile împotriva 
poporului algerian, „nu sînt fe
nomene generale*4, și la conside- 
rațiuni răsuflate asupra „primej
diei comuniste*4 ce ar pîndi Si
ria.

Luînd cuvîntul pentru a doua 
oară, reprezentantul Siriei a su
bliniat că declarația lui Pineau a 
confirmat odată mai mult că se 
pun la cale represiuni împotriva 
poporului algerian. Răspunzînd 
lui Pineau, Zein ed Din a decla
rat : „Dacă Franța năzuiește cu 
adevărat spre reglementarea paș
nică a problemei algeriene, atunci 
poate fi găsit un teren comun. 
Dacă însă Franța va promova și 
de acum înainte actuala ei poli
tică, poporul algerian va putea 
și va trebui să folosească pentru 
eliberarea sa toate mijloacele de 
care dispune, iar țările arabe și 
alte țări vor trebui să se situeze 
pe o poziție care să corespundă 
intereselor dreptății**.

Lansarea sateliților artificiali deschide

MARI PERSPECTIVE 
pentru TELEVIZIUNE

La Moscova a apărut;

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite: Editura de stat 
pentru literatură beletristică a pu
blicat culegerea „V. I. Lenin 
despre literatură șl artă44.

Cartea cuprinde numeroase ma
teriale consacrate problemelor 
partinității literaturii, învățăturii 
lui Lenin despre construcția noii 
culturi în condițiile dictaturii 
proletariatului, articole, scrisori, 
opinii caracterizînd vederile lite
rare ale Iui V. I. Lenin, interesul 
Iul profund pentru artă, creația 
unor scriitori, artiști, compozitori. 
Capitole speciale cuprind articole 
și fragmente despre L. N. Tolstci, 
numeroase scrisori despre M. 
Gorki șl adresate lui.

In anexă sînt publicate decrete 
șl hotărîri ale Consiliului Comi
sarilor Poporului pentru proble
mele culturii, semnate de V. I. 
Lenin.

—•—

Delegația 
parlamentară romînă
în drum spre patrie

VARȘOVIA 2 Corespondentul 
Agerpres transmite : La 1 decem
brie delegația Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne. care timp 
de zece zile a vizitat R. P. Polo
nă la invitația Seimului R. P. Po
lone, a plecat cu trenul spre pa
trie. La gara principală din Var
șovia, împodobită cu drapelele de 
stat ate R, J?. Romîne și R. P. 
Polone, (îeiegația Marii Adunări 
Naționale, în frunte cu tovarășul 
Constantin Pîrvulescu, membru 
al Biroului Politic al C. C. al 
P.M.R., președintele 'Marii Adu
nări Naționale, a fost condusă de 
Czeslaw Wycech, mareșalul Sei
mului R. P. Polone, Boleslaw 
Podedworny, vicepreședintele Con
siliului de Stat, J. Jodlowski, 
vicemareșalul Seimului și de nu
meroși deputați în Seimul R. P. 
Polone. De asemenea a fost de 
față ambasadorul R. P. Romîne 
în Polonia, Marin Florea lonescu.

Parlamentarii romîni sînt în
soțiți pînă la granița poloneză de 
deputății în Seim Z. Garstecki și 
F. Widi Wierski. De asemenea de
legația este însoțită din partea 
ambasadei R. P. Romîne la Var
șovia de Ion Rusu, atașat de am
basadă.
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Plenara Comitetului 
organizațiilor de tineret 

diu U. R. & S.
MOSCOVA 2 (Agerpres). •—« 

TASS transmite: La 30 noiem
brie a avut loc Plenara Co
mitetului organizațiilor de ti
neret din U.R.S.S., consacrată 
rezultatelor activității comite
tului in 1957 și sarcinilor pe 
1958. S. Romanovski, preșe
dintele Comitetului, a prezen- 
tat raportul „Rezultatele acti
vității pe 1957 și sarcinile vii
toare ale Comitetului organi
zațiilor de tineret din U.R.a.S."

Raportorul a scos in eviden
ță succesul celui de-al Vl-lea 
i estival Mondial al Tineretu
lui și Studenților care a avut 
loc in Uniunea Sovietică. Li a 
precizat că la Festival au luat 
parte reprezentanți a 1.500 de 
diferite organizații și a 131 de 
țări.

In continuare, S. Romanov
ski, a arătat că Comitetul În
treține în prezent legături cu 
aproape 550 organizași din 98 
de țari (față de 220 organiza
ții din 73 de țări acum un 
an), in perioada la care se re- 
îera raportul a spus S. Ro- 
manovsai, in afara celor 31.0u0 
participant străini la Festival, 
uniunea Sovietică a găzduit 
9b delegații de tinerei, stu
denți și copii. în aceeași pe
rioadă 108 delegații ale tine
retului sovietic au tost în 
străinătate.

Raportorul a scos în eviden. 
ța marea contribuție a tinere
lor și tinerilor sovietici la în
tărirea colaborării internațio
nale. S-au extins considerabil 
legăturile tineretului sovietic 
cu diferite organizații de ti
neret și studențești din țările 
capitaliste și coloniale, in ul
tima vreme Comitetul organi
zațiilor de tineret din U.R.S.S. 
a stabilit o colaborare activă 
cu U.N.E.S.C.O.

Plenara a examinat planul 
de activitate a Comitetului pe 
1958 și sarcinile lui pe linia 
întăririi și extinderii legături
lor internaționale ale tineretu
lui sovietic cu tineretul celor-, 
lalte țări

In 1958 tn U.R.S.S. se vor 
organiza un seminar cu tema 
„Folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice și tineretul", o

tabără turistică Internațională, 
o tabără voluntară Internațio
nală de construcții, un semi
nar internațional al studenților 
care învață limba și literatu
ra rusă etc. Se prevede parti
ciparea la 11 manifestări in
ternaționale ale tineretului șl 
studenților. Se așteaptă ca 
Uniunea Sovietică să fie vizi
tată de 73 delegații din 28 de 
țări. 58 delegații ale tineretu
lui sovietic vor pleca peste 
hotare.

Plenara a relevat vasta ac
tivitate desfășurată de Corni* 
tetul organizațiilor de tine
ret din U.R.S.S. în perioada la 
care se referă raportul.

Plenara a aprobat raportul 
Iui A. A. Zavialova, președin
tele comisiei de revizie.

muncii din perioada care a tre
cut după conferința Uniunii 
pe întreaga Ungarie șl larcmile 
de viitor. Conferința a subli
niat creșterea și întărirea orga
nizațiilor Uniunii Tineretului 
Comunist din capitală, care în 
prezent numără în rîndurile 
sale 31.000 membri.

Studenții francezi învață 
în condiții imposibile
PARIS 1 (Agerpres). — La 

29 noiembrie la Paris a avut loo 
o demonstrație la care au par
ticipat 4.000 de studenți și pro
fesori de la facultățile de știin
țe exacte ale Universității din 
Paris, care au cerut guvernului 
să construiască noi săli de 
cursuri și clădiri destinate tn- 
vățămîntului. Descriind condi
țiile imposibile in care învață 
studenții, ziarul „L*Humanitâ" 
arată că studenții acestor fa
cultăți învață și acum în loca
lurile construite în anul 1895 
care au o capacitate de 350 de 
auditori.

La mitingul care a avut loo 
tn incinta Universității Sorbo- 
na toți studenții și profesorii 
au cerut să se construiască de 
urgență noi săli de cursuri fi 
alte clădiri destinate învățămân
tului.

Conferința activului 
organizațiilor U.T.C.- 

Budapesta
A avut loc conferința activu

lui organizațiilor din Budapesta 
a Uniunii Tineretului Comunist, 
în care s-au discutat rezultatele

împotriva acțiunilor 
antidemocratice ale £ 

americanilor din Japonia £
In întreaga Japonie continuă V 

mișcarea de protest împotriva £ 
acțiunilor antidemocratice ale $ 
autorităților americane pe insu- 5 
la Okinawa. La 28 noiembrie la Z 
Tokio în fața clădirii ambasa- s 
dei americane a avut loc o de- / 
monstrație a studenților din Z 
școlile superioare din capitală, 
organizată din inițiativa Fede- Z 
rației organelor studențești de 
autoconducere din întreaga Ja- 
ponie. Demonstranții purtau Z 
pancarte cu lozinci de protest rî 
împotriva încălcării drepturilor £ 
locuitorilor Okinawei. Pârtiei- « 
panții la demonstrație au cerut £ 
reinstaurarea lui Senag ca pri- Z 
mar al orașului Naha. „Ameri- Q 
câni, cărați-vă din Okinawa" — 
așa glăsuiau lozincile de pe 
pancarte. #

Conferința organizațiilor 
de tineret din Norvegia

La Oslo a avut loo cea de-a 
13-a conferință a reprezentan
ților tuturor organizațiilor da 
tineret din Norvegia. Intr-o re
zoluție adoptată în unanimitate 
conferința își exprimă dorința 
de stabilire a unei colaborări 
largi și multilaterale internațio
nale a tineretului.
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Se intensifică luptele în Cuba
NEW YORK 2 (Agerpres). — s-a produs

Din relatările ziarelor și agențiilor 
de presă americane reiese ca in 
Cuba se intensifică luptele dintre 
trupele' guvernamentale și forțele 
insurgenților conduse de fidel 
Castro. In provincia Oriente sînt 
concentrate importante efective te
restre, navale și aeriene care se 
ridică la 3.000 de oameni. In pro
vincia Pinar del Rio se află 3.500 
de soldați guvernamentali. Guver
nul folosește trupele sale nu nu
mai împotriva forțelor armate ale 
lui Castro ci și împotriva popu
lației locale care simpatizează cu 
insurgenții. După cum relatează 
„New York Times**, la 27 noiem
brie forțe ale armatei și poliției au 
atacat un miting al opoziției care 
se ținea în orașul Santiago. Unul 
din liderii opoziției, Pedro Garcia, 
a fost omorît. Autoritățile au inter
zis orice manifestații și acțiuni gre
viste.

Pe de altă parte Castro continuă 
campania de distrugere a planta
țiilor de zahăr și tutun aparținînd 
moșierilor sprijinitori ai lui Bati
sta sau societăților americane.„Flă- 
cările au cuprins o mare parte a 
plantațiilor de zahăr din provincia 
Oriente**, relatează corespondentul 
agenției Associated Press. In re
giunea orașului Manzanillo, în par
tea de sud-est a acestei provincii, 
plantațiile de zahăr au fost dis
truse aproape complect. O explozie

r__ în orașul Guantanamo
în apropiere de marea bază navală 
americană situată aci. Potrivit a- 
genției United Press, în ultimele 
zile incendierea plantațiilor a dus 
la pierderea în medie a 2.000 tone 
de trestie de zahăr zilnic.

Adepții lui Castro au difuzat 
manifeste chemind la declararea 
unei greve generale.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
Profesorul sovietic Kataev își ex
primă convingerea într-o declara
ție publicată în ziarul „Izvestia** 
din 1 decembrie că încă în anii 
următori emisiunile centrului de 
televiziune Moscova vor putea fi 
recepționate nu numai în orice 
punct al Uniunii Sovietice, ci și 
departe de frontierele sale, îndeo
sebi în China și Antarctica.

Savantul sovietic consideră că 
datorită lansării de sateliți arti
ficiali ai pămîntului o asemenea 
sporire a distanței de transmisie 
a televiziunii capătă o perspectivă 
cu totul reală.

6. Kennan critică 
politica occidentală 

față de U.R.S.S.
LONDRA 2 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Fran
ce Presse, George Kenhan, fost 
ambasador american la Moscova 
a ținut duminică seara un dis
curs radiodifuzat în cursul că
ruia a criticat în termeni severi 
politica occidentală față de 
U.R.S.S. El a condamnat strate
gia nucleară a occidentului și a 
guvernului american în special.

După ce a subliniat „gravele44 
pericole pe care le-ar prezenta 
un război total pentru generațiile 
actuale sau viitoare, Kennan a 
declarat că el recunoaște valoa
rea ■ preventivă 'a armei nucleare, 
dar, , .. ‘ ~
mite această valoare trebuie în 
mod 
cele __ ___
însă'numai In așteptarea posibili
tății de a interveni o reglementa
re internațională.

Fostul ambasador a declarat 
•apoi că diferitele proiecte de a- 
părare anti-nucleară puse la punct 
nu-i inspiră nici un fel de încre
dere. EI a combătut mai ales pu
nerea la dispoziția țărilor occi
dentale, de „arme tactice" de 
către Statele Unite,

a adăugat el, „dacă se ad-

evident să posedăm armele 
mai eficace posibil**, aceasta

i Atentat împotriva 
președintelui Sukarno

LONDRA 1 (Agerpres).—După 
cum transmite agenția Reuter, 
în seara zilei de 30 noiembrie s-a 
săvîrșit un atentat împotriva pre-< 
ședintelui Indoneziei, Sukarno, 
cînd el a participat cu copiii săi 

<la o reuniune școlară.
■ Au fost aruncate două grenade 
de mînă care au explodat în apro
pierea președintelui fără $-1 
răni. Ctteva persoane au fost 
ucise iar. alte rănite.

★
DJAKARTA. Poporul îndone-* 

zlan este revoltat de încercarea 
de atentat asupra președintelui 
Sukarno, șeful statului, săvîrșită 
de către grupurile reacționare și 
contrarevoluționare. Luînd cuvîn- 
tul la posturile de radio primul 
ministru Djuanda, a condamnat 
acest act terorist șl a cerut po
porului să întărească unitatea for
țelor patriotice.

După cum a precizat premie~uî 
Djuanda, în atentatul împotriva 
președintelui Sukarno au fost uci4 
se nouă persoane, 27 au fost ră
nite grav iar alte 123 rănite mai 
ușor.

In articolele lor de fond zia
rele din capitală tarată că acest 
atentat asupra președintelui Su
karno trebuie considerat ca o în
cercare de subminare a republicii.

Ziarul „Harian Rakjat4*, subli
niază că Imperialiștii olandezi și 
americani sînt împotriva unui gu
vern progresist în Indonezia.

!

(Urmare din pag. l-a)

Kataev scrie că pentru Înfăp
tuirea acestui plan va fi nevoie de 
un satelit desigur mai greu și 
care să zboare la o Înălțime de 
aproximativ 35.000 de km. La o 
asemenea înălțime satelitul lan
sat pe planul Ecuatorului poate 
fi silit să se rotească într-o re
giune restrînsă și să rămînă 
parcă suspendat deasupra regiu
nii Ecuatorului. Semnalele de te
leviziune retransmise de antena 
sa vor putea fi recepționate pre
tutindeni pe suprafața emisferei 
Întoarse spre el.

MOSCOVA. - La 2 decembrls 
conducătorii guvernului sovietic au 
avut la Kremlin o convorbire cu 
U Kyaw Nyein, vicepreședinte al 
Uniunii Birmane, și cu persoanele 
care-l însoțesc.

Din partea sovietică la convorbi, 
re au participat Nikita Hrușciov, 
membru tn Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Nikolai Bul
ganin, președintele Consiliului de 
Miniștri ai U.R.S.S., Anastas Mi- 
koian, vicepreședinte al Consiliu, 
lui de Miniștri al U.R.S.S., Mihail 
Pervuhin, președintele Comitetului 
de stat de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. pentru reia, 
țiile economice externe.

PEKIN. — La 2 decembrie s-a 
deschis la Pekin cel de-al 8-lea 
Congres al sindicatelor din tntrea. 
ga Chină.

Printre delegați, care reprezintă 
peste 16 milioane de oameni, se 
află muncitori fruntași tn produc, 
șie, eroi ai muncii, conducători al 
fabricilor șl uzinelor din republică.

La lucrările Congresului pârtiei, 
pă de asemenea delegații sindicale 
din 25 de țări, inclusiv din Repu. 
blica Populară Romînă, precum și 
o delegație a Federației Sindicale 
Mondiale.

Apoi particlpanțll la Congres au 
ascultat raportul prezentat de Lai 
Jo-iui, președintele Federației Sin
dicatelor din întreaga Chină.

SOFIA. — La 1 decembrie a so
sit la Sofia pentru a participa la 
cea de-a 5-a conferință a gospodă
riilor agricole cooperative de mun
că din R. P. Bulgaria, delegația 
agricolă din R. P. R. în frunte cu 
I. Cozma, ministrul Agriculturii și 
Silviculturii.

MOSCOVA. — Ministerul Aface. 
rilor Externe al U.R.S.S. a adresat 
tuturor ambasadelor și misiunilor 
străine la Moscova note însoțite de 
textul Chemării din 6 noiembrie 
1957 a Sovietului Suprem al Uniu. 
nii Republicilor Sovietice Socia. 
liste către toți oamenii muncii, oa
menii politici și activiști pe tărîm 
social, reprezentanți ai științei și 
culturii, către parlamentele și gu
vernele tuturor țărilor din lume,

Notele cuprind cererea de a 
transmite Chemarea Sovietului Su
prem al U.R.S.S. parlamentelor 
șl guvernelor țărilor respective.

BUDAPESTA, — La 1 decembrie, 
Institutul ungar pentru relații cul
turale cu stăinătatea și Societatea 
pentru răspîndirea științelor so
ciale și naturale al R. P» Ungare 
a organizat la clubul intelectuali
lor „Kossuth“ din Budapesta o 
seară închinată celei de-a 10-a ani
versări de la semnarea acordului 
cultura* între Ungaria și Romî- 
nia.

J^a această reuniune au particl-

paf Vasile Gliga, prim secretar al 
ambasadei R. P. R-, lacob Bănă- 
țeanu, secretar de ambasadă.

Prof. Lajos Tamas a vorbit des. 
pre dezvoltarea relațiilor culturale 
romino.maghiare.

ATENA. — Guvernul grec a a- 
dresat La 2 decembrie o notă Tur
ciei și N.A.T.O. în oare protestează 
vehement împotriva deportării a 
trei supuși greci din Istanbul, prin- 
tre care corespondentul ziarului 
„Vima“.

DJAKARTA. — Ministrul Infor, 
mafiilor al Indoneziei a anunțat 
duminică seara că tn ziua de 2 de
cembrie toți funcționarii indone
zieni ai societăților olandeze din 
întreaga Indonezia au început o 
grevă de 24 de ore. Această grevă 
a fost hotărltă în semn de protest 
împotriva obstrucției Olandei față

■ de revendicările populației indone. 
ziene a Irianului de Vest de a re.

• veni la Indonezia.
La Djakarta sc anunțat de ase

menea in mod oficial că Compa-
■ nia aeriană olandeză „K. L. M.u, 

care opera în Indonezia, tși tnce-
< tează activitatea din ordinul gu- 
' vernului indonezian. Guvernul in. 
‘ donezian a hotărit de asemenea 

să interzică apariția in Indonezia 
: a ziarelor și revistelor în limba 
’ olandeză precum și prezentarea fii- 

melor olandeze.
MOSCOVA. — Cu prilejul împli- 

. nirii a 60 de ani, Ivan Bagramian, 
mareșal al Uniunii Sovietice, a 
fost decorat cu ordinul Lenin pen
tru merite față de Armata sovieti
că și Statul sovietic.

BERLIN.—Potrivit relatărilor a- 
genției ADN, la tribunalul regio
nal din orașul Gera a avut loc 
procesul lui R. Seidel, agent al 
organizației vestgermane de spio- 
naj „Biroul răsăritean*4 al 
P.S.D.G., acuzat de spionaj împo
triva R. D. Germane.

Tribunalul l-a condamnat 'pe R. 
Seidel la șapte ani închisoare

BONN. — După cum rezultă din 
datele departamentului federal de 
criminalistică publicate de ziarul 
,,Die Welt“, in prezent în Germa
nia occidentală se comit mai multe 
crime decît în întreaga Germanie 
în anul 1938. In 1956 în R. F. Ger. 
mană s.au înregistrat 1.630.675 de 
crime. Criminalitatea este deose. 
bit de răspîndită în rîndurile tine
rilor în virstă de 14—21 de ani.

NEW YORK. — Ziarele New 
York Herald Tribune** și „New 
York Times*4 se oejupă de un ra
port ■ prezentat unei comisii a sta. 
tului New York cu privire la con
trabanda cu stupefiante. Acest, ra. 
port afirmă că orașul New York 
este „capitala toxicomanilor44 din 
Statele Unite.

PRAGA. — Recent șl-a Încheiat 
lucrările la Praga Conferința in
ternațională a reprezentanților In
dustriei lacurilor și vopselelor din 
U.R.S.S., R. D. Germană, Polo, 
nia, Romtnia, Ungaria și Cehoslo. 
vacla.

Pe viitor asemenea conferințe vor 
avea loc anual.

O Imagine co
tidiană in orașe
le japoneze. Mi
litarii americani 
își „joacă" per
fect rolul de o- 
cupanți ai țării 
„soarelui răsa
re". Pe străzi pot 
fi văzute aseme
nea trăsurele, în 
care se lăfăiesc 
fără nici o jenă 
trimișii așa-zisei 
„lumi libere". 
Iar,kulii japonezi 
sînt nevoiți să 
care în persoana 
lor greutăți apre
ciabile.

Ce vreți, unul 
e doar stăpînul, 
iar celălalt... un 
muritor de rînd.

rea în ilegalitate Partidul Comu
nist German, închiderea a mii de 
antifasciști. Visurile sale actuale 
continuă pe cele ale lui Hitler: 
Polonia „va fi cel mai orien
tal dintre statele europene cu 
cultură occidentală**. Teritoriile 
germane din Răsărit vor putea 
fi atunci administrate ca un con- 
dominion germano-polon...

Cam astea ar fi faptele dom
nului Adenauer. Nici mai mult, 
nici mai puțin.

Cît despre legăturile sale cu 
Statele Unite ele sînt de ase
menea natură și au atins o ata
re proporție îneît Foster Dul
les a spus despre el că este 
„cel mai bun american din Eu
ropa**. Așa că nu trebuie să mi
re pe nimeni de ce Adenauer 
este doctor honoris causa a 13 
universități americane. In plus : 
cîteva rude ale sale, Zinsser, 
trăiesc în S.U.A., lucrînd în ser
viciile băncii Morgan ; unul 
dintre acești Zinsser este cum
natul lui John Mac Cloy, fostul 
înalt comisar american la Bonn. 
Unul din fiii lui Adenauer, 
Konrad junior, este președintele 
Uniunii întreprinderilor Germa
ne de Electricitate. Un altul, 
Max, este membru al consiliilor 
de administrație ale societăți
lor „Deutsche Aera Lloyd** 
A. G. și „Lufthansa**.

Iată așa dar cine este Ade
nauer, actualul cancelar al Ger
maniei occidentale : omul ma
rilor trusturi germane și ame
ricane.

Omul care va face 
absolut „totul"

Heinrich von Brentano este 
apreciat la Bonn a fi un diplo
mat de rasă. Prin ce își dovt*

EL LIPSEȘTE
ÂU RAMAS „El

absolut totul — pentru a-l imi
ta cit mai îndeaproape pe 
Ribbentropp. Nefericită soartă I

dește acest Brentano spița alea
să în ale diplomației ?

încă de mulți cni se lansea
ză în tot felul de discursuri care 
îndeamnă la recucerirea prin 
forță a Republicii Democrate 
Germane. In luna martie a 
anului 1952, declara intr-un 
discurs ținut la Bruchsat : „Noî 
vom face totul, absolut totul — 
repet : totul, absolut totul — 
pentru a reobține zona de ocu
pație sovietică1*. Cea de a doua 
teză fundamentală a acestui 
mare diplomat, care pare a fi 
uitat complect înfrîngerea sufe
rită de Germania hitleristă în 
cel de al doilea război mondial, 
reclamă reanexarea „ca parte 
integrantă a Germaniei** a teri
toriilor poloneze, cehoslovace și 
sovietice de la Răsărit de fron
tiera Oder-Neisse.
Cea mai bună caracterizare a 

concepțiilor politice de care 
este animat actualul ministru al 
afacerilor externe al RF .G. o 
dau însăși următoarele sale a- 
firmații :

— „Reînarmarea trebuie să 
treacă înaintea reunificării** și

— „Noi nu avem nevoie de 
discursuri despre toleranță și 
umanitate. Oricine resimte în 
inima sa o răspundere trebuie să 
apere politica de forță care 
este politica guvernului fede
ral**.

După cum se vede Brentano 
este omul care face totul, dar limea militară prusacă — im-

„Meritul" cel mare
Ministru al Justiției a fost 

pus Fritz Schaeffer, care astăzi 
se bucură de trecere în rîndu- 
rile colegilor săi de cabinet 
prin reclama pe care și-o face 
că datorită lui, Hitler a ajuns 
la putere, intr-adevăr, și el 
are un anumit „merit**, dacă 
se poate numai astfel, în ve
nirea hitlerismului la putere 
în Germania, in calitate de 
președinte al Partidului Popu
lar Bavarez el și-a asigurat 
gloria „de a fi preluat princi
pala răspundere pentru da-ul pe 
care partidul său l-a dat în 
martie 1933 legii consacrînd 
luarea puterii de către Hitler**. 
(Ziarul ,$ozial-democrat**—din 
15 septembrie 1949).

Iată de ce nu mai puțin de 
371 magistrați din tribunalele 
hitleriste funcționează actual
mente in Ministerul Justiției 
condus de dl. Fritz Schaeffer. 
Cine se aseamănă se adună...

Spion cu diplomă
— aceasta este principala ca

lificare pe care o are Hans — 
Joachim von Meerkatz, mini
strul relațiilor cu Consiliul fe
deral. Obîrșia lui — se trage 
dintr-o veche familie din nobi-
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spiritpletită cu un puternic 
militarist personal, cultivat mai 
cu seamă în anii lui Hitler, l-au 
introdus la „Oberater Recht- 
samt** (biroul juridic superior 
al partidului nazist). Mai tîrziu 
a ajuns agent de informații al 
ministrului Afacerilor Străine 
condus de von Ribbentropp.

In acei ani el își cîștigă diplo
ma pe care o va folosi toată 
viața, aceea de spion. Meerkatz 
a lucrat sub ordinele ambasa
dorului lui Hitler la Madrid, 
iar mai apoi a pregătit un a- 
tentat care urma să provoace 
moartea diplomatului britanic 
Arthur Jenker*. în 1944.

Astăzi, în calitate de membru 
a! guvernului revanșard de la 
Bonn predică : „eliberarea te
ritoriilor germane ocupate**.

Războinic de profesie
Calitatea de ministru de 

război ii aduce multă stimă 
din partea directorilor marilor 
concernuri vest-germane și a- 
mericane lui Frantz - Iosef 
Strauss. El știe că încrederea 
trebuie menținută. De aceea 
mereu ține cite un discurs în 
diferite cluburi și uniuni re
vanșarde. Aproape întotdeauna 
nu uită această încheiere: „Sol- 
dații germani ai viitorului vor 
trebui să continuie tradițiile 
soldaților germani din cel de-al 
doilea război mondial**. Beli
cosul ministru a ajuns atît de 
departe cu perorațiile sale fas-

dste îneît, după ziarul „Well i
am Somtag**, în cursul unui 1
discurs pronunțat cu prilejul '
„zilei germanilor din țările i
baltice** (!) a declarat : ,J)ru- 
mul de întoarcere în spre ră- 5 
săritul german trece prin 5 
Paris**.

sa

Alfl părtași: ;
Ludwig Erhard, ministrul E- [

co no miei, este fost consilier al 
gauleiterului Buerckele și a \
fost director al Institutului na- J
zist pentru studiul conjunctu- r
rii etc. £

Hans-Christoph Seebohm, mi- 5
nistrul Transporturilor a fost J
conducătorul unui birou în mi- ’
nisterul lui Goering, și a con- J
dus secția economică a Aero- u
Clubului german. f

Theodor Oberlaender, fost 1
Hauptsturmfiihrer al S.A., di- |
rector al „Institutului Europei 
Răsăritene** de la Koenigsberg J
fost Reichsfuhrer al „Bund S
Deutscher Esten** (lista Estului n
german) este acum ministrul Q
refugiaților. El obișnuia
spună: „Menținerea purității
rasei nu este cu putință de- 
cit dacă țara este cu desăvîrșire 
debarasată de populația străi
nă**. Un document din arhiva 
S.S. scrie despre Oberlaender: 
„Fidel, devotat, plin de vitali
tate, propus recent pentru Cru
cea de Cavaler**.

După cum se pare, echipa ar 
fi complectă. Totuși nu-i chiar 
așa. Toți acești miniștri con
stată cu regret că le lipsește 
mentorul, înaintașul spiritual, 
vechiul colaborator — însăși 
Hitler. Dar istoria e încăpă
țînată. în schimb au rămas ei. 
Și ei doresc aceleași lucruri : 
REtN ARMARE, COTROPIRE. 
Ce mi-e „el** — ce mi-s „ei** ! 
Această grupă conducătoare vrea 
să ducă Germania occidentală 
acolo unde a dus-o și Adolf...


