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a prieteniei $i frăției 

de nezdruncinat romîno-ungare

ESTEWLZIüLIE
aleqer^e
Masele de alegători își manifestă 

atașamentul față de regimul 
democrat-popular

Sala „Combustibilul“. Cîteva 
sute de cetățeni s au adunat aici 
într-un mare miting. Au venit 
să-și sudeze și mai mult legătura 
cu candidații F.D.P., cărora la 2 
martie, le vor da votul.

Sînt aici muncitori, funcționari, 
ofițeri ai forțelor noastre armate, 
gospodari ai cartierului acesta din 
inima Capitalei. în sală se află 
multe, multe femei. Ele au venit 
aici pentru că regimul nostru de
mocrat popular a dat femeilor 
drepturi de care nu s au bucurat 
niciodată în vechile regimuri.

La masa prezidiului vorbește 
candidata F.D.P. pentru circum
scripția electorală Nr. 2 a orașului

București. O cunosc toți cei de 
față : tovarășa Matilda Erdiis 
candidează pentru a 3-a oară. 
Unii o cunosc ca vecină, alții ca 
conducătoare în fabrica „Pavel 
Tcacenco“, unde este considerată 
prietena și sfătuitoarea tineretului.

Din cuvîntul candidatei și al 
cetățenilor reies cu claritate ma
rile realizări ale regimului nostru. 
Se vorbește despre dezvoltarea 
industriei al cărei volum de pro
duse a fost în 1957 de 4 ori mai 
mare decît în 1948, despre dez
voltarea agriculturii pe calea coo
perativizării, despre orașele noi a- 
părute pe harta patriei. Țara

Realizări și perspective
în raionul Grivița Roșie

M'ercuri după-amiază a avut 
loc la cinematograful „înfrățirea 
între popoare“ jin miting electoral 
la care au participat muncitori și 
funcționari din întreprinderile 
raionului Grivița Roșie, gospodine, 
pensionari, tineri și alți cetățeni 
din circumscripția electorală oră
șenească nr. 382. Tovarășul Radu 
Negru Nicolae, activist de partid 
la comitetul orășenesc București 
al P.M.R., candidat al F.D.P., a 
amintit principalele succese do- 
bindite de poporul nostru sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn.

In raionul Grivița Roșie — a 
spus vorbitorul — cu fonduri din 
bugetul sfatului popular raional 
și prin munca voluntară a cetățe
nilor au fost pavate aproape J00 
de străzi ; din acestea 63 au fost 
pavate exclusiv prin contribuția 
voluntară a cetățenilor. Au fost 
deschise 46 centre ale cooperației

meșfeșugărești pentru deservirea 
populației. Dacă în urmă cu 
cițiva ani numai 67 la sută din 
străzile raionului Grivița Roșie 
erau electrificate, astăzi lumina e- 
lectrică este introdusă pe toate 
străzile. Au fost mărite spațiile 
verzi, s-au amenajat terenuri 
sportive și s-au plantat pomi și 
flori în parcurile existente. In 
ultimii doi ani cetățenii din raio
nul Grivița Roșie au efectuat 
sprijinul acțiunilor inițiate 
sfatul popular peste 2.000.000 
de muncă voluntară.

Textilista Ana Baciu de la 
brica „Dacia“, pensionarul Ion 
Pleșcov, muncitoarea Maria Mo
roni și alți alegători care au luat 
cuvîntul la miting au asigurat pe 
candidatul lor de tot concursul 
cetățenilor.
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noastră este un 
muncii neobosite 
unei vieți, de f bunăstare, în folo
sul tuturor celor ce muncesc.

Capitala patriei noastre dragi, 
crește și se. înfrumusețează pe zi 
ce trece : cartiere noi de locuințe 
la Floreasca, Ferentari și Bucu
reștii Noi, mari blocuri în centrul 
Capitalei, (numai în raionul Sta- 
lin au fost date în folosință 265 
apartamente și 18 unități indus
triale) kilometri de conducte pen
tru gaz metan, electrificare, radio- 
ficare, etc.

Vorbește apoi despre largul ca
racter democratic al alegerilor din 
țara noastră. Și exemple vii sînt 
chiar aici în sală : femeile ce îna
inte erau oprite de la vot, își ma
nifestă astăzi liber acest drept, 
militarii toți cetățenii cinstiți ai 
patriei noastre care au împlinit 
vîrsta de 18 ani au drepturi elec
torale egale, indiferent de sex, 
religie, profesie sau naționalitate.

Au mai luat cuvîntul la miting 
dr. A. Hofman, candidat în cir
cumscripția electorală nr. 9 a ra
ionului I. V. Stalin, alegătorii 
Constantin Cantuniari, Ella Gil- 
ber, Elisabeta Bănescu și alții. Ei 
au vorbit despre atașamentul pe 
care masele populare îl au față 
de regimul nostru democrat-popu- 
lar, scoțînd în relief faptul că che
zășia succeselor obținute constă 
în aceea că în fruntea acțiunilor 
a stat partidul, călăuzitorul po
porului nostru pe drumul constru
irii socialismului.

Mitingul alegătorilor din circum
scripția electorală orășenească 
Nr. 2 s-a transformat într-o caldă 
manifestare a atașamentului ma
selor populare față de politica 
partidului și guvernului nostru.

GH. ANGELESCU

vast șantier al 
pentru făurirea

marelui miting

Delegația guvernamentală 
și de partid a R. P. Ungare 

a părăsit Capitala
îndreptîndu-se spre patrie

Joi noaptea membrii delegației 
Guvernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar și a Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar tovarășii 
Kâdâr Jănos, Apro Antal, Kallai 
Gyula, Szirmai Istvan, Nemeth 
Kăroly, Sebeș Istvan și Keleti 
Ferenc, care ne-au vizitat țara la 
invitația guvernului Republicii 
Populare Rornîne și a Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, au părăsit Capitala 
îndreptîndu-se spre patrie.

Deși ora era târzie, o mare mul
țime de locuitori ai Bucureștiului 
au venit la gara Băneasa să-și ia 
rămas bun de la solii poporului 
frate maghiar. Ei au întâmpinat 
cu aplauze și urale pe conducă
torii de stat și de partid unguri 
ca și pe conducătorii statului și 
partidului nostru care au condus 
pe oaspeți la gară.

Gara Băneasa era pavoazată cu 
drapelele de stat ale R.P. Ungare 
și R. P. Rornîne.

Conducătorii de stat și de par
tid unguri au fost însoțiți la ple
care de tovarășii Gheorghe Gher- 
ghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Ale
xandru Drăghici, Alexandru Mo
ghioroș, Constantin Pirvulescu. 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, ge
neral colonel Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, 
Janos Fazekaș, 
ghiu, Alexandru Bîdădeanu, Ata- 
naise Joja, Anton Moisescu, Gh. 
Stoica, A. Bunaciu, membri ai 
C.C, al P.M.R., membri ai guver-

Ion Gh. Maurer.
Vladimir Gheor-

nului, conducători ai organizații
lor obștești și ai instituțiilor cen
trale, academicieni, generali și 
ofițeri superiori, reprezentanți ai 
presei rornîne și străine.

Au fost de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești, membrii Ambasadei R. P. 
Ungare și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Fanfara a intonat imnurile de 
stat ale R. P. Ungare și R. P. Ro
mine. Tovarășul Kâdâr Jănos, în
soțit de tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej, a trecut în revistă compania 
de onoare aliniată pe peron.

Un grup de tinere a înconju
rat cu dragoste pe oaspeți și le-au 
luminat flori.

Oaspeții și-au luat apoi rămas 
bun de la membrii corpului diplo
matic și de la persoanele oficiale 
aflate pe peronul gării. Conducă
torii de stat și de partid unguri 
și romîni și-au strins prietenește 
mîinile. Tovarășii Kâdâr 
Gh. Gheorghiu-Dej s-au 
șat cu căldură.

Sutele de locuitori ai 
știului aflați pe peronul 
neasa au făcut o entuziastă ma
nifestație de simpatie oaspeților, 
au ovaționat îndelung pentru prie
tenia trainică dintre popoarele 
romîn și ungar, unite pentru tot
deauna în marea familie a țări
lor socialiste.

Membrii delegației guvernamen
tale și de partid a R. P. Ungare 
au luat loc apoi în trenul special. 
împreună cu oaspeții maghiari au 
plecat tovarășii Petre Borilă, Ale
xandru Moghioroș, A. Mălnășan

Jănos și 
îmbrăți-

Bucure- 
gării Bă-

precum
însoțesc , , , . .
tiera romîno-maghiară. Totodată a 
plecat ambasadorul R. P. Rornîne 
la Budapesta Ion Popescu.

La ora 24 trenul s-a pus în 
mișcare. De la fereastra vagonului 
oaspeții au răspuns prietenește la 
salutul călduros al celor ce i-au 
condus.

și Caius Franțescu, care 
pe oaspeți pînă la fron-

(Agerpres)

Locuitorii Bucureștiului s-au în- 
tilnit joi după amiază cu mem
brii delegației guvernamentale și 
de partid a R. P. Ungare în 
frunte cu tovarășul Kâdâr Jănos, 
la marele miting care a avut loc 
pe stadionul Republicii.

Zecile de mii de oameni ai 
muncii umpleau tribunele pînă 
la ultimul loc. De jur-împrejurul 
stadionului fluturau drapele 
ungare, romînești și steaguri ro
șii, iar în partea centrată erau 
așezate portretele marilor învăță
tori ai omenirii muncitoare Marx, 
Engels, Lenin. Pe mari pancarte 
erau înscrise chemări în cinstea 
trainicei prietenii romîno-unga
re, a unității de nezdruncinat a 
lagărului socialist, a păcii și prie
teniei între toate popoarele.

Pe stadion erau aliniate deta
șamente ale gărzilor muncitorești. 
Tineri în costume naționale din 
toate regiunile țării purtau por
tretele tovarășilor Kâdâr Jănos și 
Munich Ferenc, Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și Chivu Stoica.

In tribuna oficială au luat loc 
membri al C. C. al P. M. R., 
membri ai guvernului, deputați 
ai Marii Adunări Naționale, con
ducători ai organizațiilor obștești 
și ai instituțiilor centrale, ziariști 
romîni și străini.

Au asistat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă.

Ora 16,30. Cu puternice ovații 
și urale a fost întîmpinată sosi
rea membrilor delegației guver
namentale și de partid a R. P. 
Ungare, tovarășii: Kâdâr Jănos, 
Apro Antal, Kăllal Gyula, Szir
mai Istvan, Nemeth Karoiy, Se
beș Istvan, Keleti Ferenc și a to
varășilor Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Gheorghe Apo
stol, Emil Bodnăraș, Petre Bo
rilă, Nicolae Ceaușescu, Alexan-

(Continuare în pag. 3-a)

Aspect de pe stadionul Republicii din timpul

Cuvîntarea tovarășului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej
Tovarăși și tovarășe,

Permiteți-mi ca în numele întregului nostru popor, în numele 
Partidului Muncitoresc Romîn și al guvernului Republicii Popu
lare Rornîne, să exprim aci marea bucurie pe care ne-o prilejuiește 
tuturor vizita în tara noastră a delegației guvernamentale și de 
partid a Ungariei vecine și prietene, în frunte cu tovarășul Radar 
Jănos.

Cu aceleași simțăminte de bucurie și dragoste au fost încon
jurați sofii poporului maghiar pretutindeni, în orașele și satele pe 
care le-au vizitat, în uzine și gospodării colective, ca și în insti
tuții de stat și universități. Sîntem bucuroși, dragi oaspeți, că în 
contactul nemijlocit cu muncitorii, țăranii și intelectualii din pa
tria noastră, ați putut simți căldu ra prieteniei sincere, frățești, pe 
care poporul romîn o poartă poporului maghiar. (Aplauze)

Oamenii muncii din țara noastră, Partidul Muncitoresc Romîn 
și guvernul Republicii Populare Rornîne, își exprimă înalta pre
țuire față de politica justă a Guvernului Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc Ungar și a Partidului Muncitoresc Socialist Ungar și 
calda simpatie față de muncitorii, țăranii și intelectualii maghiari, 
care sub conducerea partidului întăresc puterea populară și obțin 
realizări tot mai mari în construirea societății socialiste.

Planul de stat al Republicii Populare Ungare pe anul 1957 
a fost împlinit și depășit, nivelul producției industriale ajungînd 
și chiar intrecînd într-o serie de ramuri importante nivelul pro
ducției din 1955.

A sporit producția agricolă, numărul cooperativelor agricole 
de producție este în continuă creștere.

Consolidarea regimului democrat-pcpuilar își găsește expresie 
în unirea din ce în ce mai strînsă a maselor largi în jurul parti
dului și guvernului. In ciuda calomniilor și intrigilor cercurilor 
imperialiste, se întărește continuu poziția Ungariei pe plan inter
național.

Republica Populară Ungară, stat suveran al oamenilor mun
cii, membru egal în drepturi al marii comunități a țărilor socia
liste, are largi legături diplomatice și comerciale și numeroși 
prieteni în întreaga lume.

Tovarăși,

Poporul romîn, sfărîmînd cătușele înapoierii în care îl fereca
se domnia moșierilor, burgheziei și capitalul străin, a pășit 
pe dr: mul larg al dezvoltării economiei și culturii socialiste și 
a dobîndit realizări de seamă în anii democrației populare. S-a

(Continuare în pag. 3-a)

Cuvîntarea tovarășului 

Kâdâr Jănos
Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej,
Dragi tovarăși^ tovarășe, prieteni, oameni a! muncii din 

București.

Toți membrii delegației noastre sînt deosebit de fericiți, că 
au putut veni în Republica Populară Rofnînă prietenă, în frumoa
sa sa Capitală în plină dezvoltare. Sîntem bucuroși că la acest 
mare miting am avut ocazia să ne întîlnim personal cu reprezen
tanții oamenilor muncii din București și mulțumim cu recunoștință 
sinceră pentru primirea prietenească pe care ne-ați făcut-o.

Noi am considerat misiunea noastră drept o sarcină deosebit 
de importantă și de mare cinste pentru noi: dezvoltarea pe mal 
departe a bunei colaborări dintre partidele, statele și popoarele 
noastre, întărirea și pe mai departe a prieteniei romîno-ungare.

Știm cu toții că — așa cum spunea adineauri șj tovarășul 
Gheorghiu-Dej — relațiile dintre popoarele romîn și ungar au 
fost supuse la mari încercări în decursul istoriei, dar de cînd în 
ambele țări poporul muncitor și-a luat soarta în propriile sale 
mîini și a preluat cîrma țării, aceste relații au devenit cordiale 
și prietenești. Putem declara cu deplină convingere că prietenia 
noastră — atît pe linia relațiilor de partid și de stat, cit și pe 
linia legăturilor directe dintre popoarele noastre — este astăzi o 
prietenie curată, adevărată, neumbrită.

Noi personal, precum și toți acei care activăm azi în Comite- 
tultul Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar și în Gu
vernul Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc al R. P. Ungare ii cu
noaștem bine, îi stimăm și îi iubim, ca pe adevărații noștri prie
teni pe tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și Chivu Stoica ca și 
pe ceilalți conducători cunoscuți ai oamenilor muncii din Romînia. 
Relațiile noastre prietenești exprimă o încredere reciprocă deplină. 
Acesta este un lucru foarte bun.

Dar prietenia romino-ungară exprimă nu numai prietenia a 
zece, o sută sau cinci sute de conducători, ci voința și convinge
rea politică a milioanelor de muncitori, țărani și intelectuali romîni 
și unguri — și aceasta este principalul în prietenia noastră.

In ceea ce privește convingerea noastră politică, noi sintem co
muniști. Cunoaștem cit de cit tezele marxism-leninismului șî ne 
străduim să cunoaștem și mai bi ne această minunată știință care 
dezvăluie legile societății omenești. Dar în călătorie ți noi sîn
tem oameni sensibili la impresii ca orice călător și cred că aceasta 
nu înseamnă o deviere de la linia principală a partidului către 
liberalism. (Animație, rîsete).

(Continuare în pag. 3-a)



GRIJA PĂRINTEASCĂ
PENTRU EDUCAREA
COPIILOR ORFANI

Resurse locale puse în valoare 
<c sfatarne pwniarc

întreprinderile industriale ale sfaturilor populare și-au îndeplinit planul producției pe anul 1957 
în proporție de 106,7 la sută. In fotografie : Muncitorii din secția mecanică a Combinatului „1 
Mai“ din Satul Mare (Întreprindere din industrie locală) lucrînd la montajul aparatelor complexe 

pentru cabinetele dentare.

Imperialiștii au distrus școala, 
noi am zidit-o din nou

Zilele trecute, privind monografia unei școli din orașul Cîmpina, 
atenția mi-a fost atrasă de fotografia pe care o reproducem (nr. 1). 
Fostul liceu de fete „Iulie Hașdeu“ — lovit de o bombă americană, 
in primăvara anului 1944.

10 vagoane de moloz au fost cărate de pe locul acestor ruine. 
Azi vechea școală nu mai poate fi recunoscută. Priviți-o, in foto

grafia nr. 2. Ea a fost refăcută și in prezent aici se pregătesc spe
cialiști în domeniul forajului, exploatării și prelucrării țițeiului.

Internatul se află in școală. Condițiile în care funcționează sînt pe 
drept cuvint de invidiat.

Am vizitat baza sportivă. Vn

Printre multiplele probleme de 
care se ocupă Sfatul Popular al 
orașului Roman esie și grija 
pentru întreținerea și educarea 
copiilor orfani.

In orașul Roman există o casă 
de copii în care sînt întreținuți 
gratuit peste 100 de orfani. Aci, 
copiilor le sînt create condiții 
bune de viață ^vind și posibilita
tea de a învăța pentru a ajunge 
oameni capabili și folositori so
cietății. Ei capătă două costume 
de haine pe an, echipament de 
protecție, lenjerie de corp și pen
tru dormitor, încălțăminte etc. 
Prin cantină proprie, copiilor le 
este asigurată masă caldă de trei 
ori pe zi.

In anul trecut, conducerea ca
sei de copii, cu sprijinul sfatului 
popular, a renovat o parte din 
corpul de clădire, a îmbogățit 
mobilierul și cazârmamentul. Cu
rățenia și ordinea domnesc în 
permanență în localul casei de 
copii. Toți copii urmează cursu
rile de zi la școlile elementare, 
iar o parte din aceștia la școlile 
medii din oraș. După orele de 
curs se organizează cu copii 
activități diverse, plăcute, cu 
caracter educativ; ore de consul
tații, vizionări în colectiv a fil
melor etc.

Ca urmare, mulți dintre acești 
copii sint fruntași la învățătură,

-----------ooooo

ca, de pildă, Ciofu Vasile și 
Vrînceanu Nicolae, Vicol Mihai, 
Doboș Petru. Mânu Dumitru, Do- 
braca Mihai. Majoritatea copiilor 
de aci sînt pionieri și desfășoară 
o vie activitate sub îndrumarea 
colectivului de conducere ai uni
tății.

Pe lingă aceasta, sfatul popu
lar se ocupă de întreținerea unui 
număr de copii orfani, lipsiți de 
posibilitatea de a se întreține.

De cîtăva vreme în orașul Ro
man funcționează o cantină de 
ajutor popular unde servesc ma
sa gratuit un număr de oameni 
inapți de muncă.

Mai există, de asemenea, 3 
cămine de bătrîni în care sînt 
întreținuți gratuit peste 200 de 
bătrîni. Aici, prin preocuparea 
sfatului popular, le este asigu
rată hrana, îmbrăcămintea pre
cum și tratamentul celor sufe
rinzi.

In anul 1957, în acțiunile de 
prevederi sociale s-a cheltuit 
suma de 11.219.595 lei.

Toate acestea dovedesc grija 
ce-o acordă statul nostru demo
crat-popular copiilor orfani și bă- 
trînilor lipsiți de posibilitatea de 
a se întreține.

MIHAI TIMOFTE 
secretar al Comitetului orășenesc 

Roman

în Regiunea Autonomă Ma
ghiară au avut loc în ultimii ani 
mari schimbări în viața econo
mică. Au luat ființă mari între
prinderi de interes republican, ca 
termocentrala „Steaua Roșie", fa
brica de piese de schimb „Encsel 
Mauriciu“, filatura de in din 
Gheorghieni. Altele 
plet reutilate. Noi 
sînt în construcție.

Industria locală, 
sfaturilor populare, 
și ea necontenit, 
producția globală a industriei lo
cale din R. A. M. a crescut de 
peste 6 ori.

Cele 12 întreprinderi de in
dustrie locală, cu numeroase sub
unități, produc în prezent peste 
360 de sortimente: mobilă, mate
riale de construcții, lemne de 
foc, cărbune, conductori electrici, 
textile, încălțăminte, produse de 
sticlă și ceramică, .șobe, mașini 
de gătit, produse dțn. făinoase, 
produse de carne eto.,

Aplicînd directivele .Congresu
lui al II-lea al P.M.R. și hotărî- 

al P.M.R. din 
pltimii doi

au fost eoni 
întreprinderi

, subordonată 
s-a dezvoltat 

Față de 1950,

electrice, cît și fondului pieții. în 
1958 producția de conductori 
electrici va crește cu 95% față de 
anul trecut. Tot în cadrul acestei 
întreprinderi au luat ființă o fa
brică de oxigen, o secție de ru
louri și o secție de covoare per
sane. în Borsec (raionul Miercu
rea Ciuc) s-a construit o secție 
producătoare de calciu furajer, iar 
la Sîncrăieni o secție de înibute- 
liere a apei minerale.

întreprinderea de produse ali
mentare „Gabor Aron“ din Tg. 
Secuiesc, s-a dezvoltat mult prin 
valorificarea fructelor de pădure și

360 de sortimente * Cifre 
concludente * Planuri de 
viitor * Sarcini ce re

vin tineretului

U.T.M.

PE SCURT
muncitorii secției

teren de baschet, unul de volei, o 
groapă de nisip, teren pentru a- 
runcarea greutății, pistă pentru a-i 
tletism, scară marinărească, inele 
și... o mare sală de sporturi pentru 
iarnă.

...M-am plimbat prin parc. Mi 
s-a spus că și pe acesta tot elevii 
l-au amenajat. Vara e tare frumos 
aici. Florile presărate pe alei, ar
buștii, jocul apei care țîșnește din 
fintîna arteziană, iți fac odihna 
plăcută.

• Recent, 
rețele de la „Energo“-Combi- 
na'tul nr. 3 Bacău au termi
nat instalarea primelor 30 
lămpi fluorescente pe calea 
Mărășești, artera principală a 
orașului Bacău. Bacăul a de
venit astfel al doilea oraș din

țară tn care s-au introdus 
lămpi fluorescente la ilumina
tul public.
• Datorită preocupării sfa

turilor populare, industria lo
cală din regiunea Bacău s-a 
dezvoltat, ajungind de la 151 
unități în 1951, la 399 unități 
în 1957.

produse de carne
Aplicînd directi 

Iui al II-lea al P.: 
rile Plenarei C.C. ,r 
decembrie 1956, în 
ani industria locala a pus în va
loare noi resurse locale, a produs 
mai rnulte mărfuri cerute de 
populație, s-a adaptat mai bine 
specificului local. Numeroase în
treprinderi au fost reprofilate. 
S-au construit noi unități de pro
ducție. Industria locală â devenit 
mai rentabilă, aducînd tot mai 
multe beneficii sfaturilor popu
lare.

La Tg. Mureș, în cadrul între
prinderii „Lazăr Odon“ a luat 
ființă în 1956 fabrica de conduc
tori electrici care produce cabluri 
pentru aparate de radio, telefoane, 
aparate casnice, cabluri și tuburi 
de protecție pentru instalațiile e- 
lectrice. Ele sînt destinate noilor 
construcții din regiune, întreprin
derilor producătoare de aparate

N. PUIU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului“ 
pentru regiunea Ploești

PRIN ACTIVITATEA SFATULUI POPULAR,
CU CONTRIBUȚIA TINERETULUI S-A RIDICAT

O NOUÀ AȘEZARE
HĂ BARAGAĂ

Sîntern în fața unei hărți. Stu
diem traseul unei deplasări pe li
nia București-Constanța. Privirile 
ni se opresc asupra unei gări din 
inima Bărăganului. De o parte a 
liniei ferate, la 3 kilometri — 
comuna Răsvani. De cealaltă 
parte, la 7 kilometri, comuna Le
hliu. Dar parcă nu ne vine a cre
de. Harta e recentă și totuși in
completă I Să fie o greșeală ? Ne
dumerirea noastră e firească, la 
gindul că prin gara Lehliu am 
trecut de curînd. Și am văzut 
bine. Nu era o simplă stație de 
cale ferată în mijlocul cîmpului. 
De jur împrejur se afla o așezare 
în toată puterea cuvintului...

Enigma s-a lămurit la fața lo
cului. Nici noi n-am greșit, nici 
cartografii. Cind a fost întocmită 
harta, această așezare nu exista. 
Să nu ne întrebați însă cum se 
numește. Oficial, ea aparține 
comuna Răsvani, dar e la 
kilometri de ea. Cum și cind 
npărut ? lată-i

Bunuri 
„Nu

Documentele _ 
gust 1939. E vorba de chestiona
rul privind inventarierea bunuri
lor statului, din comuna Răsvani 
— Ținutul Mării. Intr-un proces- 
verbal citim:

„In raza comunei Răsvani, sta
tul nu are nici un bun imobiliar, 
decît numai Șoseaua Națională 
nr. 61 — București-Călărași“.

(E tot ce a făcut aici statul 
burghez de-a lungul întregii sale 
existențe. Țăranul muncitor 
Gheorghe Neacșu ne povestește 
despre Șoseaua Națională nr. 61: 
„Eîa un drum desfundat, cu a- 
tîtea gropi încît noi mergeam cu 
căruțele pe alături, pe cîmp“).

Un alt proces-verbal ne arată:
„In satul Răsvani, Ținutul 

Mării nu are nici un bun imo
biliar, decît numai un fir telefo
nic cunoscut sub denumirea Le- 
hiiu-Călărași“.

Alte documente ne redau o 
Imagine completă a vechiului 
6at. Trei edificii: școala (cu trei 
săli d® clasă și un teren da 
C-nci hectare, folosit de director)*

povestea. 

obștești Ì 
sînt“ !...
datează din

de 
trei 

a

au-

biserica (cu casă parohială și 
cinci hectare, folosite de preot) 
și monumentul eroilor (un stîlp 
de beton, a cărui valoare era e- 
gală cu jumătate din valoarea 
școlii cu teren cu tot 1).

In sat se mai găsea „un loc 
de piață de 4.000 metri pătrați, 
care nu se folosește, fiind locuri 
virane“. Chestionarul de inventa
riere mai cuprinde și unele în
trebări cu totul inutile pentru a- 
cest sat :

„Dacă există întreprinderi, in
stituții, abator, uzină, fabrică?“

Răspuns : „Nu sînt!“
„Dacă se găsesc instituții cul- 

tural-sociale, de sport, sanitare, 
de ocrotire, asistență sau carita
te?"

Răspuns: „O sală pentru edu
cația străjerească".

Da 1 Exista o sală de educare 
a tineretului de către burghezie. 
Rețineți însă 1 Acest „edificiu de 
educație“ consta într-o sală pusă 
la dispoziție de cîrciumarul 
Gheorghe Stoica.

Dar cea mai de seamă „înfăp
tuire“ din comună ’ aparținea 
„Casei Sănătății“. Acest for sa
nitar burghez avea în Răsvani... 
un loc viran de 2.000 metri pă
trați destinat ocrotirii sănătății 
țăranilor. Locul viran înscris în 
documentele vremii are insă o 
poveste ce merită a fi cunoscută.

Se apropiau alegerile. Moșierul 
Ionel Niculescu — Dor Mărunt, 
veșnic senator liberal, sosea 
comună cu mare alai. Se 
în dreptul locului viran, 
satul și din 
grăia :

— Oameni 
înmulțit. Sub guvernarea 
niștilor, Casa Sănătății a 
că pe acest lot trebuia să se 
înalțe un dispensar. Noi, libera
lii, dacă ne veți vota, vă pro
mitem că pînă în toamnă veți 
avea dispensar.

Și tn timp 
rostea înflăcăratul discurs, oame
nii săi porneau la treabă: cu
rățau terenul de ciulini și bălă
rii, îl nivelau, îl măturau. Atît.

După cîțiva ani, o scenă ase
mănătoare. Numai că oratorul 
era altul: Ion Vlădescu, deputa
tul țărănist.

— Fraților I Nouă, țărăniștilor, 
ne este dragă sănătatea voastră. 
Hoții de liberali v-au amăgit. 
Numai noi vă vom face dispen
sar. pentru că noi...

Și oamenii moșierului Gheor
ghe Bară, care din venitul celor 
3.000 hectare ale sale subvențio
na cheltuielile electorale ale ță
răniștilor, se apucau de curățit 
bălăriile terenului viran.

Cei din Răsvani se învățaseră. 
Cu regularitate, scena se repeta. 
Nimeni nu mai credea aceste pa
lavre. De u,n lucru erau însă si
guri. In preajma alegerilor a- 
veau în sat un loc curat, unde 
scurmau în voie găinile și rîmau 
porcii...

Despre așezarea din preajma 
gării Lehliu documentele vremii 
consemnau doar atît: existau 
cinci case ale moșierilor ce 
țineau terenurile de dincolo 
linia ferată, pădurile și viile 
împrejurimi.

Astăzi...

vîrful birjei

buni. Bolile

de- 
de 

din

in 
oprea 
aduna 

sale

s-au 
țără- 
uitat

ce senatorul își

noilor 
înfăp

tuite în a’nii puterii populare in 
comuna Răsvani nu o putem 
face. Sub conducerea înțeleaptă a 
partidului și guvernului nostru, 
oamenii din aceste locuri au În
făptuit atitea lucruri, incit nu 
este posibilă cuprinderea lor in- 
tr-un singur reportaj. Vă vom 
înfățișa pe scurt principalele rea
lizări ale oamenilor muncii de 
aici, adevărații stăpini ai comu
nei.

Șoseaua pe care o ocoleau cei 
din Răsvani este astăzi asfaltată 
in întregime, iar drumurile ade
rente sînt pietruite pe sute de 
metri. Școala are acum șapte 
clase. In comună există un dis
pensar, teren de sport, trei ma
gazii diferite și un mare șan
tier de drumuri. Un nou cămin 
cultural e in construcție, Iar e- 
lectrificarea e pe punctul de a fi 
terminată. Atenția sfatului popu
lar insă se îndreaptă in special 
spre dezvoltarea noii așezări din 
jurul gării pierdută altădată in 
întinderea Bărăganului.

O listă amănunțită a 
realizări și transformări

Sînt astăzi aici 420 de case 
și blocuri (dintre care 300 ra- 
dioficate) ale căror ferestre lu
minate de „lampa lui Ilici“ se 
zăresc în noapte de la mari dis
tanțe. Un impunător rezervor re
zolvă problema apei aici, în pli
nă cimpie. Pe vechile domenii 
ale moșierilor Lichiardopol și 
Bară se află astăzi o puternică 
stațiune de mașini și tractoare și 
se dezvoltă cu repeziciune o sec
ție viticolă a gospodăriei de stat 
„1. L. Caragiale". in această 
nouă așezare s-au creat nume
roase edificii social-culturale: 10 
magazine diferite, cinematograf, 
casă de naștere, școală, ocol sil
vic etc. Tot aici, tinerii mecani
zatori ai S.M.T. Lehliu și-au 
construit peste 30 de locuințe 
individuale. Rapida și puternica 
dezvoltare a noii așezări din 
preajma gării Lehliu a creat 
condiții prielnice stabilirii în a- 
cest loc a centrului raional. In 
acest scop au fost înălțate trei 
monumentale clădiri pentru a- 
paratul administrativ-politic și 
Banca de Stat cu un modern 
grup social. Ne oprim aici. Lis
ta marilor înfăptuiri ale regimu
lui nostru ar putea însă conti
nua. Dacă cei care acum conduc 
treburile comunei ar primi sar
cina să facă un inventar, nu l-ar 
mai putea rezolva pe un proces- 
verbal de o jumătate de filă, 
l-au realizat reprezentanții 
ghezlei acum aproape 20 de

Clădirea Sfatului Popular raional
au cărat piatră cu căruțele, în 
timp ce numeroase grupuri de ti
neri o împrăștiau și nivelau. Pes
te 700 ore muncă voluntară au 
fost prestate de tineri și la pie
truirea drumului ce pleacă din a- 

spre comuna

Tineret harnic

cum 
bur- 
ani.

mai
or-
nu

vă
ile 

noi 
im-

Gheorghe Cironei, președintele 
Sfatului popular al comunei Răs
vani ne spunea :

— N-a existat acțiune 
mare pornită de noi la care 
ganizația de bază U.T.M. să 
ne fi ajutat.

Să dăm cîteva amănunte.
Noua așezare se dezvolta 

zînd cu ochii. De o parte și 
alta a drumurilor se ridicau 
clădiri. Șoseaua însă devenise
practicabilă. La chemarea sfatului 
popular, organizația de bază 
U.T.M a adunat pe cei aproape 
150 de utemiști și a hotărît să 
participe la pavarea drumului de 
la gară pînă în centrul așezării. 
Timp de 7 zile, de dimineață și 
pînă seara, Alexe Cristache, 
Gheorghe D. Gheorghe, Ion Bădi- 
că, Nicolae Lazăr și mulți alții,

truirea drumului ce 
ceasta nouă așezare 
I. C. Frimu...

In comună sosise 
tivei tinerilor de la 
în cinstea celui de al VI-lea Fes
tival Mondial al Tineretului por
niseră întrecerea pentru înfrumuse
țarea orașelor și comunelor pa
triei. Nici tinerii din Răsvani nu 
au rămas pasivi. Răspunzînd che
lnării, ei au curățat șanțurile, au 
plantat sute de pomi de-a lungul 
șoselei și au amenajat un teren 
sportiv...

Intr-o noapte, au sosit in gara 
Lehliu cîteva vagoane cu ciment 
destinate noilor construcții. Vre
mea era rea și cimentul trebuia 
transportat urgent și pus la adă
post. Tot utemiștii au fost aceia 
care, în noapte, au pornit cu că
ruțele sau numai cu brațele să 
sprijine sfatul popular. Ion Nico
lae, Ion Drăgoi, Ion Răduță, Radu 
Jan și ceilalți aproape 20 de ti
neri au cărat atunci 40 tone de 
ciment...

Utemiștii au participat și la 
alte lucrări de folos obștesc. Au 
demolat șubredele clădiri ale unor 
cîrciumi și au adunat materiale, 
(lemn, țiglă, tablă). Aceste ma
teriale, cei 35.000 lei adunați din 
autoimpuneri și munca voluntară 
a tinerilor, vor face să se înalțe 
în curînd un nou cămin cultural. 
Și la electrificarea comunei, prin 
săparea gropilor și căratul stilpi- 
lor, și la construirea impunătoa
relor clădiri ale instituțiilor ra
ionale, tineretul a fost prezent 
cu mii de ore muncă voluntară.

La toate acțiunile sfatului popu
lar, tinerii au participat conștienți 
că ceea ce fac, fac pentru ei și 
familiile lor. Secretarul comitetu
lui U.T.M. al comunei, Ilarion 
Dumitrescu, ne-a și demonstrat a- 
cest lucru, vorbindu-ne despre Ele
na Olteanu, Ecaterina Jipa, Ale
xandru Bucur și alții care au di
ferite servicii cl.l— 1. 
construirea cărora au 
ei. Casa de nașteri a 
paciente, tinere ce în 
ani au participat 
rea ei.

Toate realizările regimului nos
tru democrat-popular înfăptuite în 
anii aceștia în comuna Răsvani și

vestea iniția- 
Bacău, care,

și alții care au di 
ihiar în clădirile la 

contribuit și 
avut printre 
urmă cu doi 
la amenaja-

cooperativizarea completă a co
munei au dus la creșterea simți
toare a nivelului de trai al țăra
nilor muncitori. Faptul că în ul
timul timp s-au făcut și cîte 3 
nunți într-o duminică e un indi
ciu grăitor. Dar nu numai tinerii 
au făcut nunți de curînd. Țăranii 
muncitori care în trecut n-au pu
tut face față cheltuielilor unei 
nunți, au făcut-o la... bătrînețe 
Nicolae Pascu care are de acum 
trei copii, Nicolae Pavel cu doi 
copii și al treilea pe drum, au fă
cut recent nunți de care s-a dus 
vestea. Ceea ce n-au putut face 
în urmă cu 10-15 ani, fac astăzi 
pentru că munca în comun a pă- 
mîntului și realizările regimului 
nostru le-au creat o viață îmbel
șugată.

Ațezare t în ară — 
deputati tinerii

Ca pretutindeni în țară, și 
noua așezare din Bărăgan, in 
lele acestea, campania electorală 
se desfășoară cu multă însuflețire. 
Lozincile scrise și expuse 
locuri vizibile, panourile ce

in
zi-

in 
in

rate de came (prin crearea Ia 
Cristur și Tg. Secuiesc a unor 
secții noi), diferite obiecte casni
ce, materiale de construcții, și în 
special, cărămizi. Spre deosebire 
de alți ani, fabricile de cărămizi 
și-au depășit planul în 1957 cu 
18%.

In comparație cu 1956, produc
ția industriei locale din R.A.M. a 
sporit în 1957 cu 46°/o la prepara
te de carne, cu 24% la pline albă 
și specialități, cu 4% la pîine in
tegrală, cu 11% la încălțăminte 
de piele, cu 65% la articole de 
sticlă, cu 21% la materiale de zi
dărie, cu 13% la mobilă.

Sesiunea a Vil-a a sfatului popu
lar regional din septembrie 1957, 
analizînd dezvoltarea industriei lo
cale, criticînd lipsurile existente, a 
stabilit un program judicios pen
tru dezvoltarea viitoare a între
prinderilor care aparțin sfaturilor 
populare. ESTE ÎN CURS DI 
ELABORARE UN PLAN DE 
PERSPECTIVA — PE 3 ANI — 
care urmărește valorificarea mai 
intensă și mai rațională a resurse
lor locale, sporirea veniturilor tu
turor întreprinderilor, satisfacerea 
mai deplină a cerințelor populației 
de către industria locală.

Un loc important în progresul 
industriei locale revine tineretului. 
In întreprinderile regiunii lucrea
ză numeroși tineri muncitori teh
nicieni, ingineri. Tinerii ingineri 
Petres Gyula, Biro Sandor de la 
întreprinderea „Ioszef Atila“ din 
Odorhei, inginerul Paszțor de la 
„Internaționala“, tînărul strungar 
Devila Ferenc și ajutorul de 
maistru Nemeti Iozsef de la „La
zăr Odijn“ și alții se bucură de 
stimă pentru munca, inventivita
tea lor. Nămeți Iozsef, de pildă, 
a realizat 12 inovații valoroase.

Problemele economiei locale, va
lorificarea de noi resurse, sporirea 
producției bunurilor de consum, 
reducerea prețului de cost al in
dustriei locale (care, la unele sor
timente este încă destul de ridi
cat) privește pe fiecare tînăr mun
citor din întreprinderile industriei 
locale, ca și organizațiile U.T.M. 
Tineretul va trebui să acorde un 
sprijin permanent sfaturilor popu
lare, conducerii întreprinderilor 
în soluționarea problemelor econo
mice, în sporirea producției și a 
veniturilor întreprinderilor din in
dustria locală.

ȘTEFAN NEKANIȚK1 
corespondentul „Scînteii ti

neretului“ pentru Regiunea 
Autonomă Maghiară

mai ales a măceșului. De curînd 
s-a înființat o secție de prelucrare 
a măceșului, care produce gem, 
vin de măceș și un concentrat vi
tamina» gustos și cu mari cali
tăți nutritive care și-a cîștigat deja 
faima în regiune. Tot la Tg. Se
cuiesc este în curs de construcție 
o nouă fabrică de pîine care va 
aproviziona și localitățile Covasna 
și Brețcu.

O mare dezvoltare a luat între
prinderea regională de exploa
tare și prelucrare a lemnului 
(I.L.E.F.O.R.) care dispune de 
numeroase unități în toată regiu
nea. La Tg. Mureș, de pildă, s-a 
construit o fabrică de mobilă, 
căror produse au cîștigat deja un 
renume pe plan național. Aici se 
produc vestitele dormitoare com
binate „tip R.A.M.“ precum și 
mobilier pentru localuri, farmacii, 
școli.

Numeroase întreprinderi s-au 
în producția unor noi 
cu specific local și a 

unor mărfuri cerute de populație 
de industria republicană cum ar 
: cabluri și tuburi electrice, 

cu specific local, butelii, 
de sifon, candelabre de di- 
modele, cricuri și pompe 
uzina de tractoare din O- 

Stalin), sobe emailate și 
de gătit cu plăci de faian- 

obiecte gospodărești din lemn 
Prin multe sortimente noi, in- 

locală a ușurat sarcina și 
suplinit producția întreprinderi- 

republicane.
La cererea populației s-au pro- 

mai multe conserve și prepa-

~^0000000000000000000000000000000<XXXX>000 
fățișează marile înfăptuiri din anii 
puterii noastre populare, aglome
rația de la centrele de afișare a 
listelor de alegători, freamătul de 
la „Casa alegătorului“, pregătirile 
celor trei echipe artistice formate 
din tineri demonstrează acest lu- 
crii.

Intîlnirile dintre candidați și 
alegători sînt insă în centrul a- 
tenției tuturor cetățenilor din noua 
așezare. Candidafii sînt dintre cei 
mai buni gospodari, tnlilnim și 
dintre cei cu munci de răspunde
re în aparatul de stat sau politic 
al comunei, și țărani întovărășiți 
sau colectiviști, oameni care sub 
vechile regimuri au cunoscut ex
ploatarea moșierilor de prin aces
te locuri, lat-o pe Voica Groza, 
fostă slujnică la Lichiardopol, a- 
cum candidată în circumscripția 
comunală nr. 23 și pe Gheorghe 
Dincă. fost cioban al turmei moși
erului Bară, acum președintele 
întovărășirii din Valea Seacă. 
Dar printre candidați găsim și ute
miști care prin întreaga lor mun
că au participat efectiv la înfăp
tuirea realizărilor de astăzi. Cris
tache Alexe, Anghelina Nicolae și 
Ilarion Dumitrescu sînt tineri pro
puși candidați ai F.D.P. în alege
rile de la 2 martie.

Cetățenii nu uită să vorbească 
despre înfăptuirile de pînă acum, 
manifestindu-și recunoștința față de 
partid și guvern. Ei privesc insă 
mereu înainte spre alte succese. 
Propunerile cu privire la termina-

ale

rea căminului cultural precum și 
la înălțarea din autoimpunere a 
unui alt cămin în satul Buzoieni, 
construirea unu hotel, a unui aba
tor și a unui nou magazin univer
sal, sînt propuneri care cu ajutorul 
sfatului popular, vor deveni in anii 
următor? realizări concrete. Mai 
mult chiar, avîndu-se în vedere 
dezvoltarea creșterii cailor in gos
podăriile colective și de stat din 
cadrul raionului, cetățenii și-au 
propus să amenajeze prin muncă 
voluntară, la 
un hipodrom.

centrul

★
au foit

prin muncă 
de raion și

cinci case.La început
Astăzi este o așezare în plină dez
voltare. Nu e trecută pe hartă. 
Dar ea va fi cu siguranță însem
nată ca o nouă comună a raionu
lui Lehliu și poate peste cițiva 
ani ca un nou oraș. Cu sprijinul 
partidului și guvernului, oamenii 
muncii tineri și bătrîni au înscris 
o nouă victorie. Puterea creatoa
re a poporului s-a manifestat și 
aici in mijlocul Bărăganului.

Nu am reușit să redăm decît o 
sumară imagine a vieții noi din 
aceste locuri, să informăm numai 
despre nașterea și dezvoltarea unei 
noi așezări.

Rămine ca cetățenii de aici să se 
hotărască ce nume îi vor da pen
tru ca și cartografii s-o însemne pe 
harta patriei noastre.

N. BARBU 
GH. ANGELESCU

Locuințe confortabile pentru populația noii așezări
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O importantă manifestare a prieteniei șl frăției
de nezdruncinat romîno-nndare

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag. l-a)

intărit necontenit puterea popu
lară, a cărei temelie de nezdrun
cinat este alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănimea munci
toare. Datorită politicii naționale 
juste, leniniste, a partidului și 
guvernului, o prietenie frățească 
unește poporul romîn și naționa
litățile conlocuitoare din țara 
noastră, pe toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate. 
Poporul muncitor din țara' noas
tră înfăptuiește cu succes poli
tica Partidului Muncitoresc Ro
mîn de industrializare socialistă 
și electrificare a țării, de meca
nizare și transformare socialistă 
a agriculturii, de dezvoltare a 
culturii, politică al cărei scop 
este progresul și înflorirea pa
triei, îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de trai ale poporului.

In toate regiunile țarii s-au 
înălțat noi fabrici, uzine, centra
le electrice, stațiuni de mașini și 
tractoare, institute științifice și 
școli de toate gradele, cu care 
pe drept cuvînt se mândrește po
porul nostru.

Poporul romîn s-a încredințat 
că drumul pe care și l-a ales, 
drumul socialismului, este dru
mul cel bun. Pe acest drum el 
este hotărît să pășească spre noi 
izbînzi, mereu înainte.

Tovarăși, prietenia romino-ma- 
ghiară, care leagă statele și po
poarele noastre într-o alianță și 
frăție de nezdruncinat, este o 
mare cucerire a oamenilor mun
cii din Romînia și Ungaria.

Se știe că în trecut clasele stă- 
pînitoare, grofii maghiari și boierii 
romîni, capitaliștii din ambele 
țări, duceau o politică de asu
prire și învrăjbire națională, ațî- 
țînd pe unguri și romîni unii îm
potriva ce.orlalți, menținând un 
focar de încordare și neliniște in 
această parte a Europei.

Experiența amară a trecutului 
a învățat popoarele noastre că 
de pe urma acestei politici de 
învrăjbire ele s-au ales cu mari 
suferințe și jertfe de sînge, dez
voltarea lor a fost frînată.

In ciuda vrajbei și dușmăniei 
pe care le cultivau clasele ex
ploatatoare, in istoria popoarelor 
noastre au fost înscrise multe 
pagini luminoase care vorbesc 
despre luptele duse în comun 
pentru libertate și dreptate socia
lă. Țăranii iobagi romîni și ma
ghiari, nu odată s-au răsculat 
contra jugului feudal, pentru li
bertate socială și națională. Cei 
mai luminați patrioți ai popoare
lor noastre au înțeles necesitatea 
istorică a prieteniei romîno-ma- 
ghiare și au luptat pentru apro
pierea celor două popoare.

In perioada dintre cele două 
războaie mondiale și în timpul 
celui de al doilea război mon
dial, comuniștii din Romînia . și 
Ungaria, înfruntînd teroarea, au 
stat în fruntea luptei împotriva 
fascismului și a războiului, îm
potriva politicii șovine a guverne
lor burghezo-moșierești, pentru 
eliberare socială.

După victoria revoluției demo- 
crat-populare, în Romînia și Un
garia, între popoarele romin și 
maghiar s-a statornicit o prietenie 
trainică, bazată pe stimă reci
procă, pe colaborare și intr-aju
torare frățească. Această priete
nie s-a manifestat cu deosebită 
putere atunci 
ghiar a avut 
carea grea a 
revoluționare.

Poporul romîn și-a exprimat 
solidaritatea sa deplină cu lupta 
oamenilor muncii din Ungaria, în 
frunte cu Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar și guvernul re
voluționar muncitoresc-țărănesc, 
pentru înfrângerea contrarevolu
ției și salvarea cuceririlor revolu
ționare ale poporului muncitor.

In lupta sa nobilă pentru În
frângerea contrarevoluției, pentru 
apărarea ș< 
populare, ______
bucurat de ajutorul internaționa
list hotărîtor al Uniunii Sovietice 
și al altor țări socialiste. Zdro
birea contrarevoluției din Unga
ria a însemnat o mare victorie a 
poporului maghiar și în același 
timp a adus un mare 
păcii în Europa și in 
lume.

Odată cu salvarea 
sale, poporul ungar a 
planurile 
perialiste 
de iarăși 
gariei și 
această parte a Europei vechiul 
focar de intrigi și

bleme ale situației internaționale, 
care interesează popoarele noa
stre.

Sîntem bucuroși să vă aducem 
la cunoștință că între cele două 
guverne și partide există deplină 
înțelegere și unitate de vederi 
asupra tuturor problemelor dis
cutate, ceea ce iși găsește expre
sie în declarația comună sem
nată ieri. (Aplauze).
Popoarele romîn șl maghiar con

duse de partide marxist-leniniste 
încercate în luptă, înaintează 
ferm către același țel măreț al 
construirii societății socialiste.

Popoarele noastre sînt mîndre 
că fac parte din marea famiiiie 
a țărilor socialiste, între care 
există relații de deplină egali
tate în drepturi, de respectare 
reciprocă » independenței națio
nale și a suveranității de stat, de 
într-ajutorare frățească, în spiri
tul internaționalismului proletar. 
Aceste relații de tip nou cores
pund intereselor fiecărei țări în 
parte și sporesc puterea și pres
tigiul întregului lagăr socialist. 
(Aplauze).

Unitatea 
garanția 
material și 
veranității 
de neînvins în fața căreia s-au 
sfărîmat 
încercări 
liste de 
strucția 
noastre.

Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Ungară își 
manifestă hotărîrea lor fermă de 
a-și da și pe viitor întreaga lor 
contribuție la întărirea unității 
lagărului socialist, în ifrunte cu 
for(a sa conducătoare — Uniunea 
Sovietică. (Aplauze).

țărilor socialiste este 
sigură « progresului 
cultural, a păcii și su- 
statelor noastre, forța

și se vor sfărîma orice 
ale cercurilor imperia- 

a tulbura viața și con- 
pașnică a popoarelor

Tovarăși,

Muncitoresc 
Muncitoresc

Republica Popu- 
iRepublica Popu-

marea experiență

cînd poporul ma
de înfruntat încer- 

rebeliunii contra-

Așa cum se arată în declarația 
cu privire la tratativele duse în
tre cele două delegații ale noas
tre, colaborarea rodnică, frățeas
că, între Partidul 
Romîn și Partidul
Socialist Ungar constituie garan
ția principală a adîncirii și dez
voltării continue « relațiilor de 
prietenie dintre 
iară Romînă și 
Iară Ungară.

Invățind din
a Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, din propria noastră 
experiență acumulată în anii de 
luptă pentru făurirea, apărarea 
și consolidarea puterii populare, 
cele două partide ale noastre în
tăresc necontenit rolul conducă
tor al partidului, unitatea de mo
nolit și disciplina în rîndurile 
lui, legătura lui cu masele celor 
ce muncesc.

Se știe că încercînd să îngenun
cheze poporul maghiar, să-i ră
pească independența națională și 
cuceririle socialiste, cercurile reac
ționare din Ungaria și inspira
torii lor de peste hotare și-au 
îndreptat atacul în primul rînd 
împotriva partidului, a unității 
sale ideologice și organizatorice, 
a rolului său conducător.

învățămintele contrarevoluției 
din Ungaria au arătat din nou 
partidelor clasei muncitoare din 
țările socialiste că îndatorirea lor 
cea mai înaltă este de a 
împotriva oricărei încercări 
slăbi rolul conducător al 
dului in toate domeniile 
sociale.

Cercurile imperialiste, folosin- 
du-se de rămășițele reacționare 
și fasciste, recurg la tot felul de 
uneltiri și 
subminarea 
de stat din

De aceea
conduse de partidele ior, iși în-

, tăresc vigilența revoluționară 
• față de toți dușmanii, fățiși și 

ascunși, ai socialismului, consoli- 
i dînd necontenit puterea muncito- 
i rilor și a țăranilor, scutul cuceri- 
i rilor socialiste aie celor ce mun- 
i cesc.

Partidele noastre educă pe oa- 
. menii muncii în spiritul ideilor 

marxism-leninismului, a! patrio
tismului socialist și internaționa- 

. lismuiui proletar, combat influen- 
! țele ideologiei burgheze, națicna- 
î lismul și șovinismul sub orice 
[ formă s-ar ascunde.

Partidele comuniste și njunci- 
; torești de pretutindeni duc cu 
. succes lupta contra revizionis- 
. mului, principalul pericol in miș

carea muncitorească <*ontempo- 
. rană, și împotriva dogmatismului 

și sectarismului.
încercările furibunde ale cercu- 

. rilor agresive imperialiste de a 
slăbi coeziunea partidelor comu- 
niște și muncitorești și unitatea 
țărilor socialiste, au suferit un 
eșec rușinos. Unitatea și coeziu
nea mișcări comuniste, pe baza 
marxism-leninismului, este un 

; fapt incontestabil.
Ideile marxismului își găsesc 

confirmarea în înfăptuirile mă
rețe ale Uniunii Sovietice, ale 
Chinei populare și ale celorlalte 
țări socialiste, în lupta de elibe
rare a sutelor de milioane de oa
meni în țările Asiei și Africii, în 
creșterea mișcării muncitorești 
internaționale.

Popoarele lumii văd în succe
sele țărilor socialiste propriul lor 
viitor luminos. Nimic nu poate 
împiedica <deile socialismului să 
cucerească în tot mai mare mă
sură spiritele oamenilor muncii 
din țările capitaliste.

Noi credem în viitor, țeiul nos
tru suprem fiind bunăstarea și 
fericirea poporului.

Tovarăși, popoarele noastre, sub 
conducerea partidelor clasei 
muncitoare, desfășoară o mare o- 
peră de construcție pașnică: de 
aceea grija noastră de căpetenie 
este apărarea păcii. Noi sîntem 
cu hotărîre pentru coexistența 
pașnică intre statele cu orînduiri 
sociale diferite șl dorim să dez
voltăm cu toate țările relații de 
colaborare, schimburi economice, 
culturale bazate pe egalitate și 
avantaje reciproce.

Sînt cunoscute eforturile pe 
care atît țara noastră, cît și Re
publica Populară Ungară, le- 
au depus în această direc
ție și rezultatele concrete pe 
care le-am dobîndit; obsta
colele ce s-au ivit în acea
stă privință n-au venit din partea 
noastră. Țările socialiste, în frun
te cu Uniunea Sovietică, duc cu 
consecvență politica de apărare 
a păcii și preintîmpinare a răz
boiului.

Fiecare dintre țările noastre, 
ducind o politică corespunzătoa
re cu interesele sale naționale, 
cu țelurile comune ale întregii 
familii a țărilor socialiste și în 
deplină concordanță cu interesele 
tuturor popoarelor, iși aduce pro
pria sa contribuție la cauza men
ținerii și intăririi păcii.

Romînia și Ungaria tind în
permanență spre îmbunătățirea 
și dezvoltarea multilaterală a re
lațiilor de colaborare și bună ve
cinătate cu toate statele, indife
rent de orînduirea lor.

ței și securității fiecărei țări so
cialiste, în conformitate cu prin
cipiul „toți pentru unul 
unul pentru toți“. (Aplauze).

In condițiile actualei dezvoltări 
a științei și tehnicii, inclusiv a 
tehnicii militare, în secolul ra
chetelor balistice intercontinenta
le și al bombelor cu hidrogen, un 
nou război ar fi cu mult mai 
pustiitor și mai dezastruos decît 
orice război cunoscut în istorie. 
Țările socialiste au chemat și 
cheamă popoarele și guvernele să 
condamne rezolvarea problemelor 
internaționale prin forță.

Această politică nobilă, care 
urmărește să salveze omenirea 
de grozăviile războiului, se bucu
ră de simpatia și sprijinul unor 
cercuri tot mai largi ale opiniei 
publice iniernationa.e, popoare și 
țări din diferite continente ale 
lumii. Nu zăngănit de arme și 
goana înarmărilor îi trebuie ome
nirii. ci dezarmarea, interzicerea 
folosirii și experimentării arme
lor nucleare, slăbirii încordării 
internaționale și întrecere paș
nică între cele două sisteme, so
cialist și capitalist, putința de a 
munci liniștit, fără teama zilei 
de mîine.

Guvernele romîn și ungar sus
țin întrutotul acțiunile întreprin
se de guvernul sovietic în vede
rea asigurării coexistenței pașni
ce între toate țările și a preîn- 
tîmpinării unui nou război.

tete două guverne sprijină pro
punerile guvernului sovietic cu 
privire la convocarea unei confe
rințe ia cel mai înalt nivel, ca și 
întregul program de măsuri pre
conizat de Uniunea Sovietică 
pentru consolidarea păcii și secu
rității popoarelor. Milioane de 
oameni de pe toate meridianele, 
din cele mai diferite categorii so
ciale și orientări politice, cer ca 
problemele internaționale arză
toare să fie discutate și regle
mentate la masa tratativelor in
tre conducătorii țărilor din Est 
și Vest.

Cele două delegații și-au mani
festat încă odată acordul deplin 
cu toate inițiativele care urmă
resc destinderea încordării inter
naționale în Europa, ca propune
rea guvernului polonez, sprijinită 
de guvernele Republicii Cehoslo
vace și R. D. Germane de a se 
crea în țările susamintite și în 
Republica Federală Germană o 
zonă ^ezatomizată.

Noi salutăm, cu căldură iniția
tiva guvernului Republicii Popu
lare Chineze cu privire la eva
cuarea voluntarilor chinezi din 
Coreea, contribuție de mare În
semnătate în vederea lichidării 
focarelor de război din Asia și 
realizării principiilor coexistenței 
pașnice. (Aplauze).

Cauza păcii, scumpă întregii 
omeniri, ar avea numai de ciș- 
tigat dacă și puterile occidentale, 
și în primul rînd Statele Unite ar 
merge în întîmpinarea propuneri
lor și inițiativelor de pace ale 
țărilor socialiste. Slăbirea încor
dării internaționale, consolidarea 
păcii, constituie dorința cea mai 
fierbinte a popoarelor. Dacă 
forțele care apără pacea vor 
acționa unite, cu vigilența nece
sară, războiul va fi zăgăzuit, pa
cea lumii va fi salvată.

Cele două țări ale noastre, ală
turi de Uniunea Sovietică, China 
și celelalte țări socialiste, îm
preună cu toate popoarele iubi
toare de pace, vor acționa cu 
toată hotărîrea pentru asigurarea 
vieții pașnice a omenirii.

(Urmare din pag. l-a)
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întărirea puterii 
poporul ungar s-a

serviciu 
întreaga

cuceririlor 
zădărnicit 

urzite de cercurile im- 
agresive de a-și intin- 
dominația asupra Un- 

a aprinde din nou în

dușmănie.

Tovarăși,

de partid 
R. P. Ungare 
hotăririle lua-

lupta 
de a 

parti- 
vietli

provocări, urmărind 
orinduirii sociale și 
țările socialiste.

popoarele noastre,

Tovarăși,

Intensificarea cursei înarmări
lor și « războiului rece, crearea 
de către puterile imperialiste de 
noi și primejdioase focare de ne
liniște în diferite părți ale glo
bului, constituirea unui sistem de 
baze militare in jurul țărilor so
cialiste, stirnesc îngrijorarea le
gitimă a popoarelor.

Față de această situație, Repu
blica Populară Romînă și Repu
blica Populară Ungară își aduc 
întreaga lor contribuție la conso
lidarea organizației tratatului de 
la Varșovia, straja independen-

Tovarăși,

Recepția oferită 
de ambasadorul

R. P. Ungare

Sîntem încredințați că rezulta
tele rodnice ale convorbirilor noa
stre și hotărîrile luate vor fi a- 
probate în unanimitate și cu en
tuziasm de popoarele noastre, 
care umăr la umăr și mină în 
mînă, sub conducerea partidelor 
lor marxist-leniniste, merg pe 
drumul construirii socialismului 
și nu vor precupeți nimic în vede
rea întăririi și dezvoltării colabo
rării frățești între țările noastre, 
intre toate țările socialiste. (A- 
plauze).

Trăiască și înflorească priete
nia și colaborarea frățească din
tre poporul romin și poporul un
gar! (Urale, Aplauze. Se strigă 
lozinci pentru prietenia romîno- 
ungară).

Trăiască unitatea de nezdrun
cinat a invincibilului lagăr so
cialist, in frunte cu Uniunea So
vietică! (Urale. Apluaze).

Trăiască pacea între popoare 1 
(Urale. Aplauze).

Dar cum reacționează călăto
rul la impresii ? Dacă in drumul 
său dă de o stîncă mohorîtă, se 
întunecă și el, dar dacă are în 
față o priveliște frumoasă, se lu
minează. Dacă vede un om prie
tenos și inima lui se 
(Aplauze).

Ce am văzut noi și 
țit în drumul nostru 
rești ?

In 
neri, 
bați 
bun 
tent 
rile 
mini. Pe chipurile zîmbitoare și 
in cuvintele calde rostite din ini
mă de oamenii muncii unguri 
care își luau rămas bun de la 
noi, am putut citi sentimentul pu
ternic și adînc al prieteniei fră
țești romîno-ungare. (Aplauze. 
Urale).

Aceeași voință, voința strînge- 
rii legăturilor frățești, s-a mani
festat și în acele urări de bine, 
cordiale și întîmpinări călduroa
se cu care am fost primiți în dru
mul nostru prin orașele și sa
tele Republicii Populare Romîne, 
în reședințele de regiuni și ra
ioane Arad, Timișoara, Craiova, 
Pitești, lași, Roman, Bacău, Tg. 
Mureș, Ploești și in numeroase 
alte localități și care au culmi
nat în primirea noastră de neui
tat la București. (Aplauze),

Mulțumim tovarășilor noștri 
romîni pentru felul călduros cu 
care am fost intîmpinați 
cursul călătoriei noastre.

Dv. dragi tovarăși și frați ro- 
mini, ați întărit convingerea 
noastră politică, și anume ca noi 
— oameni cu munci de condu
cere, care am hotărît să consoli
dăm prietenia ungaro-romînă și 
să iuptăm împotriva acelora care 
ar încerca să tulbure această 
prietenie — realizăm voința mi
lioanelor de oameni ai muncii 
unguri și romini. (Aplauze).

Tovarășii Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica și alți tovarăși romini cu 
munci de răspundere au fost la 
noi în noiembrie 1956 și la înce
putul lunii ianuarie 1957. Atunci 
ei ne-au adus ajutorul frățesc al 
clasei muncitoare romîne, al po
porului Republicii Populare Ro
mîne. Aceste două vizite ne-au 
umplut inimile de recunoștință și 
vor rămine mult timp in amin
tirea noastră pentru că solidari
tatea tovarășilor 
fost de 
faptul că poporul romîn a întins 
o mînă 
ungar in 
cercări, s-a dovedit că această 
prietenie nu este numai pentru 
zilele însorite, ci rezistă 
rilor și în timpul 
(Aplauze)

In 1956, burghezia și 
mea contrarevoluționară, 
și sprijinitorii săi imperialiști și 
trădătorii revizioniști demni de 
dispreț, folosindu-se de greșelile 
grupului foștilor conducători 
unguri, au vrut să răstoarne Re
publica Populară Ungară.

La început contrarevoluționarii 
s-au camuflat, dar chiar după 
cîteva zile au trecut la asasina
rea în masă a comuniștilor și 
a oamenilor progresiști, la instau
rarea regimului fățiș contrarevo
luționar. Ei au și pregătit decre
tele cu privire la restituirea fa
bricilor, a băncilor, a pămintului; 
căpătase de acum glas și ex-car- 
dinaluj Mindszenthy, una din 
căpeteniilor contrarevoluției. Con
trarevoluționarii sa obținut suc
cesele 
torită 
tor al 
partea

Prin
Populare Ungare și prin smulge
rea țării din lagărul țărilor socia
liste, ei au vrut să scindeze 
acest lagăr, pentru ca mai apoi 
să lichideze rînd pe rînd fiecare 
țară în parte.

Ei au vrut 
Ungaria un focar 
cest plan — prin 
Ior — ar fi 
popoarele din Europa cu un răz
boi îngrozitor. Puterea populară 
din Ungaria și, odată cu ea, pa
cea lumii întregi erau în pericol.

Oamenii muncii conștienți din 
Ungaria, în frunte cu comuniștii, 
au pornit la luptă împotriva tră
dătorilor din interior, a forțelor 
contrarevoluționare ale imperia
lismului și au cerut ajutorul cla
sei muncitoare internaționale, al 
Uniunii Sovietice, aJ popoarelor

Joi seara, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, Ferenc Ke- 
leti, a oferit o recepție în saloa
nele Casei Centrale a Armatei în 
cinstea delegației guvernului re
voluționar muncitoresc-țărănesc 
al R. P. Ungare și a Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, care 
ne-a vizitat țara.

La recepție au luat parte mem
brii delegației guvernamentale și 
de partid a R. P. Ungare, tova
rășii Kădăr Jănos, Apro Antal, 
Kăllai Gyula, Szirmai lstvăn, Ne. 
meth Kâroly și Sebeș lstvăn.

Atv luat parte tovarășii Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica. 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
naș, Petre Borilă, Nicolae Ceau- 
șescu, Alexandru Drăghici, Ale
xandru Moghioroș, Constantin 
Pîrvulescu, Dumitru Coliu, Leon- 
te Răutu, general colonel Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Ion Gh. 
Maurer, Janos Fazekaș, Vladimit 
Gheorghiu ; Alexandru Bîrîădea- 
nu și Atanase Joja, vice-preșe- 
dințl ai Consiliului de Miniștri, 
Anton Moisescu și acad. Miha'j 
Ralea, vice-președinți ei Prezi-

Afa-

Vizita delegației 
guvernamentale a 
în țara noastră și 
te în comun cu acest prilej, vor
constitui un jalon important pe 
drumul dezvoltării și întăririi 
continue a prieteniei de nezdrun
cinat și a colaborării frățești din
tre poporul romîn și poporul ma
ghiar. (Aplauze).

După cum știți, am avut un 
schimb de vederi în cursul cărora 
au fost examinate pe larg pro
blemele dezvoltării continue a re
lațiilor dintre cele două țări, pre
cum Și cele mai însemnate pro-' diului Marii Adunări Naționale,

Avram Bunaciu, ministrul 
cerilor Externe, P. Niculescu-Mi
zil, prim-adjunct al Direcției de 
propagandă și cultură a Comite
tului Central al P.M.R., membri 
ai guvernului, membri ai C. C. 
al P.M.R., Gh. Stoica, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Aurel Malnășan, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
Ion Popescu, ambasadorul R. P. 
Romîne în R. P. Ungară, condu
cători ai organizațiilor obștești, ai 
instituțiilor centrale și ai uniu
nilor de creație, activiști de par
tid, deputați ai Marii Adunări 
Naționale, oameni de știință și 
cultură, generali, corespondenți ai 
presei romîne și străine.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

In timpul recepției tovarășii 
Keleti Ferenc, Avram Bunaciu sj 
Stoian Pavlov, ambasadorul R.P 
Bulgaria la București, decanul 
corpului diplomatic au rostit 
toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de prietenea
scă. (Agerpres),

Cuvîntarea tovarășului Kădăr
nai în fața reprezentanților oa
menilor muncii din București 
mulțumiri pentru ajutorul prețios 
acordat nouă în zilele grele de 
către Partidul Muncitoresc Ro
mîn, de guvernul și poporul Re
publicii Populare Romîne (Aplau
ze).

Ajutorul acordat nu a fost za
darnic. Linia noastră politică s-a 
dovedit a fi justă 
noastre economice 
muncitoare ungare 
zuințele noastre și 
publica Populară 
ferm pe poziție și 
drumul construirii 
cialiste.

Jănos

încălzește.

ce am sim- 
spre Bucu-

Ungară, tl-gările din R. P.
oameni maturi, bătrînj. băr- 
și femei ne-au urat drum 
și succes, rugîndu-ne insis- 
să transmitem salutul și ură
tor de bine tovarășilor ro-

in

romîni ne-a 
mare ajutor. Prin

prietenească poporului 
timpul unei mari in-

încercă- 
furtunii.

moșieri- 
precum

lor vremelnice numai da- 
faptului că grupul trădă- 
lui Nagy lmre a trecut de 
lor și le-a deschis porțile, 

răsturnarea Republicii

să creeze în 
de război ; a- 
logica lucruri- 

amenlnțat toate

Marele miting de pe stadionul
Republicii din Capitală

(Urmare din pag. l-a)

Draghici, Alexandru Moghio- 
Constantin Pîrvulescu, D.

dru 
roș, 
Coliu, L. Sălăjan, L. Răutu, Șt. 
Voitec, Ion Gheorghe Maurer, J. 
Fazekaș, VI. Gheorghiu, Al. Bîr- 
lădeanu, P, Niculescu-Mizil, A. 
Bunaciu.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale R. P. Romîne și R. P. 
Ungare.

Mitingul a fost deschis de tov. 
Florian Dănăiache, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R.

Primit cu aplauze și urale pre
lungite, a luat apoi cuvintul to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
prim-secretar al C. C. al Parti
dului Muncitoresc Romîn, mem
bru în Prezidiul Marii Adunări 
Naționale.

Partieipanții la miting au sa
lutat apoi cu căldură apariția la

tribună .a tovarășului Kădăr li
nos, prim-secretar al C.C. al Par
tidului Muncitoresc Socialist 
gar, ministru de Stat.

Cuvîntările conducătorilor 
poarelor romîn și ungar au 
salutate cu ovațiile puternice

Un-

po- 
fost 
ale 

zecilor de mii de p.articipanti Ja 
miting. Au răsunat puternice lo
zinci în cinstea prieteniei celor 
două popoare, în cinstea unității 
de nezdruncinat a puternicului 
lagăr al țărilor socialiste în frun
te cu Uniunea Sovietică, pentru 
pacea și prietenia tuturor popoa
relor lumii.

In aplauzele entuziaste ale tu
turor, tovarășii Kădăr Jănos și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej s-au îm
brățișat cu căldură exprimînd 
astfel simțămintele trainice care 
unesc popoarele romîn și ungar, 
deplina înțelegere și unitate de 
vederi dintre cele două guverne 
și partide.

din țările socialiste. Țe
lul Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar și al Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țără
nesc a fost de a apăra cauza so
cialismului și a păcii în Ungaria 
și, in acest scop, de a lichida 
putchul contrarevoluționar, de a 
restabili ordinea legală în Repu
blica Populară Ungară și rie a 
menține țara alături de Uniunea 
Sovietică și ds țările lagărului 
socialist care îi asigură apăra
rea. (Aplauze. Urale).

in vederea 
obiective am 
principală a regimului popular, 
partidul revoluționar al clasei 
muncitoare. Revizioniștii au pro
vocat confuzii mari în rîndurile 
partidului, contararevoluția a o- 
morit muiți fii credincioși ai par
tidului nostru, dar nu a reușit să 
nimicească partidul. Partidul re
voluționar al clasei muncitoare 
ungare trăiește: el este mai că
lit, mai unitar, mai experimentat 
și mai puternic decît a fost îna
inte de atacul contrarevoluționar. 
(Aplauze).

Experiența căpătată în decursul 
luptei r.-> învață că cei de bună 
credință dar induși în eroare tre
buie convinși cu răbdare și 
binele dar trădătorii trecuți în 
gărul dușmanului nu trebuie 
muriți ci trebuie loviți la fel 
și dușmanul.

Experiența ne-a arătat că este 
preferabil ca cei care șovăie des 
să nu facă parte din rândurile 
partidului. Partidul este astăzi 
mai mic din punct de vedere nu
meric decît în trecut dar mai 
unitar și mai călit ca înainte de 
atacul contrarevoluționar și 
autoritatea și forța sa au 
cut.

Unul din învățămintele 
mai însemnate trase de pe 
greșelilor din trecut, il constituie 
faptul că legătura vie, încrederea 
reciprocă dintre partid și masele 
largi de oameni ai muncii sînt 
forța supremă și indispensabilă a 
partidului, a regimului popular.

Am constatat, că în afară de 
membrii de partid, trăiesc în țară 
milioane de cetățeni cinstiți, de
votați regimului popular și că 
săvîrsește un mare păcat acela 
care îngăduie ca cineva să des
partă partidul de mase prin ma
nifestările blestemate ale cultu
lui personalității, prin subapre
cierea maselor și închistarea sec
tară. Partidul poate să lupte cu 
succes numai atunci cînd se spri
jină pe forța și contribuția activă 
a maselor pentru ale căror inte
rese luptă îndeplinind misiunea 
sa istorică.

Sub conducerea partidului, cu 
sprijinul maselor, am întărit 
dictatura proletariatului repri
mind pe dușmanii ei și am resta
bilit statul muncitorilor și țăra
nilor, Republica Populară Un
gară. Putem spune cu 
niștită, că Republica Populară 
Ungară este acum maj puternică 
decît a fost înaintea „1 
contrarevoluționar și e încadrată 
ferm în puternicul lagăr socia
list în frunțe cu Uniunea Sovieti
că, ca membru stimat și egal in 
drepturi al acestui lagăr. (Aplau
ze).

Economia noastră națională 
s-a refăcut în linii generale de 
pe urma pagubelor pricinuite de 
contrarevoluție și se dezvoltă în 
mod normal. Producția indus
trială a crescut în 1957 cu 6 
la sută față de 1955, ul
timul an normal. Producția a- 
gricolă din 1957 a fost cea mai 
bună de după eliberare. Nivelul 
de trai a crescut deopotrivă la 
muncitori și salariați cît și la 
țărani. Viața culturală este vie. 
Apar 24 de cotidiene, 31 săptă
mânale, 128 reviste de specialita
te. Teatrele au prezentat in 1957 
10.000 de spectacole și am editat 
cărți intr-un tiraj de peste 32 
milioane tie exemplare. Poporul 
ungar duce deci o viață norma
lă și depune o muncă creatoare; 
el construiește socialismul.

A dat faliment planul imperia
liștilor de a izola din punct de 
vedere internațional Republica 
Populară Ungară. Am respins 
încercările de amestec în trebu
rile noastre interne, între altele 
și hotărîrea adoptată de O.N.U. 
în contradicție cu Carta sa. Ca
lomniile care au 
portului comisiei 
autorii morali 
fost demasc ați
turor oamenilor 
ținem relații diplomatice cu 
țări iar cu 103 țări avem legă
turi comerciale. Avem relații 
bune cu acele țări care iși ma
nifestă sentimente de prietenie 
față de noi, ca de pildă o se
rie de țări asiatice și africane.

Poate că principalul eșec al 
imperialiștilor constă în faptul 
— care este foarte prețios pen
tru poporul ungar — că relații
le prietenești și frățești dintre 
statuii nostru popular și Uniunea 
Sovietică, Republica Populară 
Chineză, țările de democrație 
populară, printre care Republica 
Populară Romină prietenă, sînt 
azi mai strînse și mai puternice 
ca orieînd. (Aplauze).

După cum esența politicii noas
tre interne o constituie legătura 
cea mai strînsă cu masele mun
citoare ungare, tot astfel esența 
politicii noastre externe o consti
tuie legătura cea maj strînsă, 
bazată pe egalitate în drepturi și 
ajutor reciproc, cu popoarele ță
rilor socialiste și atașamentul 
neclintit față de unitatea lagăru
lui socialist. (Aplauze).

Poporul ungar poate mulțumi 
și pentru victoria sa asupra con
trarevoluției tot unității și ajuto
rului dat de popoarele țărilor so
cialiste. Sînt fericit că avem acu
ma ocazia să exprimăm perso-

reaiizării acestor 
reorganizat forța

iar planurile 
reale. Masele 
sprijină nă- 
de aceea Re- 
Ungară stă 
înaintează pe 
societății so-

cu 
!a- 
lă- 
ca

astfel 
cres-

cele 
urma

inima li-

at acului

stat la baza ra- 
celor cinci și 

ai acestuia au 
in fața fu

cinatiti. Intre- 
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Dragi tovarăși, prieteni, oameni 
ai muncii din București !

Sîntem bucuroși că putem să 
vedem personal realizările po
porului muncitor din Republica 
Populară Romînă. Știm că mul
țumită conducerii juste de către 
partid și ca rezultat al muncii 
creatoare a maselor populare ați 
obținut un minunat rezultat, ri- 
dicînd producția industrială a 
țării în 1956 cu 330 la sută față 
de nivelul anului 1938.

Apreciem in mod deosebit fap
tul că la sfîrșiiui anului trecut, 
51 ia sută din suprafața agricolă a 
Republicii Populare Romîne era 
gospodărită în mod socialist și 
că existau aproximativ 14 mii de 
cooperative de producție de dife
rite tipuri.

La fel apreciem și faptul că, 
învingind moștenirea grea a tre
cutului, azi funcționează in țară 
cu două mii de școli mai mult și 
că se va 
bligatoriu 
municatul 
depășirea 
și vă felicităm din 
faptul că oamenii 
R.P.R. au depășit planul produc
ției industriale cu 6,7 la sută. 
(Aplauze).

Noi vom aduce la cunoștința 
poporului ungar aceste rezultate.

Cunoașterea mai bună a rezul
tatelor unuia de către celălalt va 
constitui prin sine însăși un mij
loc de întărire a prieteniei dintre 
popoarele romîn și ungar. Princi
piul pe care se bazează prietenia 
noastră este principiul internațio
nalismului muncitoresc. Interesul 
comun și principiul internaționa
lismului proletar este chezășia, 
că prietenia celor două popoare 

nici un fel 
interb. 
popoarelor 
ne opună 
totdeauna

realiza învățămîntul o- 
de 7 ani. Am citit co
de marți 
pianului

cu privire ta 
pe anul 1957 
inimă pentru 
muncii din

nu va fi subminată de 
de dușman extern sau 

in trecut, dușmanii 
noastre au căutat să 
unul altuia, recurgînd 
la ațîțare și învrăjbirea națio
nală. Așa au procedat sultanii 
turci, împărații germani, hab- 
sburgiî. așa au procedat alde 
Horthy și Antonescu.

Spre deosebire de aceștia, cei 
mai buni fii ai popoarelor noas
tre, adevărații reprezentanți ai 
poporului ca: Gheorghe Doja, 
Hori a, Cloșca și Crișan, Kossuth 
Lajos, Nicolae Bălcescu au lup
tat și în trecut pentru înfrățirea 
celor două popoare.

Cînd, pe baza învățăturii lui 
Lenin, au luat ființă și în țările 
noastre partidele comuniste, ele 
s-au situat de îndată in primele 
rinduri aie luptei pentru prietenia 
celor două popoare, intre cele 
două războaie mondiale, in pe
rioada oprimării fasciste, Parti
dul Comunist din Ungaria a 
luptat împotriva șovinismului au
tohton ai stăpînilor din Ungaria, 
iar Partidul Comunist din Romi- 
nia împotriva oprimării naționa
le din Romînia.

Sub semnul prieteniei din ce în 
ce mai puternice dintre popoare
le noastre, in anii 1944—45, 15 
divizii rominești au contribuit la 
eliberarea poporului ungar de 
sub jugul hitlerist.

De spiritu, prieteniei socialiste 
dintre popoarele noastre a fost 
pătruns și tratatul de prietenie, 
de colaborare și asistență mutua
lă, semnat acum zece ani. De 
acest spirit s-a condus poporul 
romîn cind la sfîrșitul anului 
1956 a sărit în ajutorul poporului 
ungar aflat într-o situație grea.

Dragi tovarăși și prieteni,
Trebuie să ne gindim insă, că 

nu au dispărut incă acei oameni 
care, cu arma otrăvită a națio
nalismului burghez, stau gata 
totdeauna să încerce a tulbura 
relațiile dintre popoarele noastre. 
Dar noi nu vom lăsa teren aces
tora și vom zădărnici încercările 
lor de dezbinare strigând sus și 
tare adevărul și încrezători in 
forța sa.

Noi, comuniștii unguri, ne a- 
mintlm cu mândrie și cu senti
ment patriotic 
Gheorghe 
Republicii 
1919, ci și 
și Kosuth. 
că vechea 
vocată de 
două războaie mondiale, a consti
tuit un rai pentru domnii vechii 
lumi, dar a rost un iad atît pen
tru clasa muncitoare și țărăni- 

ungară, cît și 
milioane de oa-

lor naționale ungare, așa-numita 
„superioritate ungară" și ideile 
fasciste ale urii naționale. Con
siderăm că socialismul, prietenia 
dintre popoare, slujirea cauzei 
păcii și întărirea Republicii 
Populare Ungare servesc cel mai 
bine interesele poporului munci
tor care formează astăzi națiu
nea.

Cu toate că pălăvrăgeau de
spre patrie, capitaliștii și moșie
rii nu s-au sinchisit niciodată de 
ea și au avut grijă numai de 
buzunarele lor.

Ei au vîndut întotdeauna po
porul și patria cînd habsburgilor, 
cînd Antantei, cina lui Hitler. 
Domnii măturați oferă acum țara 
marilor capitaliști americani. Dar 
ei își fac socotelile uitînd de a- 
devăratul stăpin al țării. Poporul 
ungar nu-și vinde nimănui țara, 
fiindcă vrea să trăiască in pace, 
într-o țară independentă, și știe 
că aceasta i-o poate asigura nu
mai o patrie populară.

Masele conștiente ale poporu
lui ungar știu că numai prietenia 
strînsă și forța comună a țărilor 
și popoarelor lagărului socialist 
pot să asigure independența pa
triei noastre și construirea socie
tății socialiste. (Aplauze), Toc
mai de aceea oamenii muncii din 
Ungaria sînt adepți ai prieteniei 
ungaro-romîne. Acest interes au 
urmărit Partidul și Guvernul 
nostru și atunci cînd ne-au tri
mis la București cu sarcina de a 
întări mai departe prietenia și 
colaborarea noastră. In acest 
spirit am purtat tratativele 
noastre încununate de succes.

Popoarele noastre luptă astăzi 
cot la cot pentru consolidarea și 
asigurarea păcii, pentru construi
rea socialismului, pentru întărirea 
continuă a unității întregului no
stru lagăr. Guvernele noastre 
sprijină politica ce servește rea
lizarea acestor scopuri. Aprobăm 
metoda tratativelor și înțelegeri
lor internaționale și credem că 
întilnirea șefilor de guverne pro
pusă de guvernul Uniunii Sovie- 
iice poate să aducă 
necesare și importante i 
sul tuturor popoarelor.

Sprijinim cererea de 
terzice experiențele cu 
distrugere în masă, 
sprijinul nostru oricărei 
nerj care urmărește dezarmarea, 
retragerea trupelor străine și în 
general conviețuirea pașnică, în
trecerea economică pașnică.

Guvernul ungar promovează 
orice propunere pozitivă și în 
special acele propuneri care pri
vesc direct interesele vitale ale 
poporului ungar. Accentuez trei 
dintre aceste propuneri și anume:

1) Propunerea guvernului Re
publicii Democrate Germane 
vederea unificării celor două 
te germane pe baze pașnice, de
mocratice și juste.

2) propunerea guvernului po
lonez, sprijinită de Republica 
Democrată Germană și de Repu
blica Cehoslovacă, conform că
reia să ia ființă o zonă dezato- 
mizată și denuclearizată pe teri
toriile Poloniei, Cehoslovaciei, 
Republicii Democrate Germane și 
Republicii Federale Germane.

3) propunerile guvernului Re
publicii Populare Romîne cu pri
vire la stabilirea de bune relații 
între Romînia, Bulgaria, Albania, 
iugoslavia, Grecia și Turcia, și 
la statornicirea unei păci trainice 
în Balcani.

r Sîntem ferm convinși că dacă 
eforturile noastre nu vor slăbi, 
toate aceste inițiative de pace 
care slujesc cu adevărat intere
sele popoarelor, vor fi încununate 
de succes spre binele întregii 
omeniri

rezultate 
în intere-

a se in- 
arme de 
Acordăm 

propu-

in 
sta-

Dragi tovarăși, prieteni,

nu numai de 
Doja și de luptătorii 
Sovietice Ungare din 
de luptele lut Rakoczy 
Totodată noi nu uităm 
Ungarie atît de <țes e- 
iredentiștii dintre cele

mea muncitoare 
pentru cele zece 
meni ai muncii romîni, slovaci, 
croați și de alte naționalități.

In acest spirit, noi declarăm că 
Republica Populară Ungară nu 
are pretenții teritoriale sau 
altă natură față de nici o țară. 
Cel care ridică astfel de preten
ții este dușmanul nu numai al re
publicilor populare vecine, care 
se află cu noi intr-o prietenie 
frățească, ci și in primul r.nd 
dușmanul de moarte al Republi
cii Populare Ungare și al poporu
lui muncitor ungar, care a sufe
rit atît de mult din pricina stă- 
pînitorilor. (Aplauze)

Noi respingem cu toată hotărî
rea, în scopul apărării interese-

de

Statele noastre, partidele noastre 
sînt puternice. Prietenia noastră 
este puternică și se dezvoltă ne- 
încetat. Lagărul nostru socialist 
este puternic și unitar. Politica 
noastră este justă și dreaptă. Țe
lul nostru exprimă voința, nă
zuința și dorința popoarelor, a 
maselor muncitoare. De aceea po
poarele, masele muncitoare ne 
sprijină, de aceea cauza noastră 
este victorioasă. (Aplauze),

Am semnat declarația care ex
primă poziția noastră și năzuin
țele noastre comune. Vom face 
totul pentru ca să și înfăptuim 
ceea ce am semnat.

Să se întărească și mai mult 
prietenia noastră, să se eviden
țieze și mai mult principiul so
cialist al avantajului și al aju
torului reciproc, spre binele po
poarelor noastre.

Dorim din toată inima, în nu
mele Întregului nostru popor, 
Republicii Populare Romîne, Par
tidului Muncitoresc Romîn, tu
turor oamenilor muncii din Romî
nia. multe succese. Dorim ca să 
obțină noi victorii în construirea 
socialismului și în lupta lor pen
tru apărarea păcii. Vă dorim ca 
alegerile pentru sfaturile po
pulare, care vor avea loc în cu- 
rînd la dv. să constituie o nouă 
victorie strălucită a forțelor pro
gresului. (Aplauze).

Trăiască Partidul ________ _
Romîn și Comitetul său Central. 
(Urale. Aplauze).

Trăiască Republica Populară 
Romînă și poporul său frate, tu
rale. Aplauze).

Să trăiască și să se întărească 
indestructibila prietenie rornîno- 
ungară. (Urale. Aplauze).

Trăiască lagărul unit și invin
cibil al socialismului șl al păcii 
condus de Uniunea Sovietică, tu
rale. Aplauze).

Jos războiul rece I Trăiască pa
cea 1 (Urale. Aplauze. Se strigă 
lozinci pentru prietenia romino- 
ungară).

Muncitoresc
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Semnarea contractului de colaborare 
cu privire la proiectarea sistemului 
hidroenergetic de la Porțile de Fier

BELGRAD 27 (Agerpres). — zafii, precum și planul operativ, 
La 26 februarie s-a semnat la locul și modul executării lucră- 
Belgrad de către reprezentanții rilor pentru elaborarea memoriu- 
Institutului Romîn de Studii și

locul și modul executării lucră-

COMUNICAT
despre plenara C.C. al P.C.U.S.

________ .__ _ . ,. lui tehnico-economic.
Proiectări Energetice (I.S.P.E.) și Contractul semnat la Belgrad 
întreprinderea iugoslavă „Energo” 
proect“, contractul de colaborare 
cu privire la proiectarea comună 
a sistemului hidroenergetic de la 
Porțile de Fier.

Prin acest contract se stabilesc 
relațiile dintre cele două organi-

va fi supus aprobării Comisiei 
Mixte Romîno-Iugoslave pentru 
conducerea și coordonarea lucră
rilor de amenajare a Dunării în 
sectorul Porților de Fier, comisie 
care se va întruni luna viitoare la 
Belgrad.

ooooo-

MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS transmite: 
In zilele de 25 și 26 februarie 1958 a avut loc 
o Plenară a Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

Plenara a ascultat și discutat raportul tovară-

șului N. S. 
continuă a 
zarea stațiunilor de mașini și tractoare“.

Plenara C. C. a adoptat o hotărîre corespun
zătoare.

Hrușciov „Cu privire la dezvoltarea 
orinduirii colhoznice și la reorgani-

noîărîrea Pie n a r e i

VARȘOVIA 27 (Coresponden
tul Agerpres transmite) : Cu pri
lejul aniversării a 10 ani de la 
încheierea convenției culturale 
romino-polone, Marin Florea lo- 
nescu, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R.P.R. la 
Varșovia a oferit joi în saloane
le ambasadei un cocktail.

La cocktail au participat 
prezentanti ai Ministerelor
cerilor Externe, Culturii și Ar
tei, oameni de cultură polonezi, 
artiști, scriitori, reprezentanți ai 
presei.

re-
Afa-

Situa(ia din Indonezia
Trupele guvernamentale au ocupat un 

centru al rebelilor * Olanda și S.U.A. 
sprijină cercurile separatiste * Presa americană 

denaturează realitatea

Vizita delegației . 
guvernamentale șl de partitr 
a ft. P. ungare la Combinatul 

poligrafic „Casa scinteii“

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
TASS, în zilele de 25 și 26 fe
bruarie au avut loc la Mos
cova ședințele Plenarei C.C. al 
P.C.U.S. La plenară, Nikita 
Hrușciov, prim secretar al C.C. 
al P.C.U.S., a prezentat raportul 
„Cu privire la dezvoltarea conti
nuă a orînduirii colhoznice și la 
reorganizarea stațiunilor de ma
șini și tractoare“,

Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.U.S. recunoaște ca juste și 
oportune propunerile Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S. cu privire la 
dezvoltarea continuă a orînduirii 
colhoznice și la reorganizarea 
stațiunilor de mașini și tractoare.

In hotărîrea Plenarei se arată 
că măsurile trasate in vederea 
dezvoltării continue a orinduirii 
colhoznice și in vederea reor
ganizării S.M.T.-urilor (după co
lectivizarea agriculturii etectuată 
pe baza planului cooperatist al 
lui Lenin), reprezintă un nou pas 
deosebit de important pe caiea 
dezvoltării agriculturii socialiste.

Pienara C.C. al P.C.U.S. a ho- 
tărit să prezinte problema dez- 
vo.tării continue a orinduirii col
hoznice și reorganizării S.M.T.- 
urilor spre examinare viitoarei 
sesiuni a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Raportul in această pro
blemă va ti prezentat de Nixita 
Hrușciov, prim secretar al C.C 
ai P.C.U.S.

Plenara C.C. al P.C.U.S. 
considerat indicat ca înainte 
examinarea acestei prob.eme 
sesiune, măsurile trasate să 
discutate de către întreg poporul 
in cadrul unor adunări generale 
in colhozuri, S.M.T.-uri și sovho-

întreprinderi industrialezuri, în
și pe șantiere de construcție, in 
organizații științifice și instituții 
de invățămînt, in unități și insti
tuții militare, în paginile ziare
lor și revistelor.

Tezele raportului lui N. S. 
Hrușciov „Cu privire la dezvol
tarea continuă a orînduirii col
hoznice și la reorganizarea sta
țiunilor de1 mașini și tractoare“ 
vor fi publicate spre a fi discu
tate de întreg poporul.

Plenara a considerat, de ase
menea indicat să convoace la în
ceputul anului 1959 cel de al 
treilea Congres unional al col
hoznicilor pentru examinarea 
problemelor actuale ale construc-

(iei colhoznice și pentru introdu
cerea schimbărilor necesare in 
Statutul model al artelului agri
col.

Casă din material plastic

!
♦
♦
♦
♦:

MOSCOVA 27 (Agerpres).—■ 
TASS transmite: Oamenii de 
știință sovietici Burov și An- 
drievskaia au creat «n 
material plastic pe care l-au
denumit „Oțel de sticlă“. Din 
acest material se poate con
strui o casă cu două etaje cîn- 
tărind in total 48 de tone.

nou

Noul material este la fel de 
rezistent ca < 
ușor de 5—6 ori. Din el se pot 
executa caroserii de automobil' 
și de ambarcațiuni ușoare, mo
bilă frumoasă, aparate electri
ce, țevi ușoare pentru forarea : 
sondelor de țiței. *

oțelul, dar mai I
>rl Din cz? nnl

■

Fidel Castro despre 
situația din Cuba
NEW YORK 27 (Agerpres). — 

Fidel Castro, conducătorul insur
genților cubanezi a acordat un 
interviu corespondentului din Ha
vana al ziarului „New York Ti
mes“ in cadrul căruia a declarat 
că a prezentat președintelui Ba
tista un plan de încetare a războ
iului civil din Cuba.

Potrivit afirmațiilor corespon
dentului, planul prevede ținerea 
de alegeri generale în Cuba sub 
supravegherea reprezentanților Or
ganizației statelor americane, dacă 
guvernul își va retrage toate tru
pele sale din provincia Orienta — 
regiunea principală de aciiune a 
insurgenților.

Castro a arătat de asemenea că 
politica S.U.A. față de Cuba pro
voacă o decepție tot mai mare. El 
a declarat că la sfîrșitul lumi ia
nuarie Departamentul de stat al 
S.U-A. a încheiat un acord secret 
cu Batista. Potrivit acestui acord 
Departamentul de Stat al S.U.A. 
a acceptat să sprijine măsurile 
luate împotriva insurgenților cu
banezi.

Castro a declarat că după în
toarcerea lui Smith (ambasadorul 
S.U.A. în Cuba) de la Washington 
în Havana, armata cubaneză a 
început pentru prima oară să fo
losească împotriva insurgenților 
avioane cu reacție.

600 tone de petrol părăsesc zilnic Sahara. Dar iată cum: cu multe precauții, păzite plnă ce va
goanele cisternă ajung în porturi, ca orice bogăție răpită de imperialiști adevăraților săi stăplni.

Imperialismul caută continuu 
să dezbine țările arabe

Declarația președintelui Nasser
DAMASC 27 (Agerpres). — 

Luind cuvîntul la 25 februarie în 
cadrul manifestației care a avut 
loc. la Damasc cu prilejul consti
tuirii Republicii Arabe Unite, Ga- 
mal Abdel Nasser, președintele 
Republicii Arabe Unite, a decla
rat printre altele :

Tinzînd să-și instaureze domi
nația asupra popoarelor arabe, im
perialismul caută continuu să dez
bine țările arabe. In această or
dine de idei, a spus președintele, 
trebuie analizate știrile calomni
oase difuzate de propaganda im
perialistă cu privire la pretinsa in
tenție a Egiptului de a ataca Su
danul și cu privire la concentrarea 
trupelor egiptene la frontiera su- 
daneză. Aceste calomnii constitue 
o încercare de a dezbina Egiptul 
și Sudanul și urmăresc submina
rea colaborării dintre țările arabe. 
„Sînt totuși ferm convins, a spus

în continuare Nasser, că înalta 
conștiință a popoarelor sudanez și 
egiptean va învinge toate intrigile 
imperialiste. In numele Republicii 
Arabe. Unite declar că vom întări 
prin toate mijloacele solidaritatea 
frățească și colaborarea cu Suda
nul în lupta împotriva dușmanu
lui comun și victoria va fi, fără 
îndoială, de partea noastră“.

„Sîntem ferm convinși, a decla
rat în continuare președintele, că 
dominația străină și imperialismul 
nu se vor înapoia niciodată pe te
ritoriul nostru. Imperialismul a 
căutat prin toate mijloacele să 
înăbușe năzuința noastră spre li
bertate și independență dar acea
stă năzuință s-a dovedit a fi mult 
mai puternică decît posibilitățile 
imperialismului. Am izgonit impe
rialismul francez din Siria și im
perialismul englez din Egipt și am 
zdrobit pe agresorii anglo-francezi

și a
Vie-

la Port Said. Victoria Siriei 
Egiptului este prevestitoarea 
toriei tuturor arabilor 'asupra do
minației străine în diferite părți 
ale patriei arabe“.

Judecătorii au luat hotărîrea 
pe care o doreau cercurile gu
vernamentale în procesul inten
tat ziarului „L’Humanité“. 
După cum se cunoaște acest 
proces a început din cauză că 
„L’Humanité“ a publicat scri
soarea adresată președintelui 
Republicii de către 150 de fii 
ai celor împușcați de naziști. 
Aceștia afirmau în scrisoare 
hotărîrea lor de a nu-și face 
serviciul într-o armată coman
dată de generalul hitlerist 
Speidel. Judecătorii au con
damnat ziarul partidului comu
nist francez la o amendă de 
100.000 franci. Ziarul a făcut, 
dealtfel, imediat apel. Așadar, 
procesul încă nu s-a terminat 
și se va vedea dacă noua curte 
de judecată, în fața căreia ta 
reîncepe procesul, va continua 
să fie mai curînd alături de 
Speidel decît alături de pa
triota francezi.

In tot cazul, această nouă 
încercare de intimidare nu va 
putea pune capăt rezistenței 
tineretului francez. Ea se ma
nifestă din ce în ce mai puter
nic, atît .împotriva subordonă
rii armatei noastre față de ge
neralul fascist, cit și împotriva 
războiului din Algeria.

Procesul intentat ziarului 
„L’Humanité“ n-a intimidat pe 
fiii celor împușcați de naziști, 
dintre care 13 sînt în prezent 
în închisoare, iar trei dintre 
ei, inclusiv fiul filozofului 
Georges Politzer, au venit în 
fața judecății pentru a explica 
motivele conduitei lor și pen
tru a-și reafirma poziția expri
mată în scrisoarea adresată

Tineretul francez
este solidar

Depreședintelui Republicii, 
altfel, în întreaga țară se des
fășoară o largă mișcare a opi
niei publice. Personalități care 
aparțin diverselor orientări po
litice au intervenit în ultimul 
timp cerînd eliberarea celor 13 
tineri închiși și pentru a pune 
capăt urmăririi celorlalți ti
neri.

In rîndurile tineretului, uni
tatea crește din zi în zi. Tineri 
comuniști, socialiști și creștini 
au luptat cot lă cot pentru a 
riposta atacurilor întreprinse de 
grupuri fasciste care devin din 
ce în ce mai provocatoare. A- 
ceste grupuri de reacționari a- 
tacă duminicile, pe vînzătorii 
ziarului tinerilor comuniști 
„l’Avangarde“, împotriva că
ruia autoritățile, la rlndul lor, 
nu încetează să ia, în repetate 
rînduri măsurile cele mai ar
bitrare. Autoritățile îl confiscă 
invocind motivele cele mai ab
surde, împiedică difuzarea nu
merelor speciale din care au 
fost tăiate articolele lui, supun 
pe redactorii acestui ziar la in
terogatorii polițiste din ce în ce 
mai frecvente... De altfel, ri
posta a fost foarte energică : 
chemați de conducerea tinere
tului comunist al Franței să 
organizeze o difuzare masivă,

fără precedent a ziarului lor 
„l’Avangarde", tinerii au rea
lizat în cîtva timp o majo
rare cu mai mult de 30 de mii 
de exemplare.

Aceasta demonstrează com
bativitatea tineretului francez, 
pe care, represiunile nu-l pot 
abate nici pentru o clipă de la 
lupta sa.

Această luptă, pe care răz
boiul din Algeria o face să de
vină tot mai serioasă are un 
răsunet deosebit. Refuzurile 
soldaților de a merge să lupte 
împotriva poporului algerian 
sînt din ce în ce mai nume
roase. Incercind să le împie
dice, instanțele judecătorești 
au condamnat, cu cîtva timp in 
urmă, la Alger pe tlnărul sol
dat Lâandre Letoquart la doi 
ani închisoare, într-o grabă 
cqre exprima elocvent o con
știință încărcată. La Paris, în 
arondismentul al 18-lea, poli
ția a arestat pe tînărul soldat 
Marcel Castan, care sosise de 
curînd la părinții săi în conce
diu și l-au readus cu forța în 
Africa de Nord, unde acesta 
nu mai voia să se reîntoarcă. 
Este foarte greu să fie înfrînlă 
o opoziție atît de largă. Dizol
varea Uniunii Generale a Stu
denților Musulmani Algerieni,

s

binatu'-u) poligrafic „Cas^ Seina 
teii", tov. Nicu Dumitrescu, di
rector general, a urat oaspeților 
bun venit.

In sala de primire a combina
tului tov. N. Dumitrescu a făcut 
un scurt istoric al acestei mari 
întreprinderi ridicată în anii pu
terii populare. In fiecare zi. în 
sectoarele combinatului se tipă
resc 2.000.000 de gazete în patru 
pagini, 100.000 de cărți, peste 
100.000 de broșuri și reviste în 
culori. De asemenea, directorul 
general al combinatului a vorbit 
oaspeților despre activitatea so- 
cial-culturală care se desfășoară 
în întreprindere.

Membrii delegației au vizitat 
sectoarele offset. legătorie, fă!< 
țuit mecanic, rotativă-cărți, 
ginație-ziare, rotativă-ziare^ 
Oaspeții au stat de vorbă 
muncitorii, interesîndu-se 
munca și viața lor și 
noi succese în viitor.

Înainte de a părăsi combinatul, 
membrii' delegației guvernamen-t 
tale și de partid a R. P. Ungare 
au dăruit muncitorilor tipografi 
pentru clubul întreprinderii o co
lecție de lucrări grafice de artă 
tipărite de colegii tipografi un
guri. Delegației ungare i-a fost o- 
ferit un album cu imagini din 
combinatul poligrafic „Casa Scin
teii“.

Joi dimineața membrii delega
ției guvernamentale și de partid 
a R. P. Ungare, tovarășii Kădăr 
Jănos, Apro Antal, Kallai Gyula, 
Szirmai Istvan, Nemeth Karoiy, 
Sebeș Istvan, Keleti Ferenc și 
persoanele care-i însoțesc au fă
cut o vizită la Combinatul poli
grafic „Casa Scinteii“ din Capi
tală.

In cursul vizitei, membrii de
legației au fost însoțiți de tova- 
rășii Petre Borilă, membru al Bi
roului Po'.itic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Aurel Mălnășan, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe, precum și de Ion Po- 
pescu, ambasadorul R. P. Romî
ne în R. P. Ungară. _

Oaspeții au fost intîmpinați de 
tovarășii ~ ‘ ‘
adjunct al 
mîntului 
Alexandru, 
Ministerul ______..... ...
Culturii, Șt, Cruceru, secretar al 
Comitetului' orășenesc București 
al P.M.R., Virgil Cazacu, prim- 
secretar al Comitetului de partid 
al raionului I. V. Stalin, de nu
meroși muncitori și tehnicieni 
care au făcut o caldă primire 
conducătorilor de partid și de 
stat unguri și romîni. In numele 
colectivului de muncitor al Com-

pa- 
e'.c. 
cu 
de 

urindu-le

ine, în primul rînd Olanda și Sta
tele Unite. Ziarul „Merdeka“ a- 
mintește de unele declarații re
cente ale secretarului de stat Dul- 
Ies și ale amiralului Beekley, co
mandantul celei de-a 7-a flote ma
ritime militare americane, decla
rații în care se exprimă un spri
jin fățiș pentru mișcarea separa
tistă. Ziarele indoneziene arată că 
în regiunea aflată sub dominajia 
britanică a insulei Borneo, în a- 
propierea regiunilor de frontieră 
cu partea indoneziană a insulei, 
se efectuează mari concentrări de 
trupe britanice.

★
DJAKARTA 27 (Agerpres). Gu

vernul indonezian a interzis difu
zarea în 
săptămina 
tămînale 
Times" ț 
aceasta a
„Tirne" și „News Week'.

Procurorul general al I^one-

DJAKARTA . 
șurile energice 
nul central de 
înăbușirea cam, 
din Sumatra și Celebes de Nord 
se bucură de sprijinul păturilor 
largi ale populației indoneziene. 
Intr-un comunicat oficial publicat 
la Djakarta se anunță astfel că 
trupele guvernamentale, ajutate de 
populația locală au ocupat orașul 
Gorontalo, în insulele Celebes de 
Nord, unul din centrele de rezis
tență ale rebelului Sumual. 
in comunicat se precizează că un 
mare număr de civili din regiu- 
nile înconjurătoare au luptat ac
tiv împotriva separatiștilor.

în celelalte sectoare ale arhipe
lagului Celebes și în Sumatra de 
sud — regiuni unde clica separa
tistă deține încă puterea — tru
pele guvernamentale continuă ope
rații de curățire. Avioanele guver
namentale au 
ferry boat pe 
matra), tăind 
între centrele 
Pakan Baru.

Comentind desfășurarea opera
țiilor militare, ziarele din Dja
karta subliniază că toate măsurile 
guvernului central sînt sprijinite 
de populație.

Ziarele indoneziene demască de
asemenea sprijinul acordat cercu- lebes și se calomnia guvernul in- 
rilor separatiste de puterile stri- donezian.

27 (Agerpres). Mă- 
adoptate de guver- 
la Djakarta pentru 

.plotului separatist

scufundat recent un 
riul Rampar (Su- 

astfel comunicațiile 
rebele Padang ți

Indonezia a ediției de 
trecută a reviste) șăp- 

_ editate de „New-York 
și a ediției de săptămina 

i revistelor americane .M

ziei, Suprapto, a declara,a- 
ceastă măsură a fost luată deoa
rece numerele interzise ale pțljili- 
cațiilor americane conțineau ma
teriale în care se denatura situa
ția din Indonezia, se dădeau in
formații părtinitoare pentru ele
mentele rebele din Sumatra cen
trală și din nordul insulelor Ce-

OOOO-O-

PARIS. — Potrivit datelor Insti
tutului național pentru statistică 
și cercetări economice al Franței, 
la 1 ianuarie 1958 populația Fran
ței se cifra la 44.289.000 de locui
tori.

MOSCOVA. - Cu prilejul celei 
de-a 40-a aniversări a forțelor ar. 
mate ale Uniunii Sovietice, tov. 
general-colonel L. Sălăjan, Minis
tru! Forțelor Armate ale Republicii 
Populare Romîne publică joi un 
articol în ziarul „Krasnaia Zvez- 
da“ despre frăția de arme dintre 
U.R.S.S. și R.P.R.

SOFIA. — Intre 20 și 26 februa
rie a avut loc la Sofia conferința 
Comisiei permanente pentru cola
borare economică și tehnico-știin- 
țifică in domeniul industriei petro, 
lului și gazelor intre țările mem
bre ale Consiliului de ajutor eco
nomic reciproc. Au fost examinate 
o serie de probleme privind legă
turile economice dintre aceste țări 
in perioada 1958-1960.

BERLIN. — La 25 februarie a 
fost încheiat la Buenos Aires un 
acord de plăți între „Deutsche 
Nottenbank“ din R. D. Germană 
și Banca de Stat a Argentinei. A- 
cordul de plăti, care are o vala
bilitate provizorie de un an, des-

chide noi posibilități de dezvol
tare a relațiilor comerciale între 
R. D. Germană și Argentina.

VARȘOVIA. — I.a 27 februarie 
s-d deschis la Varșovia cea de-a 
XI-a plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez. Pe ordinea de zi a 
plenarei figurează :

1. Probleme actuale ale politicii 
economice pe 1958, (raportor Ște
fan Jedrychowski).

2. Discuții pe marginea rapor
tului.

VAR5OV/A. — In urma tratati
velor care au avut loc la Tunis 
a fost semnat primul acord comer
cial dintre R. P. Polonă și Tuni
sia. Acordul, încheiat pe o perioa
dă de un an. prevede schimburi 
de mărfuri In valoare de 
1.500.009.000 franci.

PEKIN. — I.a 26 februarie So
cietatea chineză pentru minereuri 
și Societatea chineză pentru im
portul de metale au semnat la 
Pekin un acord comercial pe anii 
1958—1962 cu delegația Societă
ților metalurgice din Japonia. A- 
cordul prevede schimburi de măr
furi in sumă de 100 milioane de 
lire sterline de fiecare parte.

Pe bordul viitorilor sateliți
Precizările

MOSCOVA 27 (Agerpres). —
Cunoscutul meteorolog so

vietic Evgheni Feodorov, mem
bru corespondent al Academiei 
de Științe a U.R.S.S., scrie în- 
tr-o revistă care apare la Mos
cova, că după toate probabili
tățile pe bordul unuia din ur
mătorii sateliți sovietici, va fi

care a avut loc în urmă cu 
cîtva timp, este de asemenea o 
măsură care nu va aduce re
zultatele scontate de cei ce au 
luat-o. Departe de a micșora 
combativitatea tineretului, a- 
ceastă măsură contribuie de pe 
acum la sudarea unității sale. 
Aceasta o dovedesc protestele 
majorității organizațiilor stu
dențești, comuniste, radicale, 
socialiste etc. precum și prote
stele Uniunii Naționale a Stu
denților din Franța. Ultima 
lovitură adusă politicii de re
presiuni o constituie moțiunea 
votată la Congresul federal al 
tineretului socialist din depar
tamentul Seine, care cere în 
același timp tratative în Alge
ria și demisia lui Lacoste, care 
este membru al partidului lor.

După cum se poate vedea, 
marile exemple date de înain
tașii lor nu sînt uitate de către 
tinerii patrioți francezi.

Lupta tineretului nu se limi
tează însă la Speidel și la răz
boiul din Algeria. Acțiunea re
vendicativă a tinerilor munci
tori și a tinerilor țărani, lupta 
studenților pentru condițiuni 
mai bune de învățământ sînt 
foarte intense. Dar lupta lor 
revendicativă este strîns legată 
de lupta' lor politică, deoarece 
soluționarea problemelor poli
tice esențiale condiționează în
tr-o mare măsură soluționarea 
celorlalte probleme ale lor.

RÊG1S BERGERON 
corespondentul 

„Scinteii tineretului“ 
la Paris

unui om de știința sovietic
instalat un spectrometru de 
masă de radiofrecvență — un 
aparat pentru analiza gazelor 
ionizate de la mari altitudini. 
Pînă în prezent aceste analize 
se făceau prin luarea de probe 
la altitudini care nu depășeau 
150 km. Noul aparat destinat 
culegerii de date veridice asu
pra structurii și proprietăților 
fizice ale păturilor superioare 
ale atmosferei a și fost verifi
cat cu prilejul lansării unei ra
chete la

Omul 
tă că o 
țifică și 
rea particulelor solido 
gravitează in spațiul interpla
netar.

Pe bordul unuia dintre sate
liții următori va fi instalat un 
complex de aparatură pentru 
măsurarea cantității și energiei 
acestor particule care se lovesc 
de suprafața lunii artificiale.

Placa aparatului, executată 
din material special, înregis-

înălțimea de 200 km. 
de știință sovietic ara- 
mare importanță știiu- 
practică o are studie- 

care

Un nou protest 
adresat S.U.A. de către 

guvernul japonez
TOKIO 27 (Agerpres). — 

China Nouă transmite: Intr-un 
comunicat al Ministerului de 
Externe japonez se anunță că gu
vernul japonez a adresat guver
nului Statelor Unite o notă prin 
care îi cere să renunțe la expe
riențele cu arma cu .hidrogen 
proiectate pentru vara aceasta în 
Oceanul Pacific. In notă se sub
liniază că guvernul japonez „re
gretă faptul că Statele Unite își 
manifestă intenfia de a face a- 
ceste experiențe în ciuda protes
telor anterioare ale Japoniei în 
această problemă“. Japonia — 
se spune în notă — își rezervă 
dreptul de a revendică despăgu
biri din partea S.U.A. pentru 
daunele provocate de experiențe
le americane.

Constanța Crăciun, 
ministrului Invătă- 

și Culturii, Mihai 
secretar general in 

Invățămînțului și

ooooo

Semnarea unui protocol 
comercial între R.P. Romînă 

și Finlanda
în urma tratativelor care au a- R.P. Romînă va importa din Fin- 

vut loc la București a fost sem
nat la 27 februarie 1958 un pro
tocol prin care se stabilesc volu
mul și mărfurile care vor face o- 
biectul schimburilor pe anul 1918 
între. R.P. Romînă și Finlanda.

Tratativele au decurs într-o at
mosferă de înțelegere reciprocă.

în baza protocolului semnat 
R.P. Romînă va exporta în Fin
landa tractoare, mașini și apa
rate, produse chimice produse pe
trolifere, produse de lemn etc.

landa celofribă, hîrtie și saci dn 
hîrtie, piei, produse de lapte etc.

Din partea romină Protocolul a 
fost semnat de ing. L. Cogan, Di
rector în Ministerul Comerțului, 
iar din partea finlandeză de Malti 
Pyykko, însărcinatul cu Afaceri 
al Finlandei la București.

Au asistat: Ing. Mihail Petri, 
adjunct al Ministrului Comerțului, 
Nicolae Gonda, director în Mini
sterul Afacerilor Externe, funcțio
nari superiori din Ministerul Co
merțului,

-ooooo-

INFORMAȚII
Joi, 27 februarie, a.c., ora 14, 

vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne. Atanase 
Joja, a primit în audientă ,pe am
basadorul extraordinar și pleni
potențiar al Indiei în R. P. Ro- 
mină, Jagan N®th Khosla.

★
La 27 februarie a sosit la 

București noul trimis extraordi
nar și ministru plenipotențiar al 
Statelor Unite ale Americii în 
Republica Populară Romînă, dl. 
Clifton R. Wharton.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, dl. Clifton R. Wharton a 
fost întîmpinat de Caius Fran- 
tescu, șeful Protocolului Ministe
rului Afacerilor Externe, de mem
brii legației S.U.A. la București

în frunte cu E. C. Swank, însăr
cinat cu afaceri ad-interim și alți 
membri ai corpului diplomatic,

★
Miercuri seara a părăsit Capi

tala tovarășul Louis Saillant, 
secretar general al Federației 
Sindicale Mondiale, care a parti
cipat la deschiderea cursului pen
tru activiști sindicali din țările 
Europei, organizat de F.S.M. în 
colaborare cu U.N.E.S.C.O. la 
București.

La plecare, în gara de Nord au 
fost de fată tovarășii Gheorghe 
Apostol, președintele C.C.S., An
ton Moisescu, vice-președinte al 
C.C.S. și Mihai F. Marin, secre
tar al C.C.S., precum și condu
cători și participant! la cursul 
pentru activiști sindicali

A Z 1
PREMIERA

l:n nou film artistic romînesc 
la cinematografele

PATRIIA Sil HUJCLRESTU
trează energia fiecărei ciocniri. 
Cu ajutorul unui echipament 
radio special impulsiile sînt 
transmise pe pămint. Aseme
nea dispozitive și altele mai 
simple au fost încercate, prin 
lansarea verticală a unor ra
chete.

Analizînd experiențele efec
tuate asupra primului călător 
cosmic — cățelușa Laika, prof. 
Feodorov arată că Comitetul 
sovietic pentru Anul Geofizic 
Internațional primește nume
roase scrisori din partea unor 
cetățeni din U.R.S.S. și din 
alte țări care își oferă servi
ciile pentru efectuarea unor ex
periențe similare.

Oamenii de știință sovietici, 
scrie in continuare autorul, au 
un deosebit respect față de a- 
ccste oferte ale neinfricaților 
entuziaști dar, bineînțeles, nu 
pot accepta serviciile lor atita 
timp cit nu vor fi rezolvate o 
serie de probleme științifice și 
tehnice. Fiziologii sovietici 
consideră absolut necesar ca 
înainte de a trimite intr-un 
zbor cosmic un om, să se facă 
numeroase experiențe și mai 
amănunțite și, probabil, de 
mai lungă durată pe animala.
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