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al păcii și socialismului
Delegația guvernamentală și de partid 
a R. P. Ungare întîmpinată cu dragoste 

de oamenii muncii din tara noastră

PRIMĂ VARA
PE OGOARE la

Ultimul spectacol
București al baletului

Cuvintarea 
tovarășului Apro Antal

Cuvintarea 
tovarășului Kăilai Gyula

Au început arăturile
De campania agricolă de primă

vară nu ne mai desparte mult 
timp. Aceasta îi îndeamnă pe me
canizatorii din S.M.T.-uri și G.A.S. 
din regiunea Stalin să grăbească 
ritmul reparațiilor mașinilor și u- 
neltelor agricole.

Cele 8 S.M.T.-uri din regiune 
au anunțat terminarea reparațiilor. 
Printre ele amintim S.M.T. Ru
pea. Agnita, Sighișoara, Făgăraș 
etc. Condițiile favorabile din ul
timul timp au permis executarea 
unor lucrări în timp. Astfel, trac-

toriștii de la S.M.T. llărman au 
început arăturile de primăvară pe 
ogoarele G.A.C. Rotbav, llărman, 
Măieruș etc.

Și pe ogoarele altor G.A.C., trac
toarele S.M T.-urilor din Sighi
șoara, Turnișor, Făgăraș au înce
put lucrările agricole de primă
vară. Intr-un stadiu avansat cu re
parațiile se găsesc și G.A.S. Pină 
nu de mult IA dintre acestea a- 
nunțau Trustul regional Gostat 
Stalin terminarea complectă a re
parațiilor.

Tractoriștii se plimbă — 
tractoarele stau nereparate

Peronul stației Făurei. Cițiva 
neri, care par a fi tractoriști, 
plimbă de-a-lungul peronului, 
întreb :

— Tractoriști ?
— Da.
— De unde ?
— Chiar de aci, de la Făurei.
— Plecați undeva ?
— Da de unde ! Ne plimbăm. 
Mi-am închipuit că S.M.T. Făn- 

rei a terminat repararea tuturor 
mașinilor și uneltelor și că acum, 
înainte de începerea insămințări- 
lor, tractoriștii și-au luat un bine 
meritat răgaz de odihnă. Realita
tea este însă cu totul alta. La data 
de 19 februarie la S.M.T. Făurei 
mai rămăseseră de reparat 40 trac, 
toare. 11 pluguri, 22 semănători, 
20 cultivatoare, 12 "
remorci dormitoare, 
cisterne și altele.

Care sînt cauzele 
rămîneri in urmă ? 
Făurei campania de reparații a 
început abia la data de 5 ianua
rie. Pe lingă aceasta, în dorința 
de a se realiza economii cît mai 
mari, care ar fi adus premii im
portante tovarășilor din conduce
rea stațiunii, nu au fost alocate 
sumele necesare procurării piese-

ti
se 
li

discuitoare, 8
12 remorci

acestei grave 
La S. M. T.

lor de schimb. Numai în felul a- 
cesta se poate lăuda contabilul Gh. 
Georgescu cu o economie de 
500.000 lei. La răminerea in urmă 
a reparațiilor au contribuit insă 
într-o mare măsură și lipsurile ne. 
motivate de la lucru. Datorită in
disciplinei — față de care comi
tetul V.TJH. n-a luat nici o mă
sură eficientă — prezența la lucru 
pe întreaga campanie de reparații 
reprezintă un procent de numai 
70 la sută.

„Campioni“ ai lipsurilor sînt ti
nerii tractoriști Costică Tacea, Tă- 
nașe Mocanu, Marin Nistor, Au
rel Pitan și alții. Situația în care 
se află S.M.T. Făurei poate fi în
dreptată. Conducerea stațiunii 
(director tov. Ștefan Luca) și ser
viciul regional S.M.T. (șeful ser
viciului tov. Vsevolod Lazu) au 
datoria să organizeze în cele mai 
bune condiții terminarea grabnică 
a reparațiilor. De asemenea, co
mitetul U.T.M. de la S.M.T. Fău
rei trebuie să combată energic 
actele de indisciplină ale unor ti
neri mecanizatori, 
rioase prejudicii 
reparații.

care aduc se- 
campaniei de

M. SPIRIDON

Primii
Timpul favorabil este folosit 

din plin și de cei din unitățile 
agricole de stat ale raionului 
Lchliu. Iată de pildă ce s-a pe. 
trecut în aceste zile pe ogoarele 
însămînțate din toamnă aleG.A.S. 
„I. L. Caragiale“ din comuna Dor 
Mărunt. Grîul a răsărit și se dez
voltă normal. Pe alocuri însă teh
nicienii gospodăriei au observat 
după topirea zăpezii, mici por
țiuni în care grîul a ieșit slăbit 
din iarnă. Ei au luat îndată mă
suri : au transportat și împrăștiat 
11 tone superfosfați. Nici livada 
n-a fost neglijată. S-au curățat 
de omizi peste 1.500 pomi frucți- 
ferl, iar la 700 dintre el s-au fă-

pe cîmp
cut tăieri pentru corectarea coroa
nei.

De 3 zile și-au început activi
tatea și tinerii tractoriști ai gos
podăriei. Toate cele 30 tractoare 
au ieșit la cîmp. 5 tractoare au 
cărat îngrășăminte, celelalte 25 
au arat pină acum 107 ha. Tot
odată au fost însămînțate 60 ha. 
cu mazăre, 10 ha. cu orz și 10 ha. 
cu ovăz.

Pe situațiile scriptice ale gos
podăriei au început să apară pri
mele nume de mecanizatori frun
tași : Mihade Latec, Ilie Constan
tin, Radu Albeșteanu, Ion Coc tr- 
gean și alții. Aici, bătălia însă- 
mînțărilor. de primăvară a înce
put

la mitingul muncitorilor de la 
din Roman

laminorul la mitingul de la Tg. Mureș

din Leningrad
membrii Ansamblului de 
Teatrului Academic de 
Operă si Balet „S. M.

.... -eningrad au prezen
tat la Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne ultimul recital în 
țara noastră. Ei își vor continua 
turneul în R. P. F. Iugoslavia, R. 
Cehoslovacă și R. P. Ungară. ’

Recitalul final, ca și spectaco
le^ și recitalurile precedente, au 
stîrnit admirația entuziastă a nu
meroșilor spectatori veniți să-i 
vadă pe solii artei sovietice. Pe 
scena Teatrului de Operă și Balet 
al R. P. Romîne au prins din nou 
viață în interpretarea neîntrecută 
a artiștilor din Leningrad, perso
naje din baletele clasice și con
temporane.

Chemați la rampă de nenumă
rate ori, balerinii sovietici au fost 
ovaționați îndelung de publicul 
care Ie mulțumea astfel pentru 
momentele de înaltă desfătare 
artistică pe care i le-au prilejuit.

Dragi tovarăși, dragi prieteni
Dragi tovarăși

Marți 
balet al 
Stat de Opi 
Kirov“ din Li

La sfîrșitul spectacolului, C. 
Bugeanu, directorul Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romîne 
a mulțumit artiștilor sovietici 
pentru spectacolele prezentate.

G. N. Orlov, maestru emerit 
al artei din R.S.F.S.R., directorul 
teatrului Academic de Stat de O- 
peră și Balet „S. M. Kirov“ din 
Leningrad a mulțumit în numele 
balerinilor pentru primirea caldă 
de care s-a bucurat ansamblul 
din partea publicului romînesc 
tn toată perioada cît a stat în 
țară.

★
In seara aceleiași zile în sala 

de marmoră a Casei Scînteii, Mi
nisterul Invățămîntului și Culturii 
a oferit o masă în cinstea Ansam
blului de balet al Teatrului Aca
demic de stat de Operă și Balet 
„S. M. Kirov" din Leningrad cu 
prilejul turneului făcut in țara 
noastră.

(Agerpres).

FRUNTAȘI IN PRODUCȚIA 
DE MOBILĂ

Duminică dimineață a avut Ioc 
la I.P.R.O.F.l.L.-Mobila București, 
festivitatea decernării drapelului 
roșu de fruntașă pe ramură că
tre această întreprindere

In referatul său, tov. Ion Ma
rin, directorul întreprinderii, a 
arătat realizările colectivului în
treprinderii, care i-au adus titlul 
de fruntașă. In cadrul fruntași
lor în producție s-au numărat și 
utemiști ca Dumitru Badea, 
Nicu Apostol, Teodora lacob, Ion 
lonifă șl alții.

In continuare a luat cuvîntul 
vicepreședintele Comitetului Cen
tral al sindicatelor din construc
ții, materialelor de construcții și 
industria lemnului, care a înmî- 
nat întreprinderii drapelul roșu 
și 15 diplome de onoare pentru 
muncitorii fruntași.

Maestrul 
George Georgescu 
s-a reîntors din turneu
Marți după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală artistul poporului 
George Georgescu, care a dirijat 
cu mult succes orchestra Filar
monicii de Stat „George Enescu“, 
în recentul turneu întreprins prin 
Uniunea Sovietică, Finlanda și 
Suedia.

* Entuziastă adeziune Ia politica 
partidului ♦ Din realizările regimului nostru 
în dezvoltarea științei și culturii * Constructorii 

șantierelor navale din Galați discută 
probleme obștești

mitingul electoral care a 
loc în amfiteatrul Institutu- 

Științe Economice și Pla- 
i (I.S.E.P.) din Capitală

' La 
avut 
lui de Științe Economice și Pla
nificare (I.S.E.P.) din Capitală 
au participat aproape 600 de ale
gători din circumscripția electo
rală orășenească nr. 10. Partici- 
panții la miting au ascultat cu
vîntul ing. Constantin Niță, se
cretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., propus de 
ei candidat în alegerile de la 2 
martie.

Vorbind despre caracterul pro
fund democratic al sistemului 
nostru electoral, ing. Constantin 
Niță a subliniat că apropiatele 
alegeri de deputați în sfaturile 
populare au loc într-un moment 
cînd lupta popoarelor pentru in
stalarea unei păci trainice în 
lume, pentru prosperitate econo
mică, este mai intensă ca ori- 
cînd. Vorbitorul a amintit apof 
principalele succese dobîndite în 
ultimii ani pe drumul construirii 
socialismului în patria noastră.

Au cerut apoi cuvîntul mai 
mulți particîpanți la miting.

Studentul 1. Nicolescu a expri
mat încrederea studenților în po
litica partidului și guvernului 
care au ca grijă principală îm
bunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață ale poporului acor- 
dind o atenție deosebită dezvol
tării științei și culturii. Orașul 
București se dezvoltă ca un pu
ternic centru industrial și cultu
ral. Față de anul 1938, etnd erau 
doar 13 facultăți cu mai puțin de

13.000 de studenți, astăzi există 
în București 44 de facultăți ale 
diferitelor institute de tnvăță- 
mînt în care învață peste 44.000 
de studenți.

Alți alegători au ilustrat reali
zările cu care se mîndresc astăzi 
cetățenii Bucureștiului, manifes- 
tîndu-și adeziunea la politica par
tidului și guvernului și încrederea 
în victoria în alegeri a Frontului 
Democrației Populare.

★
Sute de constructori de la șan

tierele navale din Galați și nume
roși cetățeni din circumscripția 
electorală regională nr. 1 Galați au 
participat la un miting electorcl 
care a avut loc în sala de festivi
tăți a șantierelor.

Candidatul F.D.P. Alecu Stan,

directorul întreprinderii „1 iunie" 
Galați, a trecut în revistă realiză- 
rile sfaturilor populare din ulti
mii ani în regiunea Galați.

Alegătorii care au luat cuvîntul 
și-au luat angajamentul să spri
jine acțiunile inițiate pentru înfru
musețarea orașului, pentru o mai 
bună gospodărire a lui.

Mitinguri asemănătoare au avut 
loc și in alte circumscripții elec
torale regionale. La fabrica de con
fecții Brăila a vorbit candidata 
F.D.P. Tudora Dogărescu, activistă 
a comitetului orășenesc ~ ~- 
P.M.R., iar 
nr. 13 din 
șui Brăila, 
Constantin 
general al 
„Progresul“

Brăila al 
la școala elementară 
cartierul Chercea ora- 
a luat cuvîntul 
Dumitrache, 
uzinelor 
Brăila.

tov. 
director 

metalurgice

In cadrul discuțiilor care au 
urmat s-a făcut o amplă expu
nere a metodelor ce au permis 
obținerea acestor realizări.

gim, criminali 
nali de război 
și pe deținuții 
tru fapte de drept comun, hoți și 
spărgători. Ei au dat drumul la 
aproape 13.000 de asemenea de
ținuți de drept comun. Intre a- 
ceștia se afla și un aventurier 
numit Dudas lozsef care pe vre
muri a fost în slujba poliției se
crete, a siguranței romînești. A- 
cest Dudas, ca și alte elemente 
din lumea interlopă, a organizat 
bande înarmate din elementele 

După cum știți, cu aproape un huliganice și s-a proclamat co- 
an și jumătate in urmă, in toam
na Iui 1956 în Ungaria a avut 
loc o sîngercasă contrarevoluție. 
Realizările și cuceririle obținute 
de poporul maghiar prin învinge
rea multor greutăți și obstacole, 
din 1945 în perioada de după eli
berare erau grav amenințate. 
Foștii industriași, ofițeri hortiști, 
moșieri, grofi ieșiseră din ascun
zătorilor Ier, se înapoiaseră din 
Apus. Ei se prezentaseră la uzi
ne, la sate ca să-și reia de la 
poper fabricile și pămînturile. 
Otto de Habsburg își anunțase 
pretenția ia tren. Uniunea indu
striașilor de pe timpul regimului 
hortyst își făcuse apariția; Mind- 
szenthy, acest prelat cu miinile 
pătate de sînge intr-un discurs la 
radio proclama în fața lumii în
tregi răzbunarea față de toți a- 
cei care în timpul ultimilor 12 
ani au organizat construirea so
cialismului, proclama de aseme
nea că în Ungaria trebue restabi
lite marile proprietăți și proprie
tatea privată asupra fabricilor. In 
acele zile s-au format o puzderie 
de partide politice burgheze și 
fasciste.

Contrarevoluționarii au elibe
rat din închisori tot felul de fai
moși politicieni ai vechiului re-

Permiteți-mi ca 
legației partidului

în
. . Și _

ungar, în numele oamenilor mun
cii ungari să vă salut din inimă, 
cu sinceră prietenie. Mă folosesc 
de intilnirea noastră de astăzi ca 
prin intermediul muncitorilor din 
această fabrică să transmit po
porului romîn și în primul rind 
minunatei sale clase muncitoare, 
călită în luptele revoluționare, 
salutul oameniior muncii ungari.

numele de- 
guvernului

politici și crimi- 
și împreună cu ei 
condamnați pen-

inandantul suprem al l«r.
Aceste bande ucigașe și-au 

minjit mîinile cu sîngele a nu
meroși tovarăși cinstiți, 
toii, țărani și intelectuali.

Ceea ce s-a întîmplat în Un
garia in toamna anului 1956 a 
depășit limitele unei singure 
țări. Importanța și caracterul e- 
venimentelor de atunci pot fi a- 
preciate just numai dacă le pri
vim prin prisma situației inter
naționale din acel moment.

Concomitent cu activitatea lor 
subversivă și atacul lor din Un
garia, dușmanii noștri comuni, 
imperialiștii, au încercat să pro
voace incendiu și în alte părți 
ale lumii.

Atunci cînd au pornit asaltul 
împotriva Republicii Populare 
Ungare, avioanele lor de bom
bardament au apărut deasupra o- 
rașelor din Egipt. Imperialiștii 
aveau nevoie de contrarevoluția 
din Ungaria și pentru a încerca 
să abată atenția de la noua lor 
aventură tîlhărească. Contrare
voluția declanșată la noi a fost 
o verigă foarte importantă a 
planurilor 'mperialiștilor apu
seni. Ei căutau o breșă în zidul

ntunci-

(Continuare în pag. lll-a)

Populația din Tg.-Mureș întîmpină cu prietenie pe oaspeți
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inițiativa cetățenească
utr-una din zile, la 
secția comercială a 
sfatului popular al 
raionului „Grivița 
Roșie“ deputatul Pe
tre Velicu a venit cu 
» nouă propunere.

— Cetățenii car
tierului meu cer în
ființarea unui ma

gazin cu articole de uz casnic pe 
b-dul Bucureștii Noi. M-am gîn- 
dit bine — propunerea lor e chib
zuită, născută dintr-o necesitate 
reală. Trebuie să ne sprijiniți.

N-a trecut mult și la nr. 191 
al străzii mai sus amintite s-a des
chis un magazin de fierărie și ar
ticole de uz casnic.

Este doar un exemplu de felul 
cum sînt primite și rezolvate pro-

PESTlS

punerile cetățenilor de către sfa
tul popular al raionului „Grivița 
Roșie“.

Stînd de vorbă cu tovarășul 
Constantin Moșala, vice președin
tele sfatului popular „Grivița Ro
șie“, afli că nu există propuneri 
ale cetățenilor, făcute fie prin de
putați, fie direct, care să nu gă
sească înțelegere la sfat. E drept, 
unele cer studiu îndelungat, mul
tă chibzuință, altele sînt mai sim
plu de examinat — dar oricare ar 
fi ela — afli cu bucurie că sfatul 
popular, deputății lui se ocupă de 
rezolvarea lor. Așa se face că ce
tățenii raionului se adresează cu 
încredere sfatului popular. Ei știu 
că dorințele ca și propunerile bine 
gîndito își găsesc aplicarea în 
viață.

S-a schimbat mult fața raionului 
„Grivița Roșie“ în ultimii ani. Ze
cile de blocuri muncitorești, casele 
noi ridicate din dărîmătUrile răz
boiului, teatrului de vară, cinema
tograful „înfrățirea între popoare" 
— sînt realizări ale regimului nos
tru care umplu de mîndric pe fie
care cetățean al raionului. Și ca 
buni gospodari, ei n-au lăsat să 
treacă timpul. Lună do lună Ia 
propunerile lor și cu contribuia 
lor voluntară, sfatul popular a în
ceput noi acțiuni de înfrumusețare 
a cartierelor, noi construcții cultu
rale. Anul acesta se va termina 
construirea școlii de 7 ani „Lami
norul“, se vor da în folosință încă
8 săli la școala „Vasile Boaită” iar t

piața „Romînia muncitoare e a- 
proape gata. Cetățenii din acest 
raion n-au așteptat să facă totul 
sfatul. Prin comitetele de stradă, 
prin deputat, ei s-au angajat să 
lucreze voluntar la mai toate ac
țiunile mari din raion.

— La propunerea cetățenilor și 
cu ajutorul lor — ne spune tovară
șul Moșala — s-au pavat și elec
trificat zeci de străzi. Numărul 
metrilor de pavaj planificat de noi 
la sfat este considerabil mărit de 
cetățenii diferitelor cartiere prin 
munca voluntară pe care o depun. 
E lungă lista străzilor pavate și 
reparate (Leandrului, Amiciției, 
Curtea de Argeș, David Tică sînt 
doar cîțeva). De la începutul anu
lui și pină acum — în interval 
doar de cîteva săptămîni s-au pa
vat 10.000 de metri patrați și 
s-au instalat peste 1.000 metri re
țea electrică. S-au deschis la pro
punerea cetățenilor cinci magazine 
(de desfacere. Gostat, de încălță
minte, textile etc.) precum și noi 
unități cooperative.

S-au făcut multe în ultima vreme 
în raionul „Grivița Roșie“ în urma 
inițiativelor și propunerilor făcute 
do cetățeni. Mult mai multe se 
vor face de acum înainte. Zeci și 
zeci din miile de propuneri făcute 
do cetățeni la întîlnirile cu candi- 
dații F.D.P. 
in planul dc 
popular.

au fost deja trecute 
activitate al sfatului

Permiteți-mi să vă transmit dv. 
și prin dv. tuturor oamenilor mun
cii din Regiunea Autonomă Ma
ghiară și din întreaga Republică 
Populară Romînă, salutul frățesc, 
fierbinte, al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, ai guver
nului revoluționar muncitoresc- 
(ărănesc, al poporului muncitor 
ungar.

Această vizită pe care o face 
delegația guvernamentală și de 
partid a R. P. Ungare în R. P. 
Romină, întărește prietenia veș
nică și de nezdruncinat dintre 
popoarele ungar și romîn care 
construiesc socialismul. Sintem 
convinși că nu există forțe care 
ar putea să destrame unitatea 
frățească a popoarelor noastre, 
unitate născută în lupte.

Vizita noastră este un răspuns 
direct la vizita prietenească pe 
care delegația de partid și gu
vernamentală a R- P. Romine, în 
frunte cu tov. Gheorghiu-Dej, 
ne-a făcut-o imediat după 
4 noiembrie 1956. Pe atunci si
tuația în Ungaria era foarte gra
vă. Stăpînii vechj au vrut să 
restaureze în patria noastră re
gimul burghezo-moșieresc exploa
tator. Tovarășii romini, cărora 
nu le-a fost indiferent ceea ce se 
intîmplă în imediata lor vecină
tate, au fost printre primii care 
ni s-au alăturat. Ei ne-au stimu
lat și ne-au încurajat acordîn- 
du-ne un imens ajutor politic, 
moral și material în vederea 
zdrobirii contrarevoluției. Recu
noștință și mulțumiri oamenilor 
muncii din R. P. Romină pentru 
«.cest ajutor.

Cu ajutorul frățesc și dezinte
resat al prietenilor noștri, printre 
care și acela al R. P. Romîne, 
un rezolvat sarcinile care ne-au 
stat în față după 4 noiembrie 
1956. Ungaria s-a sudat într-o 
unitate strînsă cu comunitatea 
popoarelor care construiesc so
cialismul și astăzi puterea popu
lară, dictatura proletariatului este 
mal solidă decit In timpul ime
diat premergător contrarevoluției 
și atita vreme cît partidul 
clasa muncitoare sînt unite

Și 
Și

prietenia popoarelor noastre este 
fermă, nu există forță care ar 
putea s-o doboare. Tocmai de 
aceea, putem acum să muncim in 
condiții mai liniștite la realizarea 
sarcinilor construirii socialismu
lui. De aceea, ne bucurăm că în- 
tilnindu-ne din nou, putem dez- 
bate în comun, sarcinile colabo
rării pe mai departe a popoare- 

schimb 
fiecare 
pentru

lor noastre, putem face un 
de experiențe din care 
dintre noi poate trage 
sine multe învățăminte.

Deși ne aflăm de scurtă vreme 
aici, am și cules deja experiențe 
a căror folosire ne va ajuta și in 
munca noastră. Am văzut cu 
bucurie că unitatea P.M.R. este 
fermă și indestructibilă, poporul 
muncitor se strînge în jurul par
tidului minunat al clasei munci
toare, P.M.R. Am constatat și fap
tul că oamenii muncii din Romi- 
nia — romini, maghiari, sași ca 
și cel aparținind altor naționali
tăți, sînt deopotrivă pătrunși de 
ideea măreață a internaționalis
mului proletar și a prieteniei din
tre popoare. Noi am cunoscut și 
exemple emoționante ale priete
niei romîno-maghiare. S-a pus 
capăt pentru totdeauna acelor 
vremuri cînd stăpinii asupritori 
și exploatatori puteau să opună 
unul celuilalt cele două popoare, 
și a răsărit ziua prieteniei veșni
ce romîno-maghiare. Masele ur- 
mind îndrumările partidului, 
muncesc cu abnegație, constru
iesc și întăresc orinduirea socia
lă socialistă in patria lor prin 
înfăptuiri minunate.

Ingăduiți-mi ca la rindul meu 
să vă Împărtășesc dv. care ne-ați 
ajutat în realizarea sarcinilor 
noastre, unele elemente din expe- 
riența luptei noastre care după 
aprecierea noastră sînt in gene
ral valabile.

Prima și cea mai importantă 
învățătură din munca noastră 
constă tn faptul că garanția cea 
mai de seamă pentru securitatea 
popoarelor care construiesc so
cialismul este internaționalis
mul proletar și unitatea țărilor 
lagărului socialist in fruntea că-

(Continuare în pag. lll-a)

Primirea în Regiunea
Autonomă
TG. MUREȘ 25 (De la trimișii 

Agerpres). —
In călătoria pe care o f.ac prin 

țară membrii delegației guverna
mentale și de partid a R. P. Un
gare în frunte cu tov. Kâdâr Jă- 
nos au sosit marți dimineața la 
Tg. Mureș.

Membrii delegației sînt însoțiți 
de tov. Petre Borilă, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, 
membru al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și de alte personalități 
oficiale.

Sosirea delegației la Tg. Mu
reș a fost întîmpinată cu mare 
căldură. Miile de oameni veniți 
să salute pe înalții oaspeți la 
sosirea lor în Regiunea Autono
mă Maghiară au manifestat în
delung ^pentru prietenia între 
" " ~ ~ Ungară,

popoare 
de con-

R. P. Romînă și R. P. 
pentru frăția celor două 
unite în munca pașnică 
struire a socialismului.

La coborîrea din tren, ______
delegației și personalitățile ofi
ciale care îi însoțesc au fost sa
lutați cu căldură de tov, Csupor 
Ludovic, prim-secretar al comi
tetului Regiunii Autonome Ma
ghiare al P.M.R., Bugyi Pal, 
președintele comitetului executiv 
al sfatului popular al Regiunii 
Autonome Maghiare, Vargancsik 
Istvan, prim-secretar al comite
tului orășenesc Tg. Mureș al 
P.M.R., Udvarhelyi Iosif, preșe
dintele sfatului popular al orașu
lui Tg. Mureș, de conducători ai 
organizațiilor oamenilor muncii 
și reprezentanți ai vieții culturale 
și științifice.

In numele locuitorilor Regiunii 
Autonome Maghiare, a luat apoi 
cuvîntul tov, Bugyi Pal, care a 
adresat un călduros cuvînt de 
bun sosit oaspeților.

A luat apoi-cuvîntul tovarășul 
Kâdâr Jănos care, adresindu-se 
mulțimii adunată în piața gării, 
a spus: „Atunci cînd ne-a invi
tat Partidul Muncitoresc Romîn 
frățesc și guvernul romîn am pri
mit cu plăcere să vizităm Repu
blica Populară Romînă. Nu vom 
uita niciodată primirea călduroa
să, frățească, ce ni s-a făcut pe 
unde am trecut.

Delegația guvernamentală și 
de partid maghiară a venit cu 
bucurie in Regiunea 
Maghiară, 
de mult, 
expus unui pericol grav — ace
la de a pierde cuceririle obți
nute in anii puterii populare, de 

Ia vedea restaurată puterea capi
taliștilor și moșierilor. In aceste 
împrejurări grele, poporul ungar 
a primit un mare ajutor. Alături

membrii

Autonomă
După cum știți, nu 

poporul ungar a fost

Maghiară
de Uniunea Sovietică, au stat 
încă din primele zile Partidul 
Muncitoresc Romin și poporul 
Republicii Populare Romine. A- 
jutorul dumneavoastră a fost 
mare și noi am venit să vă mul
țumim din inimă și să vă spu
nem că acesta nu a fost de pri
sos pentru că cu ajutorul dum
neavoastră, oamenii muncii ma
ghiari au putut apăra puterea 
populară. Cu ajutorul frățesc, 
internaționalist, »1 oamenilor 
muncii am înfruntat pe dușmanii 
și pe trădătorii clasei muncitoa
re. Atita vreme cît există puterea 
populară, există rele mai largi 
perspective pentru o viață lumi
noasă a oamenilor muncii. Dato
ria noastră este de a întări ne
contenit puterea populară din ță
rile noastre.

Tovarășul Kâdâr a Încheiat cu 
urări în cinstea unității de ne
zdruncinat dintre partidele fră
țești și Republicile populare Ro
mină și Ungară.

De la gară, membrii delegației 
s-au îndreptat spre fabrica de 
mobile „Simo Geza“.

Aci, membrii delegației au 
fost întîmpinați de tov. Carol 
Magyari, directorul fabricii, care 
i-a condus pe oaspeți să viziteze 
fabrica. Ei au urmărit întregul 
proces de fabricație de la prelu
crarea materiei prime pină ia 
produsul finit.

In sala de festivități a fabricii 
a avut loc apoi un miting.

La miting a luat cuvîntul tov. 
Csupor Ludovic, prim-secretar al
comitetului Regiunii Autonome 
Maghiare al P.M.R.

In cuvîntul
Ludovic 
regional 
Executiv 
Regiunii 
precum și în numele tuturor oa
menilor muncii din regiune, a a- 
dresat oaspeților un călduros sa
lut.

Am aflat cu mare bucurie de 
vizita delegației guvernamentale 
și de partid a R. P. Ungare con
dusă de tov. Kâdâr Jănos care 
ne vizitează țara. Prietenia veș
nică a țărilor noastre vecine — 
a spus vorbitorul — s-a întărit 
și s-a călit in spiritul interna
ționalismului socialist.

Oamenii muncii din R.P.R. ca 
și cei din R. P. Ungară, înfăp
tuiesc marea operă a construcției 
socialismului.

Clasa noastră muncitoare, ță
rănimea noastră muncitoare și 
intelectualitatea noastră progre-

său, tov. Csupor 
Comitetului 
Comitetului 

‘ r al 
...aghiare,

in numele
P.M.R., al 

al sfatului popular
Autonome Magh
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O scenă din film

COMITETUL DE INIȚIA
TIVA PENTRU ESPERAN
TO—BUCUREȘTI, anunță că 
în ziua de luni, 3 martie a.c. 
orele 17, la Institutul „MA
XIM GORKI“, str. Pitar Moș 
nr. 13 se vor ține examene 
de limba esperanto.

Se pot prezenta absolvenții 
cursurilor din 1957/958, pre
cum și oricine cunoaște limba 
esperanto.

înscrieri și informațiuni: 
în ziua, ora și locui! indicat 
mai sus.

Se spune adeseori despre un 
film că e o pledoarie pentru o 
idee sau alta. Iată de data aceas
ta un film care e într-adevăr o 
pledoarie, în sensul propriu și nu 
cel figurat al cuvîntului. „Umbre 
în plină zi" a fost făurit de către 
o echipă de cineaști progresiști 
japonezi în primul rînd în vede
rea atingerii scopului practic de a 
elibera niște tineri arestați și con
damnați pe nedrept. Ne pare rău 
că nu sîntem în posesia datelor 
care să arate dacă filmul a reu
șit să convingă pe judecători des
pre nevinovăția majorității acuza
ților, dar sîntem siguri că, ori, 
cum, a jucat un rol de seamă în 
lămurirea maselor populare asu
pra adevăratelor cauze ale crimei 
din satul din regiunea Yama- 
guchi, asupra adevăraților vino
vați.

Filmul începe prin a prezenta 
descoperirea crimei, cadavrele ce
lor doi bătrîni asasinați în mod 
bestial și primele investigații ale 
poliției, arestarea într-un bordel a 
lui Takesi Kojima, un băiat în 
vîrstă de 22 de ani. Anchetat cu 
brutalitate, Kojima, după ce nea
gă crima, sfîrșește prin a mărtu
risi. Dar conducătorii instrucției 
nu sînt mulțumiți de declarațiile 
lui Kojima; după părerea lor 
acesta n-ar fi putut făptui singur 
asasinatul, a avut complici. Tero
rizat, Kojima minte declarînd că 
ar fi atacat pe soții Nișina îm
preună cu patru prieteni ai săi: 
Uemura, Aoki, Miyazaki și Și-

mizu. întemnițați, aceștia încep 
să fie torturați spre a-și recunoaș
te participarea la isprava bandi
tească și, nemaiputînd rezista caz
nelor fizice la care sînt supuși, 
semnează hărții prin care se re
cunosc vinovați și sînt condamnați, 
Uemura la moarte și ceilalți la 
închisoare pe diferite termene.

Cine privește cu atenție filmul 
i-ar putea aduce acuzația de lip
să de unitate și închegare. Acu
zația ar fi însă gratuită fiindcă fil
mul a fost conceput în mod pre
meditat neunitar, fiindcă cum 
am mai arătat, nu este un film ci 
o pledoarie. In „Umbre în plină 
zi" se pot distinge trei părți, deo- 
sebindu-se prin tonalitatea reali-

Cronica 
filmului

* In prezent pe șantierul pa
tinoarului artificial din parcul 
sportiv 23 August se fac ultime
le lucrări în vederea inaugurării 
acestei noi baze sportive.

Patinoarul artificial va fi pus 
în funcțiune la sfîrșitul acestei 
săptămîni cînd patinatorii și 
hocheiștii noștri fruntași vor e- 
fectiia primele antrenamente. 
Așa după cum s-a mai anunțat 

k începînd de la 3 martie patinoa
rul va găzdui competiția interna
țională de hochei pe gheață la 
care vor participa echipele ora
șelor Berlin, București, pre
cum și puternica formație 
Sp^rtak din Plsen, Concomitent 
cu întîlnirtle de hochei vor avea 
loc și întrecerile campionatului 
republican de patinaj artistic.

ir Astăzi dimineața va părăsi 
Capitala plecînd cu avionul la 
Sofia echipa campioană a țării la 
fotbal, C.C.A. care simbătă va în
tâlni în capitala bulgară 
ski.

* Halterofilii sovietici 
bilit două noi recorduri 
le. La Moscova, Feodor 
novski, categoria semimijlocie, a 
ridicat la stilul „împins“ o hal
teră în greutate de 136 kg, co- 
rectindu-și cu 0,500 kg. propriul 
record mondial. AI doilea record 
a fost realizat de tinărul 
Gheorghi Lobjanidze în cadrul 
unui concurs desfășurat la Nal- 
cik. El a realizat la stilul „arun
cat", categoria ușoară, perfor
manța de 128 kg. Vechiul record 
mondial deținut de habutdinov 
(Moscova) era de 127,500 kg.

pe Lew-

au ste- 
mondia- 
Bogda-

Deci să reluăm 
discuția noastră.

— Da, și o primă 
chestiune: căutând pe 
cineva pe șantier, am 
primit ca răspuns tot o 
întrebare: „e de la ci
vili" sau „brigadieri“?

Există o deosebire r 
Brigadierii sînt oare 
ființe aparte ?

— Știi bine că nu I 
Și unii și alții sînt ci
vili și constructori. Di
ferența este doar că pe 
cînd muncitorii în vîr
stă cunosc meseria, bri
gadierii de-abia o în- 
vață.

Nu-i poți separa. Mun
cesc împreună. Se ajută 
totdeauna.

La muncă și unii și 
alții sînt , așa cum ți 
i-am înfățișat în discu
ția trecută. Brigadierii 
trăiesc însă mai legați 
unii de alții și viața 
lor internă e comună. 
Bucuriile sau dramele 
intime sînt bucurii sau 
drame comune.

Cînd Cercel Marcel 
„suferă" de îngîmfare, 
băieții i-o spun cu un 
singur glas. Iar cînd Cri- 
stoaica a luat drapelul 
de fruntaș, „trăiascăl" —

există — dacă vrei — 
un „pact mutual". Bri
gadierii sar întotdeauna 
să ajute fetelor cînd 
este o muncă mai grea ; 
fetele au acum grijă ca 
tovarășii lor de muncă 
să vină seara la club 
îmbrăcați curat.

— Cine sini „profeso
rii“ acestei școli — viața 
în colectiv ?

— Chipul moral al 
brigadierului îl poți ob
serva oriunde se află tî-

se aude tot dintr-un 
singur glas.

Viața aceasta de co
lectiv seamănă cu o 
școală de educație, și, 
dacă vrei, și cu un fel 
de leac pentru vinde
carea mîhnirii.

— Iartă-mă, dar știi... 
mie îmi trebuie fapte.

— Ascultă I Eram o- 
dată de față la turnarea 
betonului în studioul de 
sunet. La brigada băie-

(dialog la Buftea)
ților veniseră și cîteva 
fete. Băieții au trecut la 
transportarea și vibrarea 
betonului în cofraje, fe
tele — la alimentarea 
betonierelor. Dar sacii 
cu ciment sînt grei: nu 
era o muncă potrivită 
pentru fete. Băieții — 
nu le-a sugerat nici un 
șef aceasta — au pre
luat ei sarcina transpor
tării sacilor. Mai tîrziu 
fetele i-au întrebat: 
„N-aveți ceva de spălat.- 

cămăși sau fețe de 
perne ?“ Și de atunci

nărui: la club, la trans
portarea pietrișului din 
balastieră, la masă...

Atenția și grija cu care 
este înconjurat deseori 
contribuie și ea la for
marea profilului său mo
ral. Cînd băieții știu 
că Stana Oaia va fi 
primită într-o brigadă 
și că în același timp i 
se vor crea condiții să-și 
termine clasele medii la 
școala din Buftea ; cînd 
știu că directorul șan
tierului a plecat perso
nal să procure cizme de

cauciuc pentru săpăto
rii de la dig — cînd 
știu toate acestea și al
tele este aproape impo
sibil să rămînă nepăsă
tori la ploaia care într-o 
noapte amenința să sur
pe un întreg zid de pă
mânt.

— Dar s-a făcut totul 
pentru formarea „omu
lui nou" la voi ?

— Mai e mult de fă
cut. Ai auzit doar că un 
brigadier a fost in
vitat la miliție să răs
pundă pentru provoca
rea unui scandal. Lu
cruri ca acestea pot fi 
evitate. Și evitarea lor 
depinde tocmai de grija 
și atenția ce se dă vieții 
brigadierilor. Știi că ti
nerii care muncesc la 
„cetatea filmului" pot 
viziona din cînd în cînd 
un film doar într-o sală 
a căminului cultural din 
comună ? Și mai sînt și 
alte „omiteri“ de acest 
gen.

Încheind aici, socot că 
nu putem termina d 
cuția despre chipul mo
ral al brigadierilor. Vom 
găsi pe alte șantiere, alte 
fapte, alte trăsături.

V. CONSTANTINESCU

zării. Prima parte este aceea a ex
punerii faptelor, a crimei, a ares
tării, a interogatoriului, o parte cu 
un ritm lent, trenant pe care 
spectatorul o simte a fi lipsită de 
valoare în sine, pregătind de-abia 
ceva ce are să urmeze, ca o aș
teptare. E și firesc să fie așa ; 
filmul nu e unul polițist, aici nu 
e vorba de o crimă oarecare. Rea
lizatorii lui „Umbre m plină zi" 
n-au vrut să povestească o întîm- 
plare mai mult sau mai puțin in
teresantă ci au vrut să apere niște 
vieți amenințate, au vrut să de
maște o situație gravă, mizeria ma
terială și morală in care se zbate 
tineretul japonez.

O altă parte a filmului nu este 
lentă ca prima parte ci aproape 
statică. Este ca și o lanternă care 
a rătăcit cîtva timp alene prin 
întuneric și deodată își fixează cer
cul de lumină asupra unui punct, 
poposind acolo ca și cum ar spu
ne : aici este ceea ce căutăm, 
punctul nevralgic. Intr-adevăr a- 
ceastă parte în care totul se opreș
te, peste care plutește o atmosfe
ră de un tragism dens arată cit 
de groaznică este soarta celor pa
tru băieți condamnați pe nedrept,

și a familiilor lor. Uemura nu pu
tea din cauza sărăciei să se în
soare dar acum, odată arestat, fa
milia lui este lovită de o nenoro
cire și mai grea. Este deajuns să 
vezi masca imobilă și de nepătruns 
a durerii de pe -fața mamei lui, 
Tsuna (Șoko Uda) ca să înțelegi 
toată suferința acestor oameni. Nu 
mai puțin au fost lovite văduva 
Miyazaki și celelalte rude ale de- 
ținuților. Care este cauza acestor 
nenorociri ? O mică ambiție a u- 
nor funcționărași de poliție care 
nu vor să renunțe la ipoteza lor 
după care crima a fost făptuită de 
mai mulți ? Nu, spune filmul, 
aici e vorba de un întreg sistem, 
de un regim social putred, regimul 
tiranic din Japonia burghezo-mo- 
șierească în care un inspector de 
poliție poate smulge mărturisiri 
mincinoase de la un sărman tînăr 
bătîndu-l la sînge, e vorba de un 
regim în care oamenii din popor 
n-au nici un drept, sînt niște mi
zerabili sclavi în fața autorităților 
corupte.

Ultima parte (aceste părți nu 
sînt delimitate net, ele se interfe
rează în acțiune) a filmului are, 
spre deosebire de celelalte, un 
ritm mai alert iar cîteva scene 
sînt turnate chiar cu accelerato
rul (ca în perioada de început a 
cinematografiei). Este vorba de 
pledoaria propriu-zisă a avocatu
lui la proces care reconstituie cri
ma prin reducere la absurd, adică 
presuptinînd că acuzațiile procuro
rului ar fi valabile. Filmîndu-se 
cu acceleratorul se demonstrează 
că tinerii inculpați pe nedrept 
n-au avut timpul material de a 
comite masacrul decît dacă ar fi 
acționat în tempo-ul unei mitra
liere.

Filmul se termină înainte de 
pronunțarea sentinței definitive de 
către curtea de casație. Nu era în 
puterea realizatorilor (regia : To- 
dași Imai, imaginea : 
Nakao, scenariul Șinobu 
to) să elibereze pe cei 
neri, dar era în puterea
rate pe adevăratul vinovat al tra
gediei — societatea condamnată 
de istorie — și aceasta au făcut.

Șunichiro 
Hașimo- 

patru ti- 
lor să a-

B. DUMITRESCU

Sfaturile populare
expresie a activității democratice,conștiente, a maselor ta conducerea treburilor locale

populare din 3 
încununarea cu

Alegerile pentru sfaturile 
decembrie 1950 au marcat 
succes a ultimei etape în lupta maselor popu
lare conduse de partid pentru construirea 
noului aparat de stat, capabil să asigure mo
bilizarea maselor de milioane de oameni ai 
muncii la conducerea treburilor obștești și de 
stat, la construirea socialismului în patria 
noastră.

Sfaturile populare se deosebesc în mod ra
dical de organele locale ale puterii de stat 
din vremea regimului burghezo-moșieresc așa 
cum, prin natura sa, statul socialist — care 
asigură cel mai larg democratism maselor 
muncitoare și slujește exclusiv intereselor aces
tora — se deosebește în mod radical de sta
tul burghez, a cărui menire este aceea de a 
apăra interesele claselor dominante împotriva 
maselor asuprite și exploatate.

Vechile primării, preturi și prefecturi e- 
xistente înainte de instaurarea puterii popu
lare, purtaseră amprenta regimului burghezo- 
moșieresc exploatator. Organe cancelaristo-bi- 
rocratice, numite de sus, alcătuite din ele
mente servile și docile asupritorilor (marea 
majoritate făcînd parte din rîridurile aces
tora), ele duseseră o activitate potrivnică in
tereselor maselor și contribuiseră la îndepăr
tarea sistematică a oamenilor muncii dc la 
treburile de stat și obștești. Centralismul bi
rocratic, specific statului burghez și zidul de 
netrecut care exista între organele locale ale 
puterii de stat și mase, făceau imposibilă 
orice inițiativă de jos în rezolvarea probleme
lor locale. Acestea erau simple organe admi
nistrative, care executau directivele primite 
de la „centru“.

Instaurarea puterii populare, în care clasa 
muncitoare condusă de partidul său comunist 
avea rolul conducător, la 6 martie 1945. a 
creat condiții favorabile pentru folosirea ve
chilor organe locale ale puterii de stat în 
interesul revoluției, pentru înfăptuirea sar
cinilor desăvîrșirii revoluției burghezo-demo- 
cratice. Prin schimbarea calitativă survenită 
în conținutul puterii de stat, prin democra
tizarea consecventă, pas cu pas, a organelor 
de stat looale, primăriile, preturile și prefec
turile au căpătat în conținutul lor trăsăturile 
noi ale puterii populare. Activitatea pusă în 
slujba intereselor oamenilor muncii a orga
nelor de stat locale, deși își păstrau vechea 
lor formă, a determinat un proces de apro
piere a acestora de mase, de antrenare a 
maselor la rezolvarea sarcinilor etapei date a 
revoluției. Totuși, chiar în această perioadă,

ÀI. Savu

vechea formă a organelor locale ale puterii 
de stat constituia o piedică în calea antrenării 
maselor la viața obștească, ceea ce a făcut 
necesar, pe măsura dezvoltării revoluției, să 
se adopte măsuri în vederea depășirii vechi
lor lor atribuții și a vechii forme de organi
zare.

Odată cu instaurarea dictaturii proletaria
tului și trecerea la construirea socialismului 
— construire de neconceput fără participa
rea conștientă și activă a maselor de milioane 
de oameni ai muncii la conducerea treburilor 
de stat și obștești — s-a pus la ordinea zilei 
crearea unor noi organe locale ale puterii de 
stat, corespunzătoare și prin conținut, și prin 
formă, statului de 
tului.

V. I. Lenin arăta 
tului „...va aduce cu

dictatură a proletaria-

că dictatura proletaria- 
sine, în mod inevitabil, 

nu numai o schimbare în general a formelor 
și a instituțiilor democrației, ci tocmai o 
schimbare a lor care va permite o extindere 
fără precedent 
tive 
de 
priți de capitalism“. 
aparatului de stat rezultate în urma alegeri
lor de la 3 decembrie 1950 aveau tocmai 
menirea să devină unul dintre principalele 
instrumente prin care masele muncitoare să 
participe efectiv și direct, fără nici un fel 
de îngrădiri, la conducerea treburilor de stat 
și obștești, la gospodărirea bogățiilor patriei, 
bun al întregului popor.

Spre deosebire de primăriile, preturile și 
prefecturile de pe vremea regimului burghe
zo-moșieresc, sfaturile populare sînt formate 
din deputați aleși în mod democratic de către 
mase, și nu din funcționari numiți de sus, 
ca în trecut. Marea forță și vitalitate a sfatu
rilor populare este dată de faptul că ele îm
bină funcția de organe locale ale puterii de 
stat cu aceea de largi organizații de masă, 
menite să mobilizeze energia și inițiativa 
maselor în slujba construcției socialiste.

La baza organizării și activității sfaturilor 
populare stă principiul centralismului demo
cratic — principiu fundamental de organizare 
a vieții de stat și economice din țara noas
tră — care asigură îmbinarea intereselor ge
nerale cu interesele personale sau locale ale 
oamenilor muncii.

în lume a folosirii efec- 
a democratismului de către clasele 

oameni ai muncii, de către cei asu- 
Noile organe ale

Primirea ambasadorului R. P. F. Iugoslavia 
de către vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii Populare Romîne, 
MoghioroșAlexandru

Mărfi, 25 februarie a.c. la ora 
9,30 vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Alexandru Moghio-

roș, a primit în audiență pe am
basadorul R.P.F. Iugoslavia la 
București, dr. France Hocevar.

Primirea ambasadorului Indiei
de către vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii Populare
Emil Bodnăraș

Romîne,

Mărfi 25 februarie a.c., la oro 
13, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Emil Bodnăraș, a

primit în audiență 
rul extraordinar și 
al Indiei în Republica Populară 
Romînă, Jagan Nath Khosla.

Coordonate necunoscute — PA
TRIA, BUCUREȘTI, 23 AUGUST. 
LIBERTĂȚII ; Llzzie Mac Kay - 
REPUBLICA, FLACARA, ELENA 
PAVEL; Flacăra stinsă — MA- 
GHERU, I. C. FRIMU, CULTU
RAL; Hamlet - V. ALECSANDRI; 
Deputatul de Baltica—CENTRAL ; 
Tigrii zburători - LUMINA, 30 
DECEMBRIE (Ferentari) ; Artico
lul 420 - VICTORIA, VASILE
ROAITA, MIORIȚA, POPULAR; 
întîlnire la bal — DOINA ; Mou- 
lin Rouge - MAXIM GORKI; Un 
program de filme documentare — 
TIMPURI NOI ; Două lozuri - 
TINERETULUI ; Umbre în plină 
zi - ÎNFRĂȚIREA INTRE PO-

pe ambasado- 
plenipotentiar

- GH. DOJA, 
Vînătoare tra- 

Simforiia Le-

POARE ; Soldați! 
ILIE PINTILIE; 
gică - GRIVIȚA; 
ningradului - CONSTANTIN DA-
V1D ; O scrisoare pierdută. — UNI
REA, ALIANȚA; O lecție a isto
riei - AI.EX. SAHIA, DONCA 
SIMO, OLGA BANCIC; Luptăto- 
rul șl clownul — ARTA ; Călătorie 
în tinerețe — MUNCA ; Mîndrie — 
M. EMINESCU; Taifun la Naga- 
saki — 1 MAI ; O zînă ca-n po
vești — complectare Balonul roșu 
- N. BALCESCU ; Ștrengărița — 
COȘBUC; Două victorii - AU
REL VLAICU ; Salariul groazei — 
DRUMUL SERII.

IN URMĂTOARELE 3 ZILE IN 
ȚARA : Vremea se menține umedă 
și relativ caldă. Cerul va fi varia
bil, mai mult acoperit cu deosebire 
în estul și sud-estul țării, unde 
vor cădea precipitații sub formă 
de ploaie, și local ' lapoviță. In 
munți ninsoare. Vîntul în intensi-

ficare din sectorul estic. Tempera
tura la început staționară, apoi în 
scădere ușoară în jumătatea de 
răsărit a tării : noaptea va fi cu
prinsă între minus 5 grade șl 
plus cinci grade, iar ziua între 
plus 2 grade și plus 12 grade.
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Sfaturile populare au pornit cu însuflețire 

la lichidarea grelei moșteniri rămasă de pe 
vremea regimului burghezo-moșieresc, care 
lăsase numeroase regiuni, orașe și sate într-o 
stare de adevărată paragină. Participarea ală
turi de zecile de mii de deputați a sute și 
sute de mii de oameni ai muncii la activita
tea sfaturilor populare în cadrul comisiiloz 
permanente, comitetelor cetățenești și altor 
forme importante de atragere a maselor la 
activitatea obștească de care dispun sfaturile 
populare, a dat noilor organe locale ale pu
terii de stat posibilitatea să obțină impor
tante succese în domeniul economic, edilitar, 
cultural și sanitar. încă din primul an 
activitate, sfaturile populare au creat, 
baza folosirii resurselor locale, o serie de 
treprinderi destinate producției bunurilor 
larg consum.

Succesele obținute an de an în activitatea
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în documentele de partid a fost combătut și 
s-au luat măsurile corespunzătoare pentru li
chidarea birocratismului manifestat în activi
tatea unor sfaturi populare, a funcțiOnarismu- 
lui, izolării de mase și altor practici nejuste, 
contrare democratismului orînduirii noastre 
de stat. Partidul a chemat sfaturile populare 
să folosească în mai mare măsură posibilită
țile inepuizabile ce izvorăsc din natura lor 
profund democratică, pentru a strînge în per
manență legătura cu masele.

Sub îndrumarea permanentă a partidului, 
sfaturile populare au obținut în anii care au 
trecut de la crearea lor succese de seamă în

„Kegimul democrat - popular
creație a maselor“
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sfaturilor populare au avut o importanță deo
sebită nu numai prin faptul că ele constitu
iau pași înainte .pe calea lichidării grelei moș
teniri a trecutului, dar și prin aceea că de
monstrau maselor, prin puterea faptelor lor, 
superioritatea noilor organe locale ale puterii 
de stat asupra vechilor primării, preturi și 
prefecturi, activizînd masele de milioane ală
turi de sfaturile populare în rezolvarea pro
blemelor obștești.

Sfaturile populare s-au bucurat în perma
nență de îndrumarea și sprijinul partidului 
și organelor centrale de stat pentru a înfrînge 
dificultățile pricinuite de lipsa de experiență, 
inerentă începutului.

Grija partidului pentru ridicarea neconte
nită a activității sfaturilor populare s-a mani
festat atît în activitatea concretă desfășurată 
de organizațiile de partid și de deputății co
muniști în sinul sfaturilor populare cît și 
prin analizarea muncii și criticarea lipsurilor 
sfaturilor populare într-o serie de re
zoluții și hotărîri ale C.C. al P.M.R.

toate domeniile de activitate. Ele au contri
buit Ia mobilizarea maselor în lupta pentru 
înfăptuirea și depășirea planurilor economice 
de stat, pentru dezvoltarea industriei socialis
te și cooperativizarea agriculturii, pentru rea
lizarea sarcinilor revoluției culturale. S-a dez
voltat industria locală, care numără astăzi 
peste 9.500 de unități ce produc mai mult de 
900 de sortimente de bunuri de larg consum. 
Pe lîngă cantitățile însemnate de produse tex
tile, de pielărie, mobilă etc., în cadrul între
prinderilor locale se produc anual 275 mi
lioane de cărămizi și 18 milioane de țigle. 
Numai în ultimii cinci ani au fost ridicate 
1900 școli și săli de clasă, 1.300 cămine cul
turale, 300 de dispensare și case de naștere, 
s-au electrificat 600 de comune — toate aces
tea prin folosirea resurselor locale și cu ajuto
rul maselor de oameni ai muncii. Una dintre 
cele mai însemnate realizări ale sfaturilor 
populare a constituit-o lichidarea aproape 
complectă a analfabetismului încă în anii pri
itului plan cincinal.

în lupta pentru mobilizarea maselor la cons
truirea socialismului în patria noastră, sfatu
rile populare au acumulat o bogată experien
ță în conducerea vieții locale. Ele au ridicat 
la conducerea directă a treburilor de stat ți 
obștești sute de mii de oameni ai muncii, for- 
mînd cadre pricepute de gospodari, căliți în 
munca cu greutățile.

Ca urmare a dezvoltării muncii sfaturilor 
populare, a experienței pe care au acumulat-o 
în procesul dezvoltării construcției socialiste, 
ca urmare a lărgirii competenței lor, a deve
nit necesară și posibilă o nouă reglementare 
a organizării și funcționării organelor locale 
ale puterii de stat. Această problemă a fost 
dezbătută în cadrul plenarei C.C. al P.M.R. din 
decembrie 1956 care, pe baza indicațiilor Con
gresului al Il-lea al Partidului, a indicat o 
serie de măsuri in direcția lărgirii atribuții
lor sfaturilor populare și a combaterii ele- 
mentelor dc excesivă centralizare care îngreu
nau răspunderea efectivă a organelor locale 
de stat într-o serie de probleme ale 
conducerii vieții administrative, economi
ce, culturale și gospodărești pe scară 
locală. în înfăptuirea hotărîrilor partidului, 
Marea Adunare Națională a votat la 22 mar
tie 1957 o nouă lege de organizare și func
ționare a sfaturilor populare. Prin această 
lege, a crescut rolul sfaturilor ca organe alese 
ale puterii de stat în conducerea întregii ac
tivități locale, pe toate tărîmurilc de activi
tate, a fost considerabil sporit rolul sesiunilor 
sfaturilor populare, al comisiilor permanente 
și al comitetelor de cetățeni — principalele 
forme organizatorice de legătură cu masele. 
Toate aceste măsuri, respectînd principiile 
centralismului democratic, au fost îndreptate 
spre o și mai largă atragere a maselor în 
participarea activă și concretă la conducerea 
treburilor obștești.

Măsurile adoptate de partid și guvern în 
vederea lărgirii atribuțiilor sfaturilor populare 
și a combaterii elementelor de excesivă cen
tralizare, care dau naștere la fenomene bi
rocratice. sînt o nouă dovadă grăitoare a de
mocratismului orînduirii noastre populare. 
Spre deosebire de statele burgheze, unde 
cercurile dominante wacționare intensifică

acțiunile împotriva drepturilor democratice 
ale populației, în statul nostru democrat 
popular, ca și în toate statele socialiste — 
întărirea continuă a democrației socialiste, 
pe măsura dezvoltării construcției socialiste, 
a creșterii conștiinței politice și a experien
ței maselor, constituie o lege firească.

Noile atribuții sporite impun sfaturilor 
populare o activitate și mai intensă, o legă
tură și mai largă cu masele, o mai vie atra
gere a acestora la activitatea

★
Bilanțul bogat în realizări 

turile populare în cei peste 7 
cut de la alegerile din 3 decembrie 1950, ac
tivitatea acestora pusă în slujba intereselor 
oamenilor muncii, constituie cea mai bună do
vadă a superiorității noilor organe locale ale 
puterii de stat asupra vechilor primării, pre
turi și prefecturi. însuflețirea cu care masele 
de oameni ai muncii de pe întreg cuprinsul 
țării iau parte la actuala campanie electorală 
și dezbat gospodărește numeroase probleme 
obștești și de stat ivite pe plan local, criticile 
constructive aduse activității de pînă acum a 
unor sfaturi populare, precum și inițiativele, 
sugestiile și propunerile făcute de oamenii 
muncii, creează o bază serioasă pentru un 
nou și însemnat avînt în munca sfaturilor 
populare din țara noastră. Ele sînt o expresie 
a atașamentului maselor față de organele lo
cale de stat o expresie a încrederii în aceste 
organe și a conștiinței că ele servesc inte
resele lor vitale.

înfăptuind în mod consecvent linia partidu
lui de dezvoltare continuă a construcției so
cialiste, de întărire a alianței muncitorești- 
țărănești — baza regimului democrat-popular 
— și a conlucrării frățești a poporului romîn 
cu minoritățile naționale, de ridicare perma
nentă a nivelului de trai al oamenilor mun
cii, bazîndu-și întreaga lor activitate pe ma
sele largi populare și antrcnînd într-o măsură 
crescîndă masele la conducerea treburilor de 
stat și obștești sfaturile populare vor contri
bui și pe viitor la o tot mai rapidă înflorire 
a satelor ți orașelor patriei, la construirea 
socialismului.

concretă.

obținut de sfa- 
ani care au tre-



Dclcgafla guvernamentala $1 ft partid a R. P. Ungare 
intîmpinata cu dragoste de oamenii muncii din (ara noastră
Cuvintarea tovarășului Apro Antal Cuvintarea tovarășului Kallai Gyula
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lagărului socialist, să se instale
ze in Ungaria și să pornească 
asaltul împotriva celorlalte țări 
socialiste vecine.

Contrarevoluția ungară n-a 
fost deci numai o problemă a 
poporului ungar, ea nu amenința 
numai soarta și viitorul poporu
lui ungar.

Planul imperialiștilor a eșuat 
și de această dată. Forțele revo
luționare din Ungaria, bucurîn- 
du-se de ajutorul primit din par
tea Uniunii Sovietice și a celor
lalte țări din lagărul socialist, 
printre care ajutorul deosebit de 
valoros aI poporului frate rom ii, 
au înfrînt forțele contrarevoluțio
nare, au reușit, cu arma în mină, 
să zdrobească bandele contrare
voluționare, să restabilească și si 
normalizeze viața în țară. Dar 
imperialiști n-ar fi imperialiști, 
membrii fostelor clase dominante 
n-ar fi exploatatori incorigibili și 
dușmani ai poporului dacă după 
acest eșec, ar fi renunțat ia pla
nurile lor. Ei s-au străduit prin 
toate mijloacele, pe toate căile, 
să-și continue atacul. Ei au vrut 
să mențină în permanență pe 
ordinea de zi a Organizației Na
țiunilor Unite așa-zisa „proble
mă ungară" ; au vrut să organi
zeze un boicot internațional îm
potriva Ungariei.

Dar din nou, patria noastră 
s-a bucurat de ajutorul forței 
invincibile a internaționalismu
lui proletar, de solidaritatea fră
țească a popoarelor strîns unite 
în lagărul socialist și a clasei 
muncitoare din țările capitaliste, 
ceea ce a determinat eșuarea a- 
cestui nou plan imperialist. Pen
tru noi faptul că în acele zile 
grele conducătorii Partidului 
Muncitoresc Romin, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej au venit să ne sprijine, a- 
tunci cînd se dădeau încă lupte 
crincene, a constituit un ajutor 
politic de mare însemnătate.

Cred, dragi tovarăși, că va fi 
spre folosul nostru al tuturor 
dacă vom face cunoscute cit de 
sumar acele învățăminte, pe 
care noi muncitorii maghiari, 
le-am tras de pe urma contra
revoluției, cu atît mai mult cu cit, 
așa cum am arătat, contrarevo
luția n-a fost numai o problemă 
ungară, și înțrucît trebuie ținut 
seamă că imperialiștii nu renun
ță nici acum la încercările lor 
antipopulare. Permiteți-mi să 
atrag atenția muncitorilor romîni 
asupra acestor învățăminte.

Primul și cel mai important 
învățămînt îl constituie faptul că 
partidul — partidul clasei munci
toare și al poporului muncitor — 
trebuie să fie puternic ca o stîn- 
că și unitar din punct de vedere 
ideologic.

Unul din învățămintele cele 
mai importante ale evenimente
lor din Ungaria este că trebuie 
să păzim ca lumina ochilor 
partidul — comoara noastră cea 
mai scumpă. Trebuie să spunem 
deschis că noi, comuniștii unguri, 
n-am păzit în suficientă măsură 
partidul. Grupul revizionist opor
tunist de dreapta strecurat în 
partid, nefiind îndepărtat la timp 
și nefiind înfrînt în luptă, a reu
șit în timpul contrarevoluției să 
obțină un rol de conducere atît în 
partid cît și în guvern, să acapa
reze conducerea și asemenea 
poziții-cheie îneît efectul trădă
rii comise s-a extins asupra în
tregii țării șl asupra forje.or ar
mate, a paralizat și a demobilizat 
contraatacul forțelor revoluționa
re din Ungaria.

Cred că este suficient să amin
tesc spre exemplu, că în urma 
activității de trădare a clasei 
muncitoare, o m«re cantitate de 
arme a ajuns în mina contrare- 
voluționarilor ; aceștia au putut 
să terorizeze muncitorii și țăranii 
care s-au prezentat degeaba în 
masă ca să ceară arme pentru 
apărarea puterii populare, cauza 
construcției socialismului.

Nu numai într-o singură fabri
că sau comună, muncitorii și ță
ranii muncitori lipsiți de arme 
au apărat avutul poporului și 
puterea populară cu răngi și 
furci împotriva bandiților contra
revoluționari, care atacau înar
mați cu puști mitraliere și gre
nade.

Un alt învățămînt important 
pe care nu-1 putem uita nicioda
tă datorită experienței dobîndite 
în toamna anului 1956 este ace
la că dictatura proletariatului, 
puterea populară, trebuie să fie 
cit mai puternice. Uripînd linia 
partidului, guvernul revoluționar 
muncitorcsc-țărăriesc, încă din 
ziua înființării sale ia 4 noiem
brie 1956, traduce în viață în 
mod consecvent această învăță
tură. Noi realizăm în patria 
noastră o dictatură a proletaria
tului care asigură o reală demo
crație și cele mai largj drepturi 
celor care sprijină puterea popu
lară, poporului muncitor, dar în 
același timp exercităm o dictatu
ră fermă și consecventă față de 
toți acei care nu vor să țină sea
ma de dezvoltarea istoriei, față 
de acei care se năpustesc asupra 
poporului, se organizează împo
triva puterii populare, care în 
mod criminal și premeditat dău
nează cauzei construcției socia
liste.

Pentru noi constituie un invă- 
țămînt de mare importanță ne
cesitatea promovării și consoli
dării, din toate puterile, a uni
tății și coeziunii lagărului socia-

la mitingul muncitorilor de la laminorul 
din Roman

list. Contrarevoluția din Ungaria 
a demonstrat din pliu faptul că 
imperia.iștii vor să folosească și 
azi principiul de conducere al ve- 
chiu.ui imperiu roman : „Dezbină 
și stăpinește“. Ei vor să scinde
ze forțele și popoarele care și-au 
luat soarta în propriile lor mîini 
și azi nu mai sint dispuse să-și 
p.ece capul și să îngenunche in 
fața capitalului internațional, să 
ceueze poruncilor .apricanjitor 
de moarte. Coeziunea popoarelor, 
internaționalismul pro.etar, soli
daritatea internațională, unirea 
torțelor care tind spre un țel co
mun, constituie singura chezășie 
a respingerii și zădărnicirii a- 
tacuri.or imperialismului în de- 
clin, dar încă puternic. In zilele 
încercării și primejdiei, poporul 
ungar a apreciat cu recunoștință 
uriașul ajutor, sprijinul moral- 
politic și materia; pe care l-a 
primit din partea țărilor frățești 
intre care și cel ai oamenilor 
muncii din R.P.R. Această recu
noștință și experiență a întării și 
mai mult recunoașterea faptu.ui 
de către poporul nostru muncitor 
atunci servește cu succes cauza 
progresului întregii omeniri, și 
in cadrul acestuia și cauza mer
sului propriu inainte, dacă lu
crează cu toată puterea pentru 
sporirea forței lagărului socia
list, dacă cultivă internaționalis
mul proletar care unește popoa
rele frățești și pe muncitorii din 
întreaga mc.

Unul dintre marile învățăminte 
ale lui octombrie 1956 este să în
tărim pe mai departe relațiile și 
prietenia cu eiiberatoarea noas
tră, cu puternica Uniune Sovie
tică. Zilele trecute, fa 13 februa
rie, oamenii muncii au serbat 
cea de-a 13-a aniversare a eli
berării orașului Budapesta.

La serbările care au avut loc 
în această zi în uzine, la sate și 
în birouri, mu.țj au vorbit de 
Armata Sovietică ca de armata 
care ne-a adus a doua oară eli
berarea. In 1945 urmărind fia
rele nazismului. Armata Sovieti
că a măturat din țara noastră 
pe fasciștii germani și magniări, 
iar în toamna lui 1956 a ajutat 
poporului maghiar să lichideze 
contrarevoluția. Poporul nostru a 
simțit în permanență din 1945. 
sprijinul și ajutorul frățesc dez
interesat al Uniunii Sovietice. E- 
xistenja Uniunii Sovietice, forța 
sa științifică, tehnică și econo
mica mereu în creștere, oprește 
pe imperialiști ca să dezlănțuie 
un nnu război de pe urma căru
ia speră în zadar să schimbe 
mersul istoriei. Pacea* lumii, oa- 
cea poporului romin și ungar, 
securitatea popoarelor eliberate 
și irtdependența lor au în Uniu
nea Sovietică un apărător de ne
învins

Noi iubim și stimăm Uniunea 
Sovietică, luptatoarea de avan
gardă a epocii noi, a istoriei mo
del al construirii socialismului și 
comunismului

Fidelitatea față de Uniunea 
Sovietica, prietenia față de po
poarele Uniunii Sovietice, pre
zintă piatra ue încercare a ade
văratului patriotism, garanția 
luptei devotate și consecvente 
pentru progresul ș' înălțarea 
propriului popor și a omenirii. 
Un învățămînt al contrarevoluției 
din Ungaria care trebuie neapă
rat reținut și însușit îl constituie 
necesitatea luptei continue și 
consecvente împotriva tuturor 
formelor in care se manifestă na
ționalismul burghez și rămășițe
le acestuia. Contrarevoluția din 
Ungaria a fost pătrunsă de na
ționalism, șovinism și iredentism. 
Chiar în primele zile, ba chiar in 
primele ore, au fost lansate cu
noscutele lozinci naționaliste. Una 
din trăsăturile caracteristice ale 
contrarevoluției consta în porni
rea unei campanii de ațîțări de
șănțate împotriva prieteniei cu 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări. Contrarevoluția din Unga
ria urmărea printre altele, șă 
slăbească și să rupă prietenia 
dintre poporul ungar și poporul 
romin.

Permiteți-mi dragi prieteni ca 
în cele ce urmează să prezint 
pe scurt rezultatele obținute de 
poporul nostru muncitor prin 
eforturile noastre și cu ajutorul 
prețios al popoarelor frățești, în 
restabilirea muncii normale în 
toate domeniile, în consolidarea 
politică și economică.

Pot să spun liniștit: Repu
blica Populară Ungară este mai 
puternică astăzi ca orieînd. Par
tidul nostru conform hotărîrilor 
noastre este mai puțin numeros 
decît acum un an și jumătate; 
dar el este puternic, unitar din 
punct de vede ideologic, sudat 
prin unitatea de voință și de ac
țiune a membrilor lui. Poporul 
muncitor urmează >inia trasată 
de partid, are încredere în par
tid și guvern. în patria noastră 
dictatura proletariatului este pu
ternică. Rezultatele însemnate 
obținute în industrie, agricultură, 
în viața culturală sînt o dovadă 
concludentă a fermității oameni
lor muncii unguri, a încrederii 
lor în partid și guvern, a voinței 
lor nestrămutate de a construi 
socialismul. Poporul ungar a por
nit, în iama anului 1956, în 
condiții excepțional de grele să 
restabilească viața normală.

Nu aveam cărbuni, aveam toar
te puțină energie electrică, eram 
amenințați de un șomaj de sute

de mii de omeni. Clasa muncitoa
re ungară, în primul rînd minerii 
și feroviarii, oamenii muncii din 
marile uzine și centrale electri
ce, țărănimea muncitoare, ur- 
mînd cuvîntul partidului reorga
nizat și guvernul revoluționar 
muncitoresc-țărănesc care s-au 
situat în fruntea forțelor revo- 
ționare și-au îndeplinit datoria 
ior patriotică începind să mun
cească conștient. Munca lor a fost 
încununată de succes. în Occident 
se vorbește despre un fel de mi
nune economică, deși nu s-a pro
dus nici un miracol. Intr-adevăr, 
pentru cercurile capitaliste, impe
rialiste, se pare a fi un miracol 
de neînțeles, ca popoarele să-și 
poată acorda un astfel de ajutor 
dezinteresat, într-un spirit de cal
dă prietenie, așa cum procedea
ză țările marii familii, țările la
gărului socialist.

Ei nu pot concepe că actual
mente masa oamenilor muncii 
este în stare să facă acte de 
eroism. Masele noastre știu că 
lucrează pentru intereseie lor 
proprii, sint conștiente că rodul 
muncii le aparține.

Viața noastră economică, situa
ția noastră financiară, au fost 
consolidate, dar nu putem afirma 
că nu mai avem nimic de făcut. 
E și firesc, căci nici prețiosul a- 
jutor și nici munca devotată a 
poporului, nu permit refacerea 
într-un singur an a pagubelor 
uriașe cauzate de contrarevoluție. 
Acum na concentrăm forțele 
pentru a dezvouta mai de
parte, în mod sănătos, economia 
națională. Nu există nici o în
doială că, dacă guvernul, condu
cătorii și, bineînțeles în primul 
rînd înseși masele de oameni ai 
muncii, vor lucra cu hotărîre și 
conștiinciozitate strins uniți la 
rezolvarea problemelor noastre 
economice, vom repurta o victo
rie desăvîrșită și in acest do- 
meniu.

Clasa muncitoare ungară a de
venit conștientă de sarcina isto
rica de conducătoare a țarii care 
îi revine. Ea își cunoaște înda
toririle față de propriul său po
por și față de clasa muncitoare 
internațională

Noi arătăm muncitorilor ungari 
că între capitalism și socialism 
se desfășoară — deși cu mijloace 
pașnice — o luptă ascuțită, pe 
viața și pe moarte, al cărui cîmp 
de bată, ie ii formează uzinele, mi
nele, șantierele, ogoarele. Dacă 
noi îl întrebăm pe muncitorul 
ungar: oare vrea sau nu ca în 
patria noastră să învingă socia
lismul, să construim societatea 
socialistă și apoi cea comunistă, 
oare vrea sau nu ca să învingă 
în toată lumea noua orinduire so
cială și economică superioara, mi
nunata orinduire socialistă ? Fi
rește că el răspunde: Da, vreau. 
Iar noi adăugam: această victo
rie însă nu vine de la sine; pen
tru ea trebuie să acționăm, și a- 
nume, pe frontul producției. Nu
mai atunci vom atinge țelul no
stru dacă — asemenea unui bun 
gospodar — vom realiza și la 
locurile noastre de muncă, ca și 
în căminele noaștre, economii, 
vom avea grijă de materiale, vom 
evita rebuturile și vom împiedica 
ca oricine să poată atenta la 
avutul poporului, la avutul celor 
ce muncesc.

Dacă examinăm cifrele privind 
dezvoltarea îmbucurătoare a eco
nomiei naționale a Republicii 
Populare Romîr-e și Republicii 
Populare Ungare, putem afirma 
cu mîndrie, că atît clasa mun
citoare romînă, cît și clasa mun
citoare ungară demonstrează 
practic că sint conștiente de sar
cinile ce le revin din misiunea 
tor istorică. Demne de trecutul 
tor eroic, clasele noastre munci
toare își îndeplinesc cu combati
vitate sarcinile tor.

Există de pe acum anumite 
domenii în care am depășit cu 
mult țările capitaliste din Occi
dent. Mă refer la măsurile de a- 
sistență socială, la condițiile so- 
cial-politice, sanitare și cultura
le. Acest lucru este și firesc, în
trucât producția în țările socia
liste este pusă în slujba omului, 
în timp ce în țările capitaliste ea 
are ca scop profitul. Pentru noi. 
omul muncitor este o comoară 
scumpă, pe cînd în Occidentul 
ahtiat de profituri, el este numai 
un instrument de jaf, stors ca o 
lămîie și apoi aruncat.

In toamna anului 1956, mulți 
cetățeni ungari și-au părăsit țara. 
Dintre aceștia, circa 30.000 au și 
revenit în Ungaria, in ciuda fap
tului că țările care i-au primit, 
au ridicat în calea lor nenumă
rate greutăți pentru a-i împie
dica să se reîntoarcă. Situația 
s-a inversat : mulți trec acum 
granița în mod ilegal inapoin- 
du-se în patrie. Despre ce vor
besc acești unguri reîntorși ? Ce 
scriu rudelor lor cei care mai 
sînt în străinătate, pentru că nu 
li se permite să se întoarcă, și 
pentru că li se umplu capetele 
cu fel de fel de năzbîtii ? De 
exemplu, că „cel care se întoar
ce acasă este deportat în Sibe
ria" etc.

Majoritatea zdrobitoare bles- 
teamă pe imperialiști, pe capita
liști, posturile de radio ațiță- 
toare, calomniatoare care, zugră
vind imagini idilice despre para
disul occidental, i-a momit să 
plece în străinătate.

In Ungaria a existat — șl nu 
numai într-un cerc restrîns -- un 
fel de „adorație față de Occi
dent“, și cred că aceasta n-a fost 
numai o specialitate ungurească. 
Dar numărul acestor adoratori 
S-a redus foarte mult.

Majoritatea refwgiaților sînt 
tineri care au crescut în condi
țiile democrației populare și nu 
au cunoscut din experiența pro
prie vremurile capitaliste, ale că
ror orori trăiesc vii în amintirea 
celor mai în vîrstă atît în Ro
mînia cît și in Ungaria. Acești 
tineri au relatat și au scris că 
n-au crezut și n-au putut să-și 
închipuie ce sistem de zbir dom
nește în uzinele capitaliste, unde 
nu ie poți opri nici măcar atîta 
timp ca să fumezi o țigară. In
tensitatea muncii a luat proporții 
nemaipomenite, muncitorii sint 
într-o goană continuă, se gîrbo- 
vesc și muncesc cu încordarea 
maximă a eforturilor, fiindcă tre
mură de frică să nu fie azvîr- 
liți în orice moment în stradă. 
Și totuși — ne scriu ei — sînt 
fericiți acei care găsesc de lu
cru, fiindcă zeci și zeci de mii 
de oameni hoinăresc fără lucru, 
și în adevăratul sens al cuvintu- 
lui, dorm pe străzi, îndură foa
mea. Ziarul „Ostereichische 
Volksstimme" a publicat nu de 
mult un articol despre 74 de un
guri care fugiseră din Canada 
pentru a se reîntoarce în Unga
ria. Ei au povestit că se întorc 
în patrie cu trupul și sufletul 
zdrobite, flămînzî și obosiți. Ca 
nada, „pămîntul făgăduinței" 1 
Se promite totul, dar nu se dă 
nimic. Altul a adăugat: Canada 
este „țara libertății“, acolo fie
care e liber să mo-ară de foame, 
să crape pe străzi. Din cei 35.000 
de unguri care au ajuns în Ca
nada, vreo 2.000 au găsit de lu
cru ; ceilalți, disperați, cerșesc, 
ard de dorul de patrie, iar sute 
din ei s-au sinucis. Ingineri și 
profesori erau fericiți dacă aveau 
posibilitate să spele vasele. Per 
miteți-mi să citez un articol din 
ziarul englez „News Chronicle“:

„420 de disidenți unguri, exas
perați pînă la moarte, s-au în
tors in Austria după o pribegie 
chinuitoare de 8.000 de mile.

Ei au căutat în Occident li
bertatea și au devenit robi pe 
malul Mării Caraibelor. După ce 
au fugit din lagărele austriaco, 
ei au fost momiți să plece în Re
publica Dominicană. Li s-au pro
mis marea și sarea, tot ce vor: 
că vor primi pămînturi fertile, 
utilaj agricol complect, semințe, 
locuințe, ajutoare bănești pînă 
Ia prima recoltă. Ajunși la fața 
locului, au fost duși într-o regiu
ne, pustie ca un deșert. In Ioc 
de ogoare fertile, au găsit un sol 
în care în cei maj bun caz creș
teau numai cactuși. Locuințele 
promise au fost niște colibe pri
mitive gata să se năruie. Utilajul 
agricol a constat dintr-un cuțit, 
o grapă și o lopată. Ajutorul bă
nesc s-a dovedit a fi un salariu 
de toarne pentru munca de rob 
pe teritorii pe care mișunau scor
pionii. Pînă și mișcarea le-a fost 
îngrădită.

Dacă au vrut să iasă în afara 
unui perimetru de 8 mile patrate 
le trebuia o aprobare specială de 
la poliție- Foarte curînd refugia- 
ții au început să trimeată scri
sori disperate care erau însă in
terceptate de către cenzorii cunos
cători ai limbii maghiare“. Așa 
arată modul de viață apusean 
văzut de aproape.

Tovarăși, oameni ai muncii, 
prieteni I

Noi, membrii delegației ungare 
credem că vizita noastră întăre
ște prietenia dintre popoarele 
noastre. Legăturile dintre noi 
devin mai profunde, mai trainice. 
Ne vom strădui din toate puterile 
să cultivăm și să dezvoltăm pe 
mai departe aceste relații. Dorim 
ca muncitorii unguri și romîni, 
tehnicienii ungari și romîni să 
aibă relații cît mai apropiate șî 
prietenești, să-și cunoască reci
proc viața din cît mai multe 
contacte personale, munca și ex
periența lor să devină un bun 
comun al celor două popoare.

Importanța acestei prietenii 
puternice depășește granițele noa
stre. Ea întărește nu numai u- 
nitatea și solidaritatea popoare
lor noastre, ci contribuie la spo
rirea considerabilă a forțelor 
lagărului socialist; ea contribuie 
la întărirea acelui lagăr în ca
drul căruia oamenii dornici și 
iubitori de pace împreună cu 
marea majoritate a oamenilor 
cinstiți din lume pășesc înainte. 
Drumul este clar, scopul este 
comun: făurirea unei vieți mai 
bune, mai frumoase, asigurarea 
păcii pentru oamenii muncii din 
lumea întreagă.

Trăiască prietenia veșnică de 
nezdruncinat dintre popoarele 
noastre 1

Trăiască poporul muncitor ro- 
mîn și statul său, Republica 
Populară Romînă!

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romin, conducătorul revoluțio
nar marxist - leninist, călit în 
luptă!

Să trăiască și să se întărea
scă mai departe lagărul socialist, 
în frunte cu Uniunea Sovietică 
marea noastră prietenă, elibe- 
ratoarea noastră,

(Urmare din pag. l-a)

ruia se află Uniunea Sovietică. 
La noi contrafevctoția,. a cîștigat. 
poziții predominante »numai a- 
tunci cînd complicele ei, trădăto
rul Nagy Imre, a luat măsuri 
pentru a sdteate țara din Tratatul 
de la Varșovia, garanția păcii și 
independenței noastre, ca astfel să 
ne rupă țara de Uniunea Sovie
tică, de popoarele frățești con
structoare a socialismului.

Am putut înrrînge contrarevo
luția și restabili viața economică, 
politică și culturală numai după 
ce guvernul revoluționar munci- 
toresc-țărănesc și Partidul Mun
citoresc Socialist Ungar au luat 
poziție împotriva trădătorului 
Nagy Imre și conform cu intere
sele poporului nu au lăsat ca 
țara să fie ruptă din comunitatea 
frățească a popoarelor care con
struiesc socialismul și de la care 
au primit un ajutor substanțial 
în lupta dusă împotriva contra
revoluției.

De aceea, în viitor trebuie în
tărită prietenia popoarelor noa
stre, unitatea lagărului socialist 
in frunte cu Uniunea Sovietică, 
internaționalismul proletar, deoa
rece aceasta este stînca de gra
nit de care se sfarmă orice unel
tire aniti-populară a dușmanilor 
noștri.

Contrarevoluționarii unguri și 
trădătorii care au colaborat cu 
ei, revizioniștii, au scos din nou 
la iveală în timpul evenimente
lor contrarevoluției, vechile lozinci 
naționaliste șoviniste, iredentiste, 
de mult demsacate. Pentru mas
carea propriei lor activități anti
populare de restaurare a orîndui- 
rii capitaliste, cu scopul de a 
crwi confuzii în ceea ce privește 
deosebirile dintre clase, ei au lan
sat lozinca mincinoasă: „Toți un
gurii sînt frați“. Sub rnast^a ace
stei lozinci au ieșit Ia suprafață, 
sau au venit de peste frontierele 
occidentale, foști capitaliști și 
moșieri unguri ca să-și recîștige 
dominația asupra așa - zișilor 
„frați“, asupra milioanelor de 
oameni ai muncii, muncitorii și 
țăranii unguri.

Nu este adevărat că toți ungu
rii sînt frați. Nu sînt frați ci duș
mani de moarte ai muncitorului 
și țăranului ungur asemenea foști 
moșieri unguri cu prințul Eszter- 
hazy, groful Festetich sau cardi
nalul Mindszenthy, care au stă- 
pînit în trecut multe^sute de mii 
de iugăre, iar în octombrie 1956 
în numele „frăției“ au revendicat 
de la țăranii împroprietăriți fos
tele lui pămînturi.

De asemenea nu este frate al 
muncitorului ungur fostul capi
talist ungur care în timpul con
trarevoluției a atacat puterea 
populară pentru a-și recîștiga 
fabrica. Totodată orice muncitor 
și țăran, indiferent de naționali
tate, este fratele muncitorului și 
țăranului ungur, deoarece inte
resele for sint comune. Oamenii 
muncii unguri sint legații într-o 
unitate frățească internaționallstă 
cu oamenii muncii sovietici, ro
mîni, bulgari, germani, cu oame
nii muncii de toate naționalită
țile. Ej luptă împreună pentru 
victoria definitivă a ideilor socia
lismului și a păcii. In aceasta 
constă frăția noastră.

Dacă contrarevoluția din Un
garia ar fi fost victorioasă, po
porul ungar ar fi căzut sub un 
jug fascist șî mai greu decît a 
fost asuprirea hortistă. Aceasta 
ar fi avut urmări grave și asupra 
oamenilor muncii din R. P. Ro
mînă, inclusiv asupra maghia
rilor din Romînia.

Contrarevoluția din Ungaria a 
ridicat în mod fățiș pretenții te
ritoriale față de democrațiile po
pulare vecine: contrarevoluțio
narii au vrut să extindă contra
revoluția, nu numai pe teritoriul 
Ungariei, ci și pe cel al Romî- 
niei vecine. Pentru asigurarea 
victoriei lor, ei au vrut să res
tabilească exploatarea capitalistă 
și moșierească nu numai în Un
garia ci și în Romînia. Din acea
stă cauză, contrarevoluționarii au 
reînviat așa-zisa „problemă a 
granițelor“. Este deci limpede că 
dacă contrarevoluția ar fi învins 
în Ungaria, aceasta ar fi însem
nat dezlănțuirea războiului de 
jaf imperialist tocmai în bazi
nul dunărean și popoarele ungur 
și romin ar fi fost primele sale 
victime.

De aceea, ne împotrivim ace- 
tor care reînvie vechile pretenții 
teritoriale horthiste, iredentiste, 
știind din proprie experiență că 
aceste pretenții acționează în di
recția restaurării capitalismului 
și dezlănțuirii unui al treilea 
război mondial.

Noi afirmăm în mod clar că 
nu avem nici un fel de pretenții 
teritoriale, sîntem de părere 
că Ungaria are suficient pă- 
rnînt și populație, ca pe a- 
cest pămînt să poată Construi în 
înțelegere frățească cu popoarele 
vecine, propria sa patrie socia
listă. Este pentru noi o deosebită 
bucurie faptul că acele țări vecine 
cu noi, în care trăiesc într-un nu
măr considerabil cetățeni de na
ționalitate maghiară, fac parte de 
asemenea din lagărul popoarelor 
care construiesc socialismul și 
care, datorită sistemului lor so
cial, garantează tuturor minorită
ților naționale care trăiesc pe te
ritoriul lor complecta egalitate 
juridică și toate condițiile unei 
dezvoltări independente. După in
staurarea puterii populare, acea
stă politică a fost consflințită ca 
politică de stat a Republicii 
Populare Romîne. Roadele acestei 
politici le-am putut întîlni la fie
care pas pe unde am trecut pînă 
acum în cursul călătoriei noastre 
actuale.

Am știut și am prețuit și pînă 
în prezent, iar acum am putut să 
ne convingem și personal, că în 
R. P. Romînă a fost înfăptuită

la mitingul de lâ Tg. Mureș
egalitatea naționalităților în toate 
domeniile vieții politice, econo
mice și culturale. Cultura socia
lista a naționalităților se dezvol
tă într-o legătură indisolubilă cu 
cultură scciasistă ă poporului ro- 
rnîn, căci această dezvoltare este 
alimentată de unul și același fac
tor de bază : munca de construire 
a socialismului.

Minoritatea națională maghia
ră, cea mai numeroasă minori
tate, are 44 de deputați în Marea 
Adunare Națională. Folosirea li
beră a limbii materne a devenit 
un lucru firesc și s-au desdhis 
minunate perspective de dezvol
tare economică și culturală.

Articolul 19 al Constituției, vo
tată de Marea Adunare Națională 
a R. P. Romîne în 1952, a con
sfințit crearea Regiunii Autono
me Maghiare, a acelei regiuni în 
a cărei reședință am sosit noi azi, 
a cărei vizitare a îmbogățit cu 
atîtea impresii minunate călătoria 
noastră. In regiunea secuiască de 
odinioară, azi Regiunea Autonomă 
Maghiară, puterea populară a 
pornit cu hotărîre la dezvoltarea 
industriei, pe care dictatura re
gală romînă și fascismul lui 
Horthy a condamnat-o la decă- 
dere sistematică.

Vechea dorință a secuilor, in
dustrializarea regiunii, a devenit 
o realitate în zilele noastre. Aci, 
la Tg. Mureș, a fost construită 
fabrica de mobile „Simo Geza“, 
cea mai mare și modernă fabrică 
de mobile din Europa de ,sud-est 
și circa 200 de alte întreprinderi 
industriale moderne. A luat a- 
vînt și dezvoltarea socialistă a 
agriculturii.

Naționalitatea maghiară are 
azi în R. P. Romînă școlile, uni
versitățile și teatrele sale în 
limba maternă.

Oriunde și-ar îndrepta pașii 
vizitatorul, în orice raion sau 
oraș al regiunii, el poate constata 
din nenumărate fapte că în valea 
Oltului a prins rădăcini viața 
nouă.

Tot ceea ce s-a reușit să se 
realizeze in dezvoltarea Regiunii 
Autonome Maghiare, este un re
zultat al muncii și al eforturilor 
comune ale oamenilor muncii 
maghiari și romîni.

Eforturile depuse laolaltă pen
tru înflorirea patriei comune, Re
publica Populară Romînă, leagă 
într-o unitate și mai puternică pe 
romîni ș; unguri, cimentează 
prietenia lor frățească.

Intre țările și popoarele noas
tre s-a făurit prietenia pe carie 
au visat-o, pentru care au luptat 
jertîindu-și viața, cei mai buni 
patrioți ai noștri, Budai, Nagy 
Antal, Gheorghe Doja, Horia, 
Cloșca și Crișan. Kossuth și 
Băkescu, iar mai, tîrziu comu
niștii romîni și maghiari.

Nu este întîmplător faptul că 
a trebuit să vină era victoriei 
statului demoorat-popular, a 
ideilor socialiste, pentru ca figura 
poetului și revoluționarului Ady 
Endre, marele militant pentru 
prietenia dintre popoarele ma
ghiar și romin, să fie eterniza
tă într-o statuie la Oradea. Nu 
este întîmplător faptul că în cu
rînd se va ridica la Timișoara Primirea în Regiunea Autonoma Maghiară

a socialismului, în lupta pentru 
consolidarea regimului democrat- 
popular.

In numele colectivului fabricii 
a luat cuvîntul muncitorul Tu
dor Manolache, care a rugat pe 
oaspeți să transmită un salut 
tovărășesc oamenilor muncii din 
R. P. Ungară.

Primit cu îndelungi aplauze a 
luat apoi cuvîntul tov. Kallai 
Gyula, membru al Biroului Po
litic și secretar al Comitetului 
Central al Partidului .Muncito
resc Socialist Ungar, ministru de 
stat, președinte al Frontului 
Popular Patriotic.

In numele delegației ungare, 
tov. Kadar Janos a felicitat pe 
muncitori pentru succesele , obți
nute și a oferit în dar un aparat 
de radio pentru clubul fabricii.

★
Membrii delegației guvernamen

tale ți de partid a R. P. Ungare, 
în frunte cu Iiâdăr Jănos, înso
țiți de tov. Petre Boriiă și cele
lalte personalități oficiale au 
plecat apoi spre Valea Tir- 
navei, să viziteze Gospodăria 
agricolă colectivă „Gheorghe Do- 
ja“ din comuna Chendul Mare. In 
întâmpinarea oaspeților au venit 
locuitorii comunei și țăranii mun
citori din satele învecinate. Ei 
au aclamat îndelung pe solii po
porului maghiar și pe conducăto- 
torii de partid și de stat romîni 
care însoțesc pe oaspeți.

Oaspeții colectiviștilor din 
Chendul Mare au vizitat atelierele 
gospodăriei și sectorul zootehnic. 
Stând de vorbă cu colectiviștii ei 
au remarcat spiritul gospodăresc 
al muncii în comun care a adus 
venituri însemnate colectivei și a 
făcut să înflorească traiul țărani
lor muncitori. Peste drum de se
diul gospodăriei se află casa co
lectivistului Koncz Mihaly. Oaspe
ții au ținut să-l viziteze. Viața pe 
care o trăiește azi Koncz Mihaly 
și familia lui s-a identificat cu 
viața gospodăriei. In trecut slugă 
la chiaburi, el este azi stăpîn pe 
munca lui și avutul lui.

Inchinînd un pahar de vin cu 
gazdele sale, tov. Kâdâr Jănos a 
urat belșug tuturor țăranilor mun- 
citorî din Republica Populară 
Romînă frățească care au pornit 
pe calea socialismului.

La plecare, colectiviștii au dă
ruit oaspeților ca amintire a vi- 
sitei făcute în comuna Chendul

Mare cusături naționale și alta 
obiecte de artă populară.

•k
Intorcîndu-se la Tg. Mureș, 

membrii delegației guvernamentale, 
și de partid a R. P. Ungare au 
făcut o vizită la Institutul Medico- 
Farmaceutic. întâmpinați cu mul
tă căldură de rectorul Institutului 
Tiberiu Andraszofski, de cornul 
profesoral și de numeroși studenți, 
oaspeții au vizitat laboratoarele, 
sălile de curs și au stat de vorbă 
cu profesorii.

La întâlnirea pe care membrii 
delegației au avut-o apoi cu cor
pul didactic al institutului, tov. 
Kadar Janos a subliniat rolul im
portant al intelectualității in fău
rirea unei vieți mai bune pentru 
întregul popor muncitor. Profeso
rii au misiunea de onoare de a 
educa tânăra generație iu spiritul 
prețuirii cuceririlor socialiste care 
au creat tineretului o cale lumi
noasă, deschisă spre viitor.

★
Comitetul regional al P. M. R. 

și sfatul popular al Regiunii Au
tonome Maghiare au organizat 
marți o masă în cinstea delegației 
guvernamentale și de partid a R. 
P. Ungare care ne vizitează țara.

Au participat tovarășii Kădăr 
Janos, Antal Apro, Kallai Gyula, 
Szirmai Istvan, Nemeth Caroly, 
Sebeș Istvan și Kcleti Ferenc.

Au participat de asemenea to
varășii Petre Boriiă. Alexandru 
Birlădeanu, Aurel Mălnășan, Ion 
Popescu, ambasadorul R. P. R. la 
Budapesta.

Printre invitați se găseau con
ducători ai organelor regionale și 
locale de partid și de stat, ai or
ganizațiilor obștești, fruntași ui 
vieții culturale, muncitori și ță
rani muncitori. Tovarășii Kădăr 
Janos, Petre Boriiă, Szirmai Ist
van, Ludovic Csupor, Vargancsik 
Istvan, Tiberiu Andraszofski au 
toastat pentru partidele, guvernele 
și popoarele celor două țări, pen
tru prietenia romino-maghiară.

Masa s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

★
Seara, în sala mare a palatului 

cultural, în cinstea delegației gu
vernamentale și de partid a R. P. 
Ungare a avut loc un spectacol de 
gală prezentat de Ansamblul Se
cuiesc de Stat din Tg. Mureș.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

(Urmare din pag. I-a)

sistă, atașată de popor sub con
ducerea P.M.R., obțin realizări 
din ce în ce maj mari în dezvol
tarea economiei noastre naționa
le și luptă neobosite pentru în- 
frîngerea greutăților vieții noas
tre noi.

Regiunea Autonomă Maghiară 
creată în anii democrației popu
lare, a cunoscut mari transfor
mări. In numai cîțiva anj — a 
subliniat vorbitorul — regimul 
nostru democrat-popular a făcut 
mai mult pentru industrializarea 
regiunii decît monarhia austro- 
ungară, Romînia burghezo-moșie- 
reacă și dominația fascistă- 
horthystă la un loc.

După ce a enumerat principa
lele realizări din regiune, vorbi
torul a spu s :

Vizita făcută în țara noastră 
creează posibilitatea să cunoaș
teți și personal cuceririle regi
mului nostru democrat-popular 
din aceste părți ale țării.

Sîntem conștienți că slujind 
fidel construirea socialismului, 
sporim forța întregului lagăr so
cialist și contribuim la apărarea 
păcii. Totodată, ne bucurăm sin
cer de marile realizări pe care 
poporul muncitor din R. P. Un
gară sub conducerea P.M.S.U. 
le-a obtinut pe drumul construc
ției socialismului în întărirea pu
terii populare.

Oamenii muncii, întregul nos
tru popor fără deosebire de na
ționalitate, nutresc cele maj fier
binți sentimente de prietenie față 
de poporul muncitor din Ungaria 
frățească.

Prietenia și solidaritatea noas
tră s-au manifestat în toate tim
purile ; deopotrivă în zilele se
nine ale construcției socialismu
lui, cît și în cele ale grelelor în
cercări prin care a trecut po
porul ungar.

Uneltirile reacțiunii, ale impe
rialiștilor au dat însă faliment, 
la fel cum vor da faliment toate 
încercările de a întoarce roata 
istoriei.

In numele Comitetului de par
tid și al Comitetului Executiv al 
Sfatului Popular al Regiunii Au
tonome Maghiare, urez noi suc
cese P.M.S.U. și guvernului R. P, 
Ungare, în munca de construcție

statuia lui Gheorghe Doja, con
ducătorul legendar al luptelorșță- 
rănești din 1514 iar la Cluj sta
tuia lui Jozsa Bela, neînfricat 
luptător comunist, exprimîndu-se 
și -astfel unitatea organică a lup
telor și tradițiilor revoluționare 
comune ale popoarelor maghiar 
și romin.

Sub influența rodnică a acestei 
prietenii se desfășoară triumfă
tor forțele creatoare ale popoare
lor maghiar șî romin ; trăiește și 
înflorește prietenia indestructibilă 
dintre popoarele frățești romîn și 
maghiar.

Față de cei 800.000 de membri 
cîți avea în trecut, partidul no
stru are în prezent 400.000 de 
membri, dar rinduriie sale nu sînt 
dezbinate de lupte fracționiste ; 
printre noi nu există trădători, 
partidul nostru este acum unit, 
se bazează pe ideologia marxism- 
leninismuiui, iar politica lui este 
urmată de cele mai largi mase 
ale muncitorilor și țăranilor.

O parte a intelectualității a 
atacat în mod serios, în perioada 
contrarevoluției, rolul conducător 
al clasei muncitoare. Forțele con
trarevoluționare, folosindu-se de 
confuzia ideologică pe care revi
zioniștii au provocat-o în rinduriie 
intelectualității, au încercat să 
opună intelectualitatea — munci
torilor și țăranilor. Ei au propo. 
văduit că forța conducătoare a so
cietății nu mai este clasa mun
citoare, ci intelectualitatea și ti
neretul intelectual. Noi am ară
tat și atunci în mod Limpede in- 
teleoiiiaiității că soarta și ferici
rea ei sînt indestructibil legate 
de aceea a puterii populare a că
rei torță conducătoare este clasa 
muncitoare. Dacă puterea popu
lară condusă de clasa muncitoare 
ar fi răsturnată, și intelectualita
tea ar aluneca înapoi în lumea 
exploatării capitaliste, în care 
forța ei creatoare ar fi pusă cel 
mult în slujba capitaliștilor, în 
timp ce în lumea socialistă ea 
poate lucra in folosul întregului 
popor.

O deosebită bucurie constituie 
pentru noi faptul că intelectuali
tatea maghiară din Romînia, care 
a ocupat un loc apreciat și de 
cinste în dezvoltarea întregii cul
turi maghiare și care în anii de 
după eliberare a pășit în primele 
rînduri ale dezvoltării socialiste, 
sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn, a stat alături de 
noi în lupta pe care am dus-o 
pentru a îndruma intelectualita
tea ungară pe drumul jițst.

Declarația scriitorilor din Tîr- 
gu Mureș în legătură cu eveni
mentele contrarevoluției din Un
garia, scrisoarea scriitorilor din 
Cluj către colegii lor scriitori 
din Ungaria, cît și. arte numeroa
se articole și declarații au demas
cat cu ascuțime caracterul con
trarevoluționar al evenimentelor 
din octombrie șl ne-au dat un a- 
jutor prețios în combaterea vede
rilor greșite ale unor grupuri de 
intelectuali unguri.

Poziția intelectualității maghia
re din Romînia a avut un efect 
pozitiv asupra intelectualității din 
R. P. Ungară în special asupra 
scriitorilor și a însemnat un aju

tor frățesc pentru torțele revolu
ționare din Ungaria Mulțumim 
pentru acest ajutor intelectualilor 
romîni și maghiari din Romînia.

Dragi tovarăși I Experiența a- 
ctimulată în timpul contrarevolu
ției ne arată că trebuie să întărim 
democrația socialistă a dictaturii 
proletariatului, care înseamnă de
mocrație șl libertate pentru ma
sele populare cele mai largi, dar 
înseamnă în același timp repre
siune și dictatură contra tâlhari
lor contrarevoluționari care aten
tează împotriva puterii populare.

La noi, în octombrie 1956, sub 
masca lozincilor despre „demo
crație pură“ și „libertate deplină“, 
bandele contrarevoluționare au 
ucis în masă pe tovarășii noștri 
care au luptat cu fidelitate pen
tru puterea populară. Cei care 
acum vorbesc despre umanitarism 
nu și-au ridicat glasul în acele 
zile în apărarea omenirii, pentru 
că nimicirea comuniștilor s-a îm
păcat foarte bine cu vederile lor, 
în schimb se simt foarte lezați 
acum cînd precedăm in spiritul 
legalității față de criminalii con
trarevoluționari ; acordăm liber, 
tate și democrație poporului, dar 
privăm de acest drept pe duș
manii poporului.

Dragi tovarăși, dragi prieteni 1
A trecut mai bine de un an de 

Ia întâlnirea care a avut loc la 
Budapesta între delegația noastră 
de partid și guvernamentală și 
delegația de partid și guverna
mentală a R. P. Romîne frățești 
care în perioada luptei împo
triva contrarevoluției ne-a a- 
dus ajutorul său. In acest 
răstimp, noi am putut în- 
frînge dificultățile cauzate de 
contrarevoluție, iar acum muncim 
cu- succes la îndeplinirea sarcini, 
lor pașnice ale construcției socia
liste.

Acum, cu propriile noastre for
țe trebuie să consolidăm în con
tinuare situația noastră economi
că, nivelul de trai atins, să dez
voltăm industria și agricultura 
noastră socialistă, începind în a- 
ceiași timp și restituirea credite
lor primite. Sîntem Încredințați 
că clasa noastră muncitoare și 
țărănimea noastră muncitoare, 
sub conducerea partidului nos
tru, vor îndeplini aceste sarcini. 
Să cultivăm și să întărim și pe 
mai departe, prietenia frățească 
dintre popoarele romîn și ungar, 
unitatea de nezdruncinat a țări
lor socialiste ! Să lovim cu mină 
fermă în orice încercare care 
urmărește dezbinarea prieteniei 
și unității noastre!

Vă dorim mult succes în apro
piatele alegeri. Ne vom bucura 
dacă nu peste mult timp vom 
prinți știri despre rezultatele 
strălucite în alegeri ! La alegeri, 
lovind in continuare reacțiunea, 
să întăriți Republica Populară 
Romînă! Victoria în alegeri va 
constitui o nouă manifestare pu
ternică a prieteniei romino-un- 
gare.

Trăiască unitatea de nezdrun
cinat dintre țările socialiste!

Să trăiască și să înflorească 
Republica Populară Romînă și 
poporul ei muncitor !

Să trăiască și să înflorească 
prietenia veșnică dintre popoare
le ungar și romîn 1



Ședința festivă a C. C. al P. C. din Cehoslovacia 
și a C.C. al Frontului Național

C u v î n t a r e a
președintelui Novotny
PRAGA 25 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Cete- 
ka, la ședința festivă a C.C. al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia și a C.C. al Frontului 
Național, care a avut loc la 24 
februarie, a 'luat cuvîntul Anto- 
nin Novotny. președintele Repu
blicii Cehoslovace și prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

Sărbătorim măreața victorie 
di,n februarie 1948 a eroi
cei clase muncitoare și a po
porului cehoslovac, victorie și 
triumf al politicii partidului co
munist și ai învățăturii marxist-

Dulles
nu se desminte...

WASHINGTON 25 (Agerpres). 
TASS transmite: In ședința co
misiei bugetare a Camerei Repre
zentanților secretarul de stat al 
S.U.A., Dulles a sprijinit cererea 
președintelui Eisenhower de a se 
prelungi pe termen de cinci ani 
legea cu privire la acordurile co
merciale în baza concesiilor tari
fare reciproce.

Re'curgînd la vechile născociri 
în legătură cu pretinsa „primej
die“ din partea Uniunii Sovietice, 
Dulles a chemat la colaborare 
între țările lumii occidentale.

Dulles s-a pronunțat pentru o 
oarecare modificare a restricții
lor impuse de Statele Unite asu
pra importului din alte țări.

Răspunzînd la întrebările mem
brilor comisiei, Dulles și-a expus 
de asemenea părerea cu privire la 
posibilitatea convocării unei con
ferințe la nivel înalt. Răspunzînd 
la întrebarea lui Boggs, membru 
al Camerei, Dulles a spus: „In 
faza actuală nu vreau să afirm 
că conferința la nivel înalt va 
avea loc în mod sigur“. Fără să 
excludă cu totul eventualitatea 
convocării unei asemenea confe
rințe, Dulles a spus că rezolvt- 
rea problemei, cînd va avea loc 
o asemenea conferință, ar depinde 
de Uniunea Sovietică.

leniniste — a spus printre altele 
A. Novotny. Februarie a confirmat 
că poporul nostru este gata să 
meargă pe calea pe care a pă
șit în mai 1945. Poporul nostru 
a dobîndit într-u« timp destul 
de scurt o experiență istorică 
pentru care sînt deseori necesare 
decenii. El s-a convins cine îi 
este prieten și cine îi este duș
man.

In activitatea noastră ne-am 
călăuzit întotdeauna — a spus 
A. Novotny — de 'legile de dez
voltare unanim recunoscute ale 
revoluției socialiste și construirii 
socialismului. Se înțelege, noi 
am folosit cu acest prilej expe
riența bogată, în primul rînd a 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și a celorlalte partide 
frățești, ținînd seama de condi
țiile concrete a'le Cehoslovaciei. 
Dăm o înaltă apreciere rolului 
conducător al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice în miș
care,a revoluționară internațio
nală.

Ultimul deceniu a confirmat 
justețea politicii Partidului Co
munist din Cehoslovacia și a 
drumului ales de noi.

Ho vom permiie loflolor tmolilislo 
să dispună de soarta 
popoarelor arabe 
0 cuvîntare a președintelui Nasser

DAMASC 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: Luînd cuvîntul 
la 24 februarie în cadrul unui 
mare miting al locuitorilor din 
Damasc, Gamal Abdel Nasser, 
președintele Republicii Arabe 
Unite, a subliniat că constitui
rea Republicii Arabe Unite este 
o victorie istorică a popoarelor 
sirian și egiptean în lupta lor 
îndelungată împotriva imperia
lismului francez și englez.

Nasser a ironizat teoria impe
rialistă a „vidului în Orientul 
Mijlociu“.

Ziua de astăzi, a spus Nasser, 
poate fi considerată pe bună 
dreptate ca zi în care s-a dat o 
lovitură nimicitoare imperialiști
lor și agenților lor. Arabii, a 
continuat președintele, au dove
dit că nu vor permite forțelor 
imperialiste să dispună de soar
ta popoarelor arabe.

Referindu-se la sarcinile Repu
blicii Arabe Unite, președintele a 
declarat că toți cetățenii noii 
republici trebuie să contribuie ac
tiv la întărirea independenței po-

Luptele din Al ger ia
au luat amploare

litice și economice a statului lor 
și la ridicarea nivelului de trai. 
Un rol important în înfăptuirea 
acestor sarcini a arătat Nasser, 
îl au unitatea și colaborarea 
strînsă a tuturor cetățenilor din 
Republica Arabă Unită. Datorită 
acestei unități și colaborări am 
putut înfrînge tripla agresiune de 
la Port Said, zădărnici complo
turile imperialiste, lupta cu suc
ces împotriva războiului rece și a 
blocadei economice ce ne-a fost 
impusă. Colaborarea și alianța 
frățească, a subliniat președin
tele, ne vor permite, de ase
menea. să înfăptuim sarcinile 
care ne stau în față în opera de 
dezvoltare economică și de întă
rire a independenței politice“.

Crearea Republicii Arabe Uni
te, a continuat Nasser, este nu 
numai o victorie a Siriei și Egip
tului, ci și a tuturor arabilor. 
Declarăm tuturor arabilor că re
publica noastră este sprijinul lor, 
scutul lor, apărarea și forța lor. 
Fără a ne teme de nici o ame
nințare. de nici un complot, de 
războiul rece, de blocada econo
mică și de agresiunile armate ale 
imperialiștilor, noi vom merge 
înainte pentru a ne realiza țelu
rile noastre deoarece credem în 
dreptatea noastră.

Apslul C.C. al U.T.C.L 
adresat tinerilor 

alegători sovietici
MOSCOVA. Ziarele centrale 

din 25 februarie au dat publi
cității apelul adresat de C.C. 
al U.T.C.L. tinerilor alegători 
în legătură cu alegerile pentru 
Sovietul Suprem al U.R.S.S.

C.C. al U.T.C.L. cheamă ti
neretul sovietic să participe 
activ la alegeri și să-și dea în 
unanimitate voturile lor 
tru candidații blocului 
munîștilor și celor fără 
partid.

Tot ce se face în țara 
stră, se spune în 
U.'T.C.L., se 
oamenilor muncii și, totodată, 
al tineretului. Rezultatul esen
țial al celor patru ani care au 
trecut de la ultimele alegeri 
îl constituie noul avînt al ni
velului material și cultural al 
vieții poporului. In țară a fost 
introdus învățămîntul general

de șapte ani fi se iau măsuri 
pentru ca în anii viitori să fie 
pretutindeni realizat învăță- 
mîntul mediu general. In in
stituțiile de învățămînt supe
rior ale țării învață aproape

TInSe™
pen- 

co
de

noa-
spune în apelul 
* face in interesul

două milioane de studenți, de 
peste două ori mai mtdfi derit 
în toate țările capitaliste din 
Europa.

Un grup de sfudenji 
sovietici 

vizitează R.F.G.

întreprins o călătorie prin 
Germania occidentală. In ora
șele Hamburg, Gottingen șl 
Aachen oaspeții sovietici au 
vizitat instituții de învăță- 
mînt, s-au interesat de siste
mul de studii și s-au întîlnit 
cu studenți vest-germani. De
legația a făcut de asemenea 
o excursie în regiunea Ruhr.

L.a 24 februarie a avut loc 
la Bonn o conferință de pre
să la care membrii delegației 
și-au împărtășit impresiile 
culese în cursul călătoriei lor 
și au răspuns la numeroase 
întrebări ale ziariștilor. I. 
Voronov, conducătorul dele
gației a declarat la conferin
ța de presă că întî'.nirile și 
convorbirile pe care delegația 
sovietică le-au avut cu stu
denții vestgermani au confir
mat că există posibilitatea de 
a menține și dezvolta relații 
Intre studenții din Uniunea 
Sovietică și R, F. Germană.

PARIS 25 (Agerpres). — Zia
rele pariziene anunță că opera
țiunile militare din Algeria au 
luat o mare amploare. Lupte deo
sebit de sîngeroase între detașa
mentele armatei de eliberare na
țională algeriene și trupele fran
ceze s-au desfășurat la 23 februa
rie în regiunea la vest de Ores. 
La lupte, de partea trupelor fran
ceze au participat subunități de 
tancuri, artilerie și parașutiști 
sprijinite de avioane și helicop
tere. Intr-un sector, un grup de 
patrioți algerieni au fost împre-

surați. Ei au reușit însă să se 
despresoare și au provocat fran
cezilor pierderi însemnate.

In cursul acestor lupte, după 
cum arată presa, au (fost uciși 67 
de algerieni. Trupele franceze au 
avut 22 de morți și alți 45 de 
răniți.

Ziarele din dimineața zilei de 
25 februarie anunță că 10.000 de 
militari din efectivul forțelor ae
riene franceze au fost transferați 
în cadrul trupelor terestre și sînt 
trimiși în Algeria pentru a com
plecta pierderile trupelor fran
ceze.

Succese
Minuni ale tehnicii 

chirurgicale
In ziua de 24 februarie 

s-a deschis la Moscova cea de-a 
2-a sesiune științifică a Institu
tului de aparataj și instrumen
tai chirurgical experimental, 
consacrată rezultatelor activității 
Institutului șd popularizării în

F. B. I.-UL INSTRUMENT 
AL MARELUI CAPITAL
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Care matematician ar putea re
zolva acest nemaipomenit simbol? 
Sau poate vă gîndiți că este vre
un rebus, publicat 'la un concurs 
de jocuri distractive pentru a-i 
„încuia“ pe participanți ? Nu. 
Misterul acestor cifre și litere 
poate fi deslegat numai de către 
F.B.I. (Biroul Federal de Investi
gații) cu alte cuvinte, poliția se
cretă a S.U.A.

Intr-unui din uriașele birouri 
ale acestei „instituții a dreptății“, 
capitonate cu safeuri speciale, poți

afla orice, despre oricine din țara 
celor 48 de stele. Fișe, fișe și iar 
fișe. Numele, pronumele, anul 
nașterii, unde lucrează, numărul 
'de telefon, ce citește, cu cine se 
Sntîlnește, ce culoare de cravată 
poartă, numărul de la pantofi etc. 
etc. La toate acestea este adăugată 
și o formulă magică cu diverse 
litere și cifre, asemănătoare celei 
de la începutul acestor rînduri și 
care simbolizează amprentele di
gitale ale unei singure persoane. 
Doar a uneia singure, căci F.B.I.- 
iul mai posedă în cartotecile sale 
nu mai puțin de 147.600.000 de 
amprente digitale (populația 
S.U.A. numără 172.000.000 locui
tori).

„ISTORIA F.B.I. ULUI“

F.B.I. — trei inițiale fără de 
care America nu mai este Ame
rica marilor monopoliști. S.U.A. 
din zilele noastre nu pot fi des
părțite de cele trei litere care în
truchipează de fapt „coloana ver
tebrală“ a celei mai mari țări ca
pitaliste.

In această lumină privite lucru
rile, nu este de mirare că s-a gă
sit și un scrib, necunoscut în do
meniul literaturii, dar existent 
pe statul de salarii al unuia din 
ziarele reacționare americane pe 
nume „New-York Herald Tri
bune“. Scribul s-a sezisat că a- 
ceastă prea cinstită instituție, 
care este F.B.I., este lipsită de o 
istorie scrisă.

Don Whitehead, căci despre el 
este vorba, n-a stat mult pe

gînduri și s-a apucat să scrie 
cîteva sute de pagini. Apoi a 
pus un titlu lapidar și care nu 
credem că i-a dat bătaie de 
cap : „Istoria F.B.I.-ului“. Așa a 
văzut lumina tiparului o lucrare 
de marj proporții, care ridică 
osanale poliției secrete a S.U.A 
și șefului ei suprem Edgard Ho. 
over. Rezumîndu-și vasta sa lu
crare, Whitehead spunea fără în
conjur că „Istoria F.B.I.-ului 
este de fapt istoria Americii în
săși și a luptei pentru ideal... 
FBl-ul reprezintă strădaniile de
puse de popor pentru înfăptui
rea unor forme de guvernămînt 
bazate pe legalitate. El este o 
instituție a dreptății“.

In numele cărui „ideal“ luptă 
FBl-ul ? Să pomenim doar une
le fapte, care au loc sub ob'.ă-i 
duirea lui. La New York, o ban
dă de tineri s-a constituit într-o 
asociație de tip nazist. Pentru ca 
activitatea ei să se desfășoare 
ca la carte, a fost uns conducă
tor un hitlerist, fugit din Ger
mania. S-a depus — bineînțeles
— și un jurămînt prin care 
membrii proaspetei asociații sa 
obligau să lupte pentru „purifica
rea popoarelor de rasă nordică" 
și pentru „restabilirea superio
rității“ acestei rase. Banda a 
trecut imediat la măsuri concre
te: s-a înarmat cu pistoale și 
cuțite. FBI-ul vede dar nu miș
că nici un deget.

De fapt Idealul despre care vor
bește Whitehead este idealul 
fascizării țării, înăbușirii orică
ror libertăți democratice. Nu este 
astfel de mirare că fasciștii, a- 
coperiți sau nu de gluga Klu- 
Klux-Klanului, își poj face de 
cap, terorizînd și ucigînd pe cei 
cărora nu le sînt pe plac. S-a a- 
runcat o bombă asupra unui 
fruntaș progresist; atentatorii nu 
sînt nici măcar căutați. La Lit- 
tle Rock, viața elevilor negri 
este într-un permanent pericol. 
Și huliganii perseverează în ac
țiunile lor.

Nici faptul că In S.U-A. la fie. 
care 4,2 minute are loc un asa
sinat, nu deranjează F.B.I.-ul 
prea mult. Aceasta deoarece ono
rabila instituție este preocupată 
în primul rînd de vînzarea orică
rui om cinstit, a progresiștilor, 
a comuniștilor.

„MAESTRUL DE VÎNATOARE"

Hoover găsește și „argumente“ 
în favoarea activității instituției 
pe care o conduce. „Dacă eu îi 
arunc pe comuniști în închiscare
— scrie Hoover — aceasta nu 
este pentru că ei au idei revolu
ționare, ci pentru că ei violează 
legea federală". Legea fiind în
să stabilită de către magnați, a- 
vînd în Hoover un excelent exe
cutor, totul devine foarte clar.

De-a lungul a zeci de ani, în 
fruntea S.U.A. s-au succedat la 
putere cînd democrații, cînd re

publicanii. De fiecare dată uria
șul aparat al statului se schim
ba mai muilt sau mai puțin după 
„modelul“ celui care era în frun
te. Timp de mai bine de 30 de 
ani, însă, singurul om care ră- 
mîne intangibil este Hoover, In- 
tîmplător? Nu. Adevărații stăpîni 
ai S.U.A. cunosc bine pentru ce. 
Încă din fragedă tinerețe (nu 
împlinise nici măcar 23 ani); 
Hoover a fost inițiatorul uneia 
din cele mai sîngeroase campa
nii împotriva „roșilor“. Era prin 
anii 1919—1920. De atunci Ho
over a mers ascendent pe această 
linie. Astăzi patronii sînt supra- 
mulțumiți, nu-i pot reproșa ni
mic. Doar el este apărătorul cel 
ma, bun al intereselor lor. El 
le dă siguranța că-și pot numă
ra în liniște dolarii cîștigați prin 
sudoarea altora. S-a declarat o 
grevă a oțelarilor care- cer ame
liorarea condițiilor de muncă, îm
bunătățirea salariilor etc? Hoover, 
prin agenții săi, este imediat pre
zent. „Neastîmpăraților“ munci
tori li se găsesc capete de acu
zare fabricate urgent: „activita
te antiamericană“; „sifnpatizant al 
roșilor“. Ele sînt suficiente pen
tru a fi trimiși în faimoasa în
chisoare Sing-Sing sau pe scau
nul electric. Cu asemenea înde
letniciri se ocupă Hoower, denu
mit într-Un articol din Coronet 
„maestru de vînătoare“.

Aceasta în timp ce marii mag
nați a| lumii americane sînt fe- 
Tiți de orice grijă. Este semni
ficativ că în ultimii ani, Mi
nisterul Justiției din S.U.A. a cla-i 
sat procesele de practică mono
polistă (interzisă în mod formal 
de legile S.UA.) împotriva con
cernului Dupont. a 17 mari con
cerne de investiții, printre care 
nu lipsesc nici „Stanley-Morgan“, 
„Dillon, Reed et Co“, compania 
„Internațional Nikel" în care 
predomină capitalurile Rockefelle- 
rilor. Ei rămîn nepedepsiți și 
acționează în continuare.

„PENTRU „LINIȘTEA“

CETĂȚEANULUI AMERICAN...“

foiesc în sediul F.B.I.-ului 14.000 
de funcționari oficiali, 1200 de 
„agenți" locali în „centrele stra
tegice“ și 52 secții de „teren“. 
(Aci nu intră la socoteală nume
rosul aparat al poliției oficiale).

Iar pe deasupra o armată de „:n- 
formatorj confidențiali“ bine plă
tiți cu dolarii din safeurile mul
timilionarilor. Așa a reușit 
F.B.I.-ul să posede dosare im
presionante despre viața intimă a 
fiecărui locuitor din țara străjui
tă de Statuia Libertății. Totul este 
așa de bine organizat incit însăși 
„Washington Post“ recunoaște 
că „astăzi nimeni nu mai poate 
vorbj 1« telefon cu certitudinea 
că convorbirea lui nu este as
cultată sau înregistrată“.

Cu ajutorul unei asemenea ma
șinării, F.B.I.-ul este în stare să 
„fabrice“ la moment tot felul de 
dosare de acuzație iar tribunalul 
federal pronunță cu seninătate 
ani gre; de temniță sau chiar pe
deapsa capitală. Dar, pentru ca 
totul să fie în regulă, F.B.I.-ul 
pune la dispoziție și martorii 
respectivi, care în schimbul ce
lor 30 de arginți pot jura cu mîna 
pe biblie orice li se comandă.

Ce-i drept, se întîmplă uneori 
ca în toată această mașinărie 
unele piese să se defecteze. Și, 
atunci să vezi comedie I Cunoscu
tul Harwey Matusov execută în 
prezent o pedeapsă de 5 ani în
chisoare, nu pentru că a jurat 
strîmb, ci pentru faptul că... a 
mărturisit ce nu-i convenea 
F.B.I.-ului. De curînd s-a dat în 
vileag și un alt „martor“ Da- 
vid Brown, care întrebat fiind, 
de ce a depus mărturie falsă, a 
răspuns prompt și sincer de data 
asta: Tocmai pentru această
treabă am fost plătit de F.B.I.“.

F.B.I.-ul, printre multe altele, 
mai are o îndatorire demnă de 
semnalat: menținerea permanentă 
a psihozei de război, desfășura
rea unei vaste activități de a- 
menințare cu „pericolul roșu“. 
De aici și defăimarea Uniunii 
Sovietice, a țărilor socialiste. Legi 
ca cele care poartă numele ră
posatului Mc Charty sau Smith 
și altele dau dreptul F.B.I.-ului 
să sugrume libertatea oricărui 
cetățean american care se împo
trivește cît de cît politicii ofi
ciale.

„Deschideți ochii și urechile. 
Informați imediat F.B.I.-ul de 
orice conversație sau activitate, 
care vi se pare suspectă", 
glăsuiesc afișele de pe z.durile 
caselor americane.

„Denunță și supune-te, iotă 
politica noastră“, scria negru pe 
alb ziarul „New York Teacher 
News“. Ceea ce mai clar spus 
înseamnă : Supune-te politicii de 
fascizare a țării, denunță pe orice 
oin cinstit care încearcă să i se 
opună.

Toate aceste fapte se petrec în 
S.U.A. Notați bine, în S.U.A., țara 
care irîmbițează sus și tare că 
ar fi „cea mai democratică de pe 
planeta noastră“. Activitatea F.B.I. 
acest instrument de înăbușire 
crudă a celor mai elementare 
drepturi ale poporului american 
spulberă orice iluzie.

R. LUCIAN

BONN. La 24 februarie 
sosit U Bonn o delegație 
studenților sovietici care

lată două imagini actuale din Ang.ia. Prin greve șl demon
strații, muncitorii englezi răspund politicii nefaste a conservato
rilor, care duce la creșterea șomajului. In orașul Carnavon din 
regiunea Wales, 7000 de muncitori au demonstrat împotriva șo
majului (sus).

La marea grevă a muncitorilor din transporturi care a avut 
loc la Lcndra, s-au produs ciocniri violente între greviști și po
lițiști. Brutalitatea polițiștilor a fost simțită și de către tineri 
(stînga).

ale savanților sovietici
rtndurile medicilor șl chirurgilor 
a ultimelor realizări ale științei 
sovietice în domeniul 
chirurgicale.

Deschizînd sesiunea, 
senkov, prim-locțiitor 
nistrului Ocrotirii Sănătății 
U.R.S.S., a arătat că în cei cinci 
ani de existență Institutul a ela
borat peste 200 de aparate și 
instrumente chirurgicale, reușind 
să întreacă în multe domenii 
realizările tehnicii chirurgicale 
din cele mai avansate țări. A- 
ceste realizări eu fost obținute 
printr-o strînsă colaborare a 
medicilor și inginerilor uniți în
tr-un colectiv de creație.

în raportul prezentat la sesi
une M. Ananiev, directorul Insti
tutului, a subliniat că num,ai în 
anul 1957 colectivul de cercetă
tori a realizat circa 80 de apa
rate și instrumente chirurgicale 
noi. A depășit hotarele Uniunii 
Sovietice faima „INIMII ARTI
FICIALE“ — aparat perfecționat 
pentru: circulația artificială a 
sîngelui, cu ajutorul căruia azi 
se pot face operațiile cele mai 
complicate pe inimă, ale cărei 
funcțiuni sînt preluate de apa
rat în timpul intervențiilor.

Printre minunile tehnicii chi
rurgicale realizate de Institut un 
loc de frunte îl ocupă și APA
RATUL PENTRU SUTURAREA 
HILULU1 PLAMINULUI, cu a- 
jutorul cărui,a se pot face peste 
103 de diferite operații pulmona
re.

Un interes deosebit a stîrnit 
la sesiune comunicarea raporto
rului despre realizarea aparatu
lui „RINICHIUL ARTIFICIAL“, 
a APARATULUI PENTRU NAR
COZA ELECTRICA ce funcțio
nează fără aplicarea narcotice
lor, a APARATULUI PENTRU 
TRATAMENTUL CU SOMN E- 
ELECTRIC AL HIPERATONIEI 
și al altor boli nervoase, pre
cum și a TERMOMETRULUI 
ELECTRIC și SERINGII FARA 
AC. Această seringă, operă a 
cercetătorilor Institutului, intro
duce medicamentul respectiv în 
corpul bolnavului cu ajutorul u- 
nei presiuni mari, fără a 
senzația neplăcută a 
Noul aparat permite să 
circa 2.000 de injecții pe

Un mecanic 
de locomotivă automat
De curînd într-un sector al 

Direcției regionale Kuibîșev — 
în regiunea cursului mijlociu al 
Volgăi, a fost încercat cu succes 
un mecanic automat: UN DISPO
ZITIV CIBERNETIC CARE DI- 
R1JEAZĂ MIȘCAREA LOCOMO
TIVELOR.

tehnicii
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Automatul a fost instalat pe o 
locomotivă electrică. După cum 
au arătat încercările, mecanicul 
automat, a cărui principală parte 
componentă o constituie o mași
nă electronică de integrat, reac
ționează fără greș la toate semna
lele blocului automat de linie, 
stabilește viteza optimă și progra
mul de frînare, ține seama de 
profilul căii și de greutatea gar
niturii. Automatul efectuează i- 
rcproșabil comutările necesare în 
organele de dirijare ale locomoti
vei electrice. Cînd trenul se a- 
propie de stație, el reduce în mod 
lin viteza locomotivei. După opri
re, care durează un timp determi
nat, trenul pornește din nou.

Dispozitivul cibernetic îmbună
tățește folosirea locomotivei elec
trice și sporește viteza medie de 
exploatare. După părerea specia
liștilor, mecanicul automat va 
permite mărirea cu 15-20 la sută 
a capacității de trafic a căilor fe
rate electrificate și economisirea 
a 5-7 la sută de energie electri
că.

de circa 200 m. Explozia nu a pro
vocat nici un fel de distrugeri, de
oarece a avut loc în stepă departe 
de vreo așezare omenească.

— Ce a urmărit această explo
zie, care a stîrnit in străinătate 
atîtea interpretări rău intențio
nate ?

Atît această explozie experimen
tală, ca și multe altele, au permis 
să se precizeze date privind legile 
de erupție a solului în funcție de 
cantitatea și calitatea substanțelor 
explozive.

— Care este importanța prac
tică a lucrărilor de explodare de 
proporții atît de mari ?

Ele se folosesc în diferite do
menii ale economiei naționale și 
mai ales pe larg — în industria 
minieră, în construcțiile rutiere și 
hidrotehnice.

Tîrgul de la Leipzig 
și... surprize 

pentru bucureșteni
In puține minute am colindat 

prin Leipzig. Un record in mate
rie de transport ? Nu vă grăbiți... 
De fapt călătoria noastră a fost o 
anticipație. E drept, n-am antici
pat era prezenței omului in lună, 
ci doar un eveniment care se va 
consuma... duminică. Ne-a ajutat 
la aceasta, cu tradiționala sa ama
bilitate, atașatul comercial al 
D. Germane, Franz Sandow.

287.000 metri patrați și 9.000 
POZanțl. Două cifre. La prima 
dere impresionează doar prin 
mensiunile lor. Insă aceasta 
înseamnă totul. Pentru că cele 
două cifre se referă la tirgul de 
primăvară de la Leipzig. încotro 
să te îndrepți mai în.tti ? Tirgul 
este împărțit în 55 de grupe care 
cuprind toate ramurile industriei, 
incepind cu textile și porțelanuri 
fine și terminind cu uriașele ma
șini necesare industriei grele.

Cine sini expozanții ? In primul 
rind gazdele, care înfățișează prin 
produsele expuse marile succese 
ale economiei R. D. Germane. O 
mare suprafață ocupă țările socia
liste. Interesant este că in acest 
an vor putea fi tntilnite pentru 
prima oară la Leipzig numeroase 
mărfuri ale unor tntreprinderi b- 
necunoscute din lumea capitalistă.

O noutate: în acest an Camera 
tehnică a R. D. Germane organi
zează o sesiune de informație me
nită să permită vizitatorilor stră
ini o privire de ansamblu asupra 
tehnicii germane.

In condițiile actuale, tirgul de 
la Leipzig depășește valoarea lui 
comercială. Aci se vor intilni posi
bilitățile economice a două lumi, 
a două sisteme sociale. Va fi o 
confruntare pașnică, o mostră de 
coexistență.

Dar pentru că sîntem in dome
niul anticipațiilor ne vom permite 
sd dezvăluim și citeva „secrete" 
aflate de la Manfred Arnold, re
prezentantul întreprinderii de co
merț exterior „V.M.V." Gospodi
nele din București — și nu numai 
ele — vor avea posibilitatea să cu
noască, incepind de la 25 martie, 
cîteva din instrumentele moderne 
de uz casnic produse in RJl.G. 
Posibilitatea va fi oferită de o 
nouă ediție a expoziției perma
nente a R. D. Germane.

De un an și jumătate, tn R. D. 
Germană se depun eforturi intense 
pentru transformarea șl adapta
rea la necesitățile moderne a o- 
biectelor de uz casnic. Aproape 
200 de obiecte ne vor înfățișa ro
dul acestor eforturi. Cîteva exem
ple dintre cele lipsite de senza
țional: vom vedea vase de fiert... 
etajate, o rîșniță pentru cafea de 
o construcție deosebită, farfurii șl 
servicii ce imită argintul șl multe 
alte obiecte. Se remarcă in mod 
deosebit tendința de a face eco
nomie prin procedee ingenioase si 
folosirea unor materii prime ief
tine.

Dar pe Ungă acestea va fi a- 
dusă la București „tn afară de 
program“ și o jucărie mecanică 
care înfățișează un teren de fot
bal. Introducind o monedă potl 
dirija traiectoria mingii și mișcă
rile jucătorilor. Cițiva colegi au 
propus ca secretul de fabricație să 
fie comandat șl... antrenorului 
nostru federal de fotbat.

EUGENIU OBREA

R.
ex- 
ve
di
mi

Candidatul partidelor democratice 
ales președinte al Argentinei

Puternică explozie 
experimentală

A’u de mult timp stațiunile seis
mice sovietice ți străine au înre
gistrat un cutremur. Epicentrul 
acestui cutremur a fost un punct 
situat la 93 km. nord-vest de Tuș- 
kent, capitala Uzbekistanului. Pu
terea cutremurului a atins 8 grade.

Agențiile telegrafice, ziarele și 
revistele din străinătate s-au între
cut în a face diferite presupuneri. 
Unele afirmau " 
rală“. Altele ■ 
revista americană 
Rockess“ vorbeau 
cercare nereușită 
vietici de a lansa 
satelit artificial al pămîntului"..

In realitate, scrie revista „So- 
vetskii Soiuz“, nu era nici una 
nici alta. Seismografele au reacțio
nat la o explozie experimentală 
urmărind scopuri absolut pașnice.

In Uniunea Sovietică există trus
tul „Soiuzvzrîvprom“ care se ocupă 
cu lucrări de forare și explodate. 
Inginerul șef al acestui trust M. 
M. Dokuciaev a declarat următoa
rele corespondentului revistei :

„Cutremurul“ artificial a fost o 
urmare a unei uriașe explozii cu 
care au culminat o serie de expe
riențe, efectuate de Academia de 
Științe a U.R.SS. în colaborare 
cu „Soiuzvzrîvprom“. O mie de 
tone de exploziv, îngropate la o a- 
dîncime de 40 m — iată forța la 
care au reacționat seismografele și 
care după explozie a dat naștere 
unei gropi adinei cu un diametru

„Calamitate natu- 
printre care și 

„Missiles and 
despre „ o în- 

a savanților so- 
cel de-al treilea

BUENOS AIRES. Alegerile 
din Argentina au avut ca rezul
tat victoria lui Arturo Frondizi, 
candidatul „Uniunii civice radi
cale intransigente“. El și-a asi
gurat sprijinul a 319 electori din 
cei 466 care formează colegiul 
prezidențial. Lista în fruntea 
căreia figura Arturo Frondizi a 
ieșit prima în toate cele 22 de 
provincii ale țării și în Capitală.

La 1 mai, Arturo Frondizi 
fi instalat ca președinte al 
publicii, vicepreședinte va 
Alejandro Gomez.

In cadrul primei conferințe
presă pe oare a ținut-o în cali
tate de președinte al Republicii, 
Frondizi a anunțat că guvernul 
său va convoca o Adunare con
stituantă în vederea modificării

va
re

fi

de

Constituției actuale care datează 
din 1853 și care este considera
tă perimată.

In ceea ce privește politica 
externă a guvernului, noul pre
ședinte a declarat că Argentina 
dorește să întrețină bune relații 
cu toate țările lumii. El a adău
gat că guvernul său va sprijini 
Organizația Națiunilor Unite și 
că Argentina va rămîne membră 
a Organizației statelor america
ne.

Presa din S.U.A. a consemnat 
cu neplăcere vestea alegerii ca 
președinte al Argentinei a lui 
Frondizi, care după cum se știe, 
a obținut victoria datorită spri
jinului maselor largi populare 
și al tuturor partidelor democra
tice, inclusiv partidul comunist.

O încălcare a dreptului 
internațional

BERLIN 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 24 februa
rie- reprezentantul sovietic la Cen
trul de securitate aeriană din 
Berlin o făcut reprezentantului 
american de la acest centru ur
mătoarea declarație verbală :

„Prin prezenta am fost însăr
cinat să declar că deoarece Am
basada sovietică Ia Bonn a pri
mit din partea Ministerului Afa
cerilor Externe al R.F. Germane 
permisiunea necesară pentru ca 
la 14 februarie un avion sovietic 
„Tu-104 A“ să zboare deasupra

teritoriului R.F. Germane, acțiu
nile reprezentantului american 
care nu a dat permisiunea pentru 
acest zbor nu pot fi calificate alt
fel decît ca o încercare de a îm
piedica comunicațiile aeriene nor
male ale avioanelor civile deasu
pra teritoriului R.F. Germane, 
ceea ce constituie o încălcare a 
normelor dreptului internațional 
în vigoare“.

Succesul lui C. Silvestri 
și Valentin Gheorghiu 

la Paris

GENEVA. — După cum anunță 
agenția TASS. la 24 februarie . s-a 
deschis la Geneva conferința pen
tru problemele dreptului interna
țional maritim convocată în baza 
hotăririi Organizației Națiunilor 
Unite, l.a conferință participă de
legați ai fii) de țări, printre care și 
ai Republicii Populare Romine.

ATENA. — Peste 350 de funcțio
nari municipali ciprioți din regiu
nea Lemcsos au demisionat refu- 
zînd să servească autoritățile bri
tanice din insulă.

PARIS. — Ziarele pariziene 
latează că în seara zilei de 23 
hrnarie 
fasciști 
urma să albă loc conferința fos
tului premier francez Edgar Fau
re, cu tema ..China și problema 
relațiilor între Est și Vest“. Huli
ganii fasciști au aruncat în sală 
cîteva bombe cu gaze lacrimo
gene.

re
fe, 
dela Toulouse o bandă 

a atacat localul în oare

MOSCOVA. — Prezidiul Sovie. 
tului Suprem al U.R.S.S. a con
ferit Ordinul Lenin lui Aleksei 
Illarlonovici Kiricenko, secretar al 
C.C. și membru al Prezidiului Co- 
mitelului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 50 de 
ani și nentru merite mari față de 
Partidul comunist și statul sovie. 
tic.

LONDRA. — După cum trans
mit agențiile de presă, o delegație 
britanică a plecat la Washington 
pentru a duce tratative cu guver
nul S.U.A. in problema lărgirii lis
telor cu mărfuri ce urmează să fie 
vindute în țările lagărului socia
list.

CAIRO. — Conform hotărîril 
Consiliului permanent de solidari
tate a popoarelor Asiei și Africii, 
ziua de 1 martie a fost proclamată 
zi de luptă pentru interzicerea ar

mei atomice. In această zi în ță
rile Asiei și Africii vor fi luate 
diferite măsuri cu caracter social 
în sprijinul mișcării generale pen
tru înlăturarea primejdiei unui 
război atomic.

MOSCOVA. — Cu prilejul celei 
de-a 10-a aniversări a zdrobirii 
complotului contrarevoluționar al 
burgheziei din Cehoslovacia, K. E. 
Voroșilov, N. S. Hrușciov și N. A. 
Bulganin au adresat o telegramă 
de felicitare lui Antonia Novotny, 
președintele Republicii “ 
slovace, prim secretar al 
P.C. din Cehoslovacia, și 
liam Siroky. președintele 
nuliii Republicii Cehosolvace.

BUDAPESTA. La 23 februarie a 
încetat din viață în vîrstă de 68 
de ani, bine-cunoscutul pictor un
gar Oszkar Galtz, laureat al Pre. 
miului „Kossuth“ și artist emerit 
al Republicii Populare Ungare.

Ceho- 
C.C. al 
lui VI- 
guver-

PARIS 25 (Agerpres). — In 
sala Teatrului Champs Elysees 
din Paris, a avut loc duminică 23 
februarie, un concert al orchestrei 
societății de concerte a Conserva
torului, dirijat de maestrul Con
stantin Silvestri. La pian, ca so
list. a cîntat Valentin Gheorghiu.

Programul a cuprins simfonia 
I-a de Brahms, Rapsodia pe o 
temă de Paganini de Rahmaninov 
și trei nocturne de Debussv.

Concertul a fost precedat de o 
repetiție generală publică care a 
avut loc sîmbătă dimineață.

In cadrul acestei repetiții, pia
nistul Valentin Gheorghiu a exe
cutat la cererea publicului peste 
program „Rondo Capricioso“ de 
Mendelsohn.

Concertele s-au bucurat de un 
deosebit succes, dirijorul C. Sil
vestri și pianistul Valentin Gh or- 
ghiu, fiind îndelung ovaționați.
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